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Bahattin Tonbul

1955 de Çorum'un Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Yeşilyurt sokağında
doğdu.ve çocukluğu burada babasının yanında mağazada çalışarak geçti.İlk
ve ortaokulu aynı ilçede okumuştur.
Kendi ilçelerinde Lise olmadığı için Sungurlu ve Yozgat Liselerinde lise
öğrenimini tamamlamıştır.
      Üniversite hayatını Bursa ve Balıkesir’de geçirmiştir.1980 de kendisiyle
aynı okuldan mezun olan Edebiyat öğretmeni Nilgün Çağlayan Tonbul’la
evlenmiştir.Ankara ilinin Bahçelievler semtinde ikamet etmektedir.
İlk görev yeri 1978 yılı Erzurum köprüköy ortaokulu,1979-80 Balıkesir
Endüstri meslek lisesi,1980-1990 Çorum Alaca İmamhatiplisesi,1990-95
Ankara Şentepe lisesi,1995-2003 Ankara Deneme lisesi -2003-2007 Anıttepe
lisesi 2007-2016 Namık Kemal Ortaokulun da 22.06.2016  Tarihinden sonra
Maltepe Ortaokulunda halen Matematik öğretmeni olarak çalışmaktadır
      Şiirlerinde genellikle memleket hasreti çocukluk sevgi, aşk, hasret,
ayrılık, özlem ve acı temalarını işlemektedir.
      İlk şiirini lise dönemlerinde amatörce yazmaya başlamış, yüksek
öğretiminde birkaç Türklük vatan-bayrak toprak şiirleri yazmış Balıkesir Bengi
mahalli gazetelerinde yayınlanmış ve uzun bir aradan sonra 2007 de tekrar
şiir yazmayı denemiştir.
      2008 de eşini kaybedince şiirlerinde daha çok onu anlatmış, onun sevgisi
üzerine yoğunluk vererek yazmaya başlamış genellikle şiirinin konularını
gerçek yaşamından parçalar sunmuştur ve hala şiir yazmaktadır
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10.Kasım Atam

Baharın son yazında
Karakışın ayazında
Ankara’nın beyazında
Unuturum sanma Atam

Ankara’da Kızılay’da
Anıttepe Çankaya’da
Sevdam yatar dolun ayda
Unutulur sanma Atam

Sarı saçlı mavi gözlü
Yüreğinde gerçek özlü
Türkten başka olmaz sözlü
Unutulur sanma Atam

Damarında akan kanda
Yaraları saran banda
Türk olan istemez manda
Unutulur sanma Atam

Emanetin Türk gencedir
Cumhuriyet hür sencedir
On Kasımın son pençedir
Unutulur sanma Atam

Yılın on iki ayında
Baharın son sayımında
On Kasımın kıyımında
Unutulur sanma Atam

Bahçeliden anıt kabir
Gençlik caddesinden gelir
Paşam rahat yerindedir
Unutulur sanma atam

Demokrasi olmuş madam
Ankara’da cumhur atam
İhanetin adı makam
Unutulur sanma Atam
Bahattin Tonbul
6.11.2011

Bahattin Tonbul
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23.Nisan'da Vatan

Dışarıda okul eğleniyor
Çok da güzel coşkulu müzik sesi geliyor
Anladım bugün bayram
Okulda çocuklar neşe dağıtıyor
Atatürk'ün emanet ettiği 23.Nisan bayramı
Büyük bir eğlence ile gülüp oynayarak
Fenerler balonlar ve süsler arasında
Geleceğin gençleri olacak çocuklar haykırıyor
İçim kıpır kıpır.....
Yıllar önceki çocukluğuma götürdü bu
İlçemizin alanı olan Cumhuriyet meydanında
Tüm ilçe halkı ve okulların katılımıyla eğlenceler oyunlar
Yapılırdı
Törenin sonunda Kaymakam,Garnizon komutanı ve Belediye başkanı
Halkı selamlar
Tüm topluluk önlerinden saygı ile geçerdi
Ellerimizde bayraklar
İlçenin tüm evlerinde ve dükkanlarında bayraklarla süslüydü
İçim sanki o günkü gibi
Kalbim heyecandan küt küt atıyordu
Hala o heyecenı yaşıyorum izlerken
Bitmesin hiç bu bayram
Anılsın...sonsuza dek...çocuklarla Atam...
Bu gün Yirmi Üç Nisan
Atamdan tüm dünya çocuklarına armağan
Bayrağı dalgalansın  sonsuza dek yaşasın
Bu vatan
Bahattin Tonbul
23.4.2009

Bahattin Tonbul
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23-Nisan Türk'üm Diyene Saygılarla

Okul bugün bayram havasında
Çocuklar değişik kıyafetlerle renk renk
Kimi efe,kimi köy kadını,kimi melek,kimi askerdi
Okul bahçesi cıvıl cıvıl,her boydan çocuk dolu
Hopörlerden müziğin sesi dinleyenlerin
Yüreğini hoplatıyordu
Kimi zaman bayrama neden olan meclisin kuruluşunu
Kimi anlarda açlığı,sefaleti
Bazen de çocukluğumu hatırlatıyor bunlar
İçim kıpırtıyor adete yüreğim parçalanıyor
Göz yaşlarım görmemi engelliyor
O küçüklerin rol yapışları,oyunu,şiir derken
Yılların anısı ruhumda yeniden yaşatıyordu san ki
Dış güçlerin mağlubiyeti ve yeni den milletin doğuşuydu
Bugün
Türkiye Büyük Milletin Meclisinin kuruluşu
Bir milletin doğuşu bağımsızlığına kavuşmasıydı bu gün
Yıllarca bu heyecanla yaşadık ve büyüdük
Şu andaki meclis içimi acıtıyor
Bu milletin gurur kaynağında Türküm demenin
Acılarını hisettiren yönetimle
Savaş alanlarında yenilmeyen bütün olan insanlarını
Doğu,batı güney kuzey gibi saçma düşüncelerle parçalamanın
Anlamı niye
Yokmuydu eskiden azınlık
Dünyanın diğer yerlerinde yaşayan Türklerin hakkını
Varlıklarının yok sayılmalarını savunması gerekirken
Filistin niye?
Doğru insanlık suçun işleniyor orada
Peki Karabağda çeçenistanda
Rusyada ki azınlıklar,esaret altındeki Türkleri
Bulgaristan ve batı traklada yaşayan insanlarımızı
Görmemezlikten gelmek hangi vicdanın yerine korsunuz
Bu insanları biz seçtik bizlerin hakkını korusun diye
Vatanı,milletin hakkını savunsun diye
Peki niye,niye
Bir ufukta buluşulmasın
Ufuğu korumak ve seçmek gerek
İşte o ufuğun adını Türkiye Cumhuriyeti koyan atalarımız
Meclisi kurduğu günü olan bügünü çocuklara emanet etmiştir
Amacı ve emanet bekçileri yerinde olan bu milletin
Değişmezlerini değiştirmeyin
Nice özgür bayramlar dileyin birlikte gülüp
Birlikte eğlenin
Nice bayramlara
Türk’üm diyene saygılarla

Bahattin Tonbul
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24-Kasım-1(Yirmi Dört Kasım Nasıl Öğülmez)

Dünya dönüyor,insanlar bitmez
Öğretmene hiç,itibar yetmez
En yüksek maaş,versek çok gelmez
Yirmi dört kasım nasıl övülmez

Kalplere yazılanlar silinmez
Öğretmenlerim gönlümden  gitmez
Onsuz bu alem hiç de sevilmez
Yirmi dört kasım nasıl övülmez
Bahattin Tonbul
16.10.2008

Bahattin Tonbul
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24-Kasım-2(Yirmi Dört Kasımlar)

Peygamberimizi o okutmuştu
İlk öğretmenim Allah olmuştu
Yıllar sonra atam ilham almıştı
Bu günü öğretmene sunmuştu

Oku yaratanın adına oku
Sevgiyi saygıyı onunla buldu
Tüm insanlığa örnek olmuştu
Bu günü öğretmene sunmuştu

Ruhun şad olsun atam bu gün için
Türk milletine en büyük hizmetin
Yıllar geçse de baş öğretmenimsin
Yirmi dört kasımlar kalplerde gezsin

Öğrenecekler eğitimle başlar
Öğretmenim kutsal yürek de yaşar
İçindeki aşkı Allah’ım yakar
Yirmi dört kasımlar olmuş sonbahar
Bahattin Tonbul
16.10.2008

Bahattin Tonbul
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24-Kasım-3(Yirmi Dört Kasım Gelir)

Acıları tattırma
Öğretmeni aldatma
Bu sevdayı yıktırma
Yirmi dört kasım sana

Sağda solda bayırda
Evde yolda okulda
İçindeki aşk bur da
Yirmi dört kasım sana

Zamanı tutamazsın
Geçeni unutmazsın
Atamdan armağansın
Yirmi dört kasım bana

Her yıl şiirler okur
Sevgi sende dokunur
Kalplere mühür konur
Yirmi dört kasım olur

Halı gibi işlenir
Her ilmeği bellidir
Çocukken de güçlenir
Yirmi dört kasım gelir
Bahattin Tonbul
16.10.2008

Bahattin Tonbul
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24-Kasım-4(Yirmi Dört Kasım Günü-1)

Dostu düşmanı bilir
Büyük küçük sevilir
Her şey burada verilir
Yirmi dört kasım günü

Vatan toprak çizilir
Bayrak göğe çekilir
Atadan öğretilir
Yirmi dört kasım günü

Aha geldik gideriz
Atamızı severiz
Yolunu hiç kesmeyiz
Yirmi dört kasım günü

Hepsi bir hatıradır
Atamdan armağandır
Eşi dostu uyandır
Yirmi dört kasım günü

Sabah başlar andımla
Yürekteki aşkımla
Bu canım ona feda
Yirmi dört kasım günü
Bahattin Tonbul
16.10.2008

Bahattin Tonbul
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24-Kasım-5(Yirmi Dört Kasım Günü-2)

Cuma günü marşımız
Biz vatana aşığız
Hep birden haykırırız
Yirmi dört kasım günü

Sular durmadan akar
Sevdan içimi yakar
Gelecek sana bakar
Yirmi dört kasım günü

A ile başlar atam
Bunu öğreten vatan
Sevdayı unutamam
Yirmi dört kasım günü

Seni bana sordular
Yüreğime koydular
Öğretmeni andılar
Yirmi dört kasım günü

Günü güne eklerim
Küçükken emeklerim
Öğretmeni beklerim
Yirmi dört kasım günü
Bahattin Tonbul
16.10.2008

Bahattin Tonbul
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24-Kasım-6(İlk Öğretmen)

İlk öğretmen Allah’ım
Muhammed’e inandım
Yüreklere kök saldın
Seni sonsuz sayardım

Okumayı bilmezdi
Kalbimiz de gezerdi
İnanmayı öğretti
İnsanlığa hükmet di

Oku dedi okudun
Ümmetine sen sundun
İkinci öğretmen oldun
Sana şükran doluyum

Kutsallığı ondandır
Harfleri okutandır
Cehaleti sen yıktın
Sana şükran doluyum

Bir gün yetmez anmaya
Ruhları doyurmaya
Senin öğütün yeter
İnsanı okutmaya

Hazırlattığın kitap
Bizlere oldu hitap
Onunla yön buluruz
Sana şükran doluyuz

Canımsın öğretmenim
Seni  ben çok severim
İçimdeki ezberim
Kalbimi sana verdim
Bahattin Tonbul
16.10.2008

Bahattin Tonbul
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24-Kasım-7(Öğretmenimi Çok Severim)

Ver elini öpeyim
Sevgili öğretmenim
Geleceğimsin benim
Seni ben çok severim

Ufakken kalbim senin
Ruhumu şekillendirdin
Beynimde fikirlerin
Seni ben çok severim

Harfleri öğretirdin
Sanki içimde gezdin
Her yönüyle öğrettin
Seni ben çok severim
Bahattin Tonbul
16.10.2008

Bahattin Tonbul
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24-Kasım-8(Canımsın Öğretmenim)

Bedenim olgunlaştı
Zekam sana ulaştı
Sana olan bu aşkı
İfademde zorlaştı
Canımsın öğretmenim

Dilimde öğretmenim
Anam gibi severim
Babam gibi sayarım
Her an seni anarım
Canımsın öğretmenim

Benim için diline
Verdiğin emeğine
Attığın ilmeklerin
Duruyor yüreğimde
Canımsın öğretmenim
Bahattin Tonbul
18.10.2008

Bahattin Tonbul
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24-Kasım-9(Unutmam öğretmenim)

Tüm mevsimler üstünde
Baharın küstüğünde
Yirmi dört kasım günü
Atam bize emretti
Seni andık o günde

Yağmur yağar üstüme
Rüzgar dolar göğsüme
Sana olan sevgime
Boş olan yüreğime
Doldun sen öğretmenim

Üstüme örttüğünü
Yüzüme güldüğünü
Yanağımı öptüğünü
Hele o yüreğini
Unutmam öğretmenim
Bahattin Tonbul
16.10.2008

Bahattin Tonbul
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29.Ekim.1923-Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet çocukları unutulmasın
O anda yaşanmışları bırakılmasın
Atamın yaptıklarının,notu alınsın
Bu sevda ilelebetse,her an yaşasın

Nazife’nin annesini,dinle yi versen
Çektiği acılarını,unuttu dersen
Moskof’un zulmünden kaçıp,yurda gelmişsen
Cumhuriyetin o çocuklarını görsen

Yirmi dokuz ekim günü,yeniden doğdum
Kendi yurdumda bak kızım seni doğurdum
Çektiğimiz o işkenceleri unuttum
Artık bende çocuğumda can hür olmuştum

İşte cumhuriyetle doğan güneşimiz
Kurtardı bir anda yok oldu işkencemiz
Ölürüz de cumhuriyetten hiç dönmeyiz
“Ne mutlu Türküm diyene can esirgemeyiz
Bahattin Tonbul
29.10.08

Bahattin Tonbul
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30 Ağustos

Bizleri yaşatan, ayakta tutan
Laz, kürt ve çerkezi, beraber yapan
Düşmanı birlikte, denizde yutan
Otuz Ağustos’dur, zaferi kapan

Türk ruhu altında, işte bu vatan
Unutamaz anı, unutmaz atan
Eğilde iyi bak, toprakta yatan
Otuz Ağustos’dur, zaferler yapan

Düşmanı kahredip, eğebilene
Tarihi bir günü, yazabilene
Ne mutlu Türkümü, diyebilene
Otuz Ağustos’dur, zaferler yapan
Bahattin Tonbul
30.8.2016

Bahattin Tonbul
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Aaa Buldunmu Onu

Aaa aldın mı onu yerden kim aldı kimin cebinden
Ooo o çok hoştu gönlüm coştu seni görünce birden
Eee  eskiden sevdi bu beden biliyorsun kaybetmeden
Ööö ömrün kısaymış ne yapalım birşey gelmiyor elden

Sss  sessiz bu dünya gördüğüm çok korkunç bir rüya
Uuu uzak geliyor gittiğin o yer,yağmur gibi yere düşer ya
Şşş Şarkılarda hatıralar hepsi sanki bizim yaşantımızı anar ya
Üüü Üzülme artık bu tanrıdan bize verilen belki de  mükafatır ya

Kkk karanlık gök kapladı yeri gözler görmüyor
Iıı Ilgıt,ılgıt esen yelin esintisi var rüzgarı gelmiyor
Mmm Maksat öldürmek değil onu hissettiriyor
İii İşte aşk dediğin adamı nasıl kekeme ediyor
30.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Acaba

Eve gelsem şimdi, çalsam o zili
Kim o diyen var mı, var mı acaba
Ulu tanrım saklar, elbet o gülü
Kim geldi diyecek, yar mı acaba

Hergün uğurlardın, unutmam kanki
Hayalin duruyor, sanki o anki
Kapıyı açacak, o yarmiş sanki
Kim geldi diyecek, yar mı acaba

Işıklar sönünce, aklıma gelir
Herşey sessizleşir, geri çekilir
Hayaller dolunca, sevdan ekilir
Kim geldi diyecek, yar mı acaba

Çok uzaktan gelir, şafak sökünce
Hayaller nereye, umut dökünce
Bilmiyor o gece, içten çekince
Kim geldi diyecek, yar mı acaba

Alıp götür beni, yüzü gülene
Onsuz bu alemde, sevda dilene
Kapımı açacak, o yar gelene
Kim geldi diyecek, yar mı acaba

Bahattin kalbinde, aşkı son bilek
O yare kavuşmak, elbette dilek
İncecik bir sestir, uzaktan gülek
Kim geldi diyecek, yar mı acaba
Bahattin Tonbul
19.6.2016

Bahattin Tonbul
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Acep Ne Lazım

Sonsuzken ruhumda kopan bir güldün
Sana bakan gözler bana hep lazım
Dalıma konup da uçan bülbüldün
Kapanan gözlere acep ne lazım

Ufkumu karartıp bana bakacak
Geçmişe göğsümü,aşkla yakacak
Hasreti özleme sarıp katacak
Ağlayan gözlere acep ne lazım

Gölgedir üzüntün hakta dilekler
Topraktan fışkırır,yerden çilekler
Ruhumu sarartan sensiz felekler
Kapanan gözlere acep ne lazım

Sensin benim acım,geçmek bilmiyor
Gökyüzünde sevdan,neden dinmiyor
Rüyalarda aşkın benden gitmiyor
Kapanan gözlere acep ne lazım
Bahattin Tonbul
22.1.2011

Bahattin Tonbul
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Acep Ne Yazar

Aşkın ile izde, sabır bulmalı
Göğsünden ayrılmaz, o müthiş nazar
Yüzenle yüzmeyen, dipde durmalı
Gönüllerde dursa, acep ne yazar

Yiyenle yemiyen, hakkı almalı
Tadanla tatmayan, ayrı tadmalı
Özleyen yarine, sevda katmalı
Gönüllerde dursa, acep ne yazar

Sevenin ömründe şah olmuş Pazar
Yarinden uzaksa, hasretlik azar
Yar ölmüş olsada, toprağı kazar
Gönüllerde dursa, acep ne yazar
Bahattin Tonbul
9.2.2013

Bahattin Tonbul
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Acep Türk Müdür

Kırılıp darılmak, bahane değil
Türküm diyen kişi, acep Türk müsün
Sevmek ve sevilmek, hiç care değil
Çareyi atanlar, bölücümüsün

Çalınan her kapı, açılmış olsa
Ümidin sabırın, gönüle dolsa
Ağlayan yüreğin, birgün kaybolsa
İhanet edenler, acep Türk müdür

Sevenler sussada, hiç apdal değil
Duymazdan gelenler, affedmez değil
Türk’ü bölü vermek, kes kolay değil
İhanet edenler acep Türk müdür

Boy eğdikçe belin, hepten bükülür
Can değdikçe ömür, cana dikilir
Baş boyunu eğmiş, düşman çekilir
Zannedenler acep, gerçek Türk müdür

Düşmanı tanırsan, aç gözlerini
Hainlik yaparsa, sil izlerini
Geçmişi unutmuş, aç yüzlerini
Unutmuş olanlar, gerçek Türkmüdür

Güvenmediğine, hiç bir koz verme
Kimseye yalvarma, hakaret serme
Sır tutmasını bil, lafı çevirme
Yalan söyleyenler, gerçek Türk müdür

Belki bir başkansın, belkide ahil
İnsanı aldatmak, müslüman dahil
Dostunu dost bilip, hainlik cahil
İnkarı edenler, gerçek Türk müdür
Bahattin Tonbul
4.5.2013

Bahattin Tonbul
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Acı

Cahilin ardına, düşen alime
Zengin iken fakir, olana acı
Sevip sayılırken, hain zalime
Ufuklarda kalan, sevdayı acı

Nereden gelmişsen, bilha unutma
Nereye gidersen, aşkı unutma
Sevginin içinde, hakkı unutma
Yüreklerde kalan, sevdaya acı
Bahattin Tonbul
4.1.2014

Bahattin Tonbul
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Acı Boşalır

Aşka inanırmısın deselerde
İnanmam ben aşka çünkü yaşanır
O aşkı gönüllere serselerde
Toprak mezar olmuş acı boşalır
Bahattin Tonbul
31.3.2013

Bahattin Tonbul
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Acı Çeken

Yüreğimi yakmak sana mı kalmış
Ayrılmak şartmıydı, toprak gülecek
Yaradan yaratmış, dünyaya salmış
Acı çeken ömrüm, sensiz ölecek

Yar alevlendirdin, aşksız dünyamı
Sıcacık elinle, yakar rüyamı
Çekilen bu hasret, söyle sevdamı
Acı çeken ömrüm, sensiz ölecek

Aklımı alınca, umulmadık an
Bağlıyım sevdana, doyulmadık can
Artık anla beni, damarımda kan
Acı çeken ömrüm, toprak diyecek

Mum olupda yakmak, kolay değildir
Hayatıma girip, kaçmak meğildir
Sevda çeken gönlüm, ışık değildir
Acı çeken ömrüm, yalnız gülecek

Dalında çiçekler, elbet güzeldir
Özlem çeken kalbim, belki özeldir
Koparmaya gelmez,  sevda ezeldir
Acı çeken ömrüm, yalnız ölecek

Bahattin sevdayı, verebilendi
O yarle şükredip, gülebilendi
Kapısını çalan, aşka dilendi
Acı çeken ömrüm, yalnız ölecek
Bahattin Tonbul
1.11.2014

Bahattin Tonbul
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Acı Çekerim

Acın  sarmış gönlümü,onu hiç silemem
Sesine vuruldum,yüzünü ben bilemem
Sensiz gelecek bütün aşkları dilemem
Ruhum sana tutsak,bense acı çekerim

Sen sen olsan ey yar gerisine diyemem
İçim kan ağlar geceleri hiç giyemem
Karanlık korkutmuş tek başına siyemem
Ruhum sana tutsak,bense acı çekerim
Bahattin Tonbul
2.1.2011

Bahattin Tonbul
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Acı Çekerken

Hiç de niyetim yok, döküp açmaya
Çok zorlandım zaten, onu beklerken
Ruhuma doldurup, alıp kaçmaya
Sevdanı unutmam, acı çekerken

Sevdiğimiz insan, yakında olsa
Gönlün mutlu olur, yanında kalsa
Kimseye git demez, rengide solsa
Sevdanı unutmam, acı çekerken

Neler söylüyorsun, ey deli gönül
Yerle gök arası, ayrı yatarken
Şu yalan dünya ya, sahipsin gönül
Sevdanı unutmam, acı çekerken

Baş koyduğun yolda, devam et yürü
Dostlar vefasızsa, dönme ha geri
Senin yüreğinden, yaşıyan eri
Sevdanı unutmam, acı çekerken
Bahattin Tonbul
22.3.2016

Bahattin Tonbul
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Acı Çektim

Yare şiir yazmak, candan istedim
Ben hep yazdım oda, beni dinlerdi
Hisseme düşecek, sevgi istedim
Acı çekip uzun,  uzun inlerdim

Unutamam onu, yıllar geçsede
Hayat bana onsuz, ömür biçsede
Akan tümsulara, kanıp içsede
Acı çektim uzun,  uzun inlerdim

Okuya bilirsen, söylede oku
Sevdiği yüreği, dilekle doku
Ruhunu kaplamış,atamaz şoku
Acı çektim uzun,  uzun inlerdim

Mertçe seven kişi, yarini özler
Yaktığı bedeni, ateşi izler
Yanmaktan korkarsa, tutmuyor dizler
Acı çektim uzun,  uzun inlerdim

Ona buna masal, anlatmak işi
Sevmeden yakmaktır, sızlatır şişi
Pervane gibidir, kızarmış kişi
Acı çektim uzun,  uzun inlerdim

Gece zehir öfke, sevmek haramdır
Yol vermez sevdası, pişen yaramdır
Yenildi sanmasın, ölüm sıramdır
Acı çektim uzun,  uzun inlerdim
Bahattin Tonbul
21.11.2012

Bahattin Tonbul
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Acı Ekersin

Bu aleme geldik, onu severiz
Aşka hörmet eder, boyun bükeriz
Kula hizmet ise, sonsuz överiz
Gönülleri açıp, acı dikeriz

Can’ı cananına, özler veririm
Akan sularında, elbet eririm
Sen olmazsan bile, onu görürüm
Gönülleri açıp, acı dileriz

Teslime hazırsan, aşığınım ben
Gerçek seviyorsan, kime söylesen
Umudun içinde, topraktır beden
Gönüllere dalıp, acı ekeriz

Ateş olmak bize, hiç kolay değil
Mum olupda yanmak, bak alay değil
Işık saçmak varken, aşk kalay değil
Gönüllere salıp, acı ekersin

Beni bensiz orda, algılıyorsun
Gittiğin o yerde, yargılıyorsun
Çaresiz yarayı salgılıyorsun
Gönüllere dalıp, acı ekersin

Bahatin’im bende, yalnız değilim
Yar olmazsa burda, seven değilim
Mükemmel değilim, zordur eğilim
Gönüllerde kalıp, acı ekersin
Bahattin Tonbul
30.4.2013

Bahattin Tonbul
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Acı Görsem

Nerde bir acı görsem, ağlar durur yüreğim
Değer vermek göstermez, sevenler onu seçer
Olsanda olmasanda, lokma değil düreğim
Cahil adil olamaz, yolu insandan geçer

Eğitimide yoktur, o kitaplarda yazmaz
Değerini göstersen, hakikattır o sızmaz
Karanlık geceleri, yıldızlarda hiç bozmaz
Kalpdedir onun yolu, insan olmaktan geçer
Bahattin Tonbul
22.8.2016

Bahattin Tonbul
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Acı Hasret

Yüz vermeden o yar hep güler
Gönülden aşan yürekteler
Kokun sarmışsa tüm bedeni
Acı hasret özlemi diler
Bahattin Tonbul
27.5.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Acı Hikaye

Sevdiklerin atmış, kimseler bilmez
Elbette olacak, acı hikaye
Tatlısıda vardır, inkar edilmez
Yaşanmış bu dünya, sanal bir rüya

İmzaları varmış, dost bildiklerin
Oynayıp eğlenip, son güldüklerin
Yarası geçmiş de, kasdettiklerin
Elbette olacak, acı hikaye

Kimbilir kaç kere, kahve içeriz
Yaşarken yaşatır, insan seçeriz
O yar pişman olmuş, deme göçeriz
Elbette olacak, acı hikaye

Merhamet canlıya, yakışan odur
Değerli davranış, gönülde bodur
Fırtına esince, sevdası çadır
Elbette olacak, acı hikaye

Yüreği bir kartal, zaman fırtına
Rüzgarı üşütür, vursa sırtına
Sevdiklerin düşmüş, kırık çarkına
Elbette olacak, acı hikaye

Bahattin tüm kuşlar, sığınak arar
Nasıl umutluysan,  çocukluk yarar
Kırılan kalbine, unutma zarar
Gönül bir makina, acı hikaye
Bahattin Tonbul
2.2.2016

Bahattin Tonbul
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Acı İçinde

Sevdiğimi söylemeye hiç cesaretim yok
Anti sosyalim
Nereyi okursan oku
Nereyi gezersen gez
O gurur varya
Bilmem gurur mu korkumu ne
Ne dersen de
Sevmek sevdiğini haykırmak ayrı bir
Sanat olsa gerek
Ya başkasını seviyorsa
Ya kabul etmezse
Ya reddederse
Tereddütü içinde
Bırak kalsın sevdası içinde
Tut tutabildiğin kadar
Hayal et
Edebildiğin kadar
Umutla yaşa
Derdini anlatana kadar
Dursun o acı içinde
Bahattin Tonbul
14.9.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Acı İçinde Gitti

Mis gibi kokardı, o kadın bana
Cennetine kurban, ateş elinde
Çektiği yaralar, zulümdü ona
Terk edip de gitti, acı içinde

Toprağın altında, emanet dursan
Çekilen acıyı bir bana sorsan
Zalim di o felek, tuzağı kursan
Terk edip de gitti, acı içinde

Son anı sessizdi, sessizce gitti
Tükendi bedeni, kanserde yitti
Bu nasıl bir dertmiş, demeden bitti
Terk edip de gitti, acı içinde

O yarin hasreti, beni öldürdü
Saçları siyah tı, ateş püskürdü
Çekilen acıyı, dostla güldürdü
Terk edip de gitti, acı içinde

Rüzgarda yapraklar, nasıl sallanır
Sevdiğim o güzel, kalp de yıllanır
Karışık sevdası, mahsun yollanır
Terk edip de gitti, acı içinde

Dinleyin a dostlar, dinleyin beni
Devşirmez aşkımı9n, çektiği yeni
Göğsünde kokusu, ağlatır seni
Terk edip de gitti, acı içinde
Bahattin Tonbul
20.4.2014

Bahattin Tonbul
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Acı Kaybolsa

Hayat gülmektir bazende ağlamak
Kendi yaptıkların, tuhaf da olsa
Alay ederekten, aşkı bağlamak
Gülerekten bende acı kaybolsa

Yüreğinden atıp silebilirsin
Kaderine beni dizebilirsin
Benim için hergün ölebilirsin
Gülerekten bende acı kaybolsa

Sen gittin gideli, hergün yalnızım
Dinlediğim şarkı, uzakta olsa
Sonraki şarkıda, belki şansızım
Gülerekten bende acı kaybolsa

Gönülden hissedip, mazisi çoktur
Uzakta olsanda, mesafe yoktur
Kalbime saplanan, aşk değil oktur
Gülerekten bende acı kaybolsa

Beni benden alıp uzağa gittin
Sensizlik dışında, dağılıp bittin
Acıyla gönlüme, top yekün yettin
Gülerekten bende acı kaybolsa

Dünyanın en asil, güzel kadını
Nice nice yıllar verdin adını
Umudun içine kattın tadını
Gülerekten bende acı kaybolsa
Bahattin Tonbul
22.6.2013

Bahattin Tonbul
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Acı Ne Bilir

Hakkın deryasına gömülüpde yat
Sohbetin ozone, açılıpda bat
Sevda yürektedir, o gönüle sat
Aşkını almayan, acı ne bilir
Bahattin Tonbul
4.5.2013

Bahattin Tonbul
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Acı Şimdi

Ağırdır bedeli, sensiz ayrılık
İçinde ateşi, kor olur şimdi
Umuttur sevene, bekler gayrılık
Özleyerek yakar, o acı şimdi
Bahattin Tonbul
13.8.2012

Bahattin Tonbul
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Acı Tatlı Birimde

Yer yüzüyle havada,nefes yapmış içinde
Ömür boyu yaratan,acı tatlı birimde

Kainatı yaratmış,yaratırken donatmış
Her canlıya yer yapmış,koca fanus içinde
Büyük küçük demeden,çeşit renkte boyatmış
Yer yüzüyle havada,nefes yapmış içinde

Balığı yılanını,çok çeşit canlı katmış
Kara,deniz havada,hepsi farklı birimde
Birbirine faydalı,nefisleri yaratmış
Ömür boyu yaratan,acı tatlı birimde
Bahattin Tonbul
1.9.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Acı Veriyor Sana

Karanlık bir gecenin,sensiz olan sabahı
Özleyerek uyandım,çok zor geliyor bana
Ne olursun kapında,köle olmuş bu ahı
Öldür bendeki beni,acı veriyor sana

Zaman büktü belimi,tutmaz artık el ayak
Seni özleyen gönlüm,istiyor baksan dayak
Can kattın sen canıma,sevdamızı gel sayak
Öldür bendeki beni,acı veriyor sana

Tutsan kara sevdayı,dirilt kendi kendinle
Nasılda bağlamışsın,kısacık kemedinle
Kaç kere koşup geldim,bir kezde beni dinle
Öldür bendeki beni,acı veriyor sana

Şaşkınım kaldım böyle,söyle benim ne imsin
Bedenim ateş almış,gözlerimde terimsin
Yüreklerim susunca,hakikatta kerimsin
Öldür bendeki beni,acı veriyor sana

Hangi düğüm çözülür,taşımaz sensiz kinle
Ne olursun birtek gün,olsada beni dinle
Haykırdım durdum sana en azından yüzbinle
Öldür bendeki beni,acı veriyor sana

Yüreğimde sultansın,sevdikçede kölemsin
Konuştukça ağlayan,kaybolmayan çilemsin
Hayalimden çıkmayan,ruhumdaki yöremsin
Öldür bendeki beni,acı veriyor sana

Gök yüzünde çizgimsen,çaresizim çaresiz
Şaşırıp kaldım şimdi,ufuklarda dairesiz
Yok olmayan çilemsen,gönüllerde karesiz
Öldür bendeki beni,acı veriyor sana
Bahattin Tonbul
25.2.2012

Bahattin Tonbul
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Acılar

Anlayamazsan eğer
Yaptığın her şey değer
Sevdan bu değil meğer
Acılar tükenmezmiş

Yaşananlara bakın
Sevip yüreğe akın
Hayallerden de sakın
Acılar tükenmezmiş

Aşkın önünde eğil
Yari seven bu değil
Sevdan ölüme meğil
Acılar tükenmezmiş

Beklerken seviyorum
Dilersen seviyorum
Sensiz ben ölüyorum
Acılar tükenmezmiş

Bu aşk bana kadermiş
Sevenlere kedermiş
Yüreğim sana afiş
Acılar tükenmezmiş
Bahattin Tonbul
7.11.2011

Bahattin Tonbul
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Acılar  İnkardır

Şuan çok meşgulüm, dokunma bana
Yüreğimde sevda, kaybolup gitti
Sesini yükseltme, seslenme bana
İnkardır acılar, çektiğim yetti

Durdurabilirsen, geçmiştir anı
Tükenmiş geceler, kırılmış yeni
Aşkıma hürmet et, bitmez o canı
İnkardır acılar, çektiğim yetti

Dilinde adı var,sev o güzeli
Şarkı da türkü de,yapsan gazeli
Hayali gölgede, bağla güzeli
İnkardır acılar, çektiğim yetti

Bulutu yağmurlu, yükü çok onun
Ağzında nefesi, bitti yok onun
Toprağa düşünce, ölümdür sonun
İnkardır acılar, çektiğim yetti
Bahattin Tonbul
6.6.2016

Bahattin Tonbul
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Acılar Altında

Hayat yolculuktur, ölene kadar
Manzara değişir, insan değişir
Sevda bir trendir, binene kadar
Acılar altında, gülen değişir
Bahattin Tonbul
10.12.2013

Bahattin Tonbul
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Acılar Çekipde

Sevdiğin insanı, unutamazsın
Neler yaptığını, unutsan bile
Hissettiklerini, unutamazsın
Acılar çekipde, yoketsen bile

İflah olmaz sevgin, gelmez o bahar
Gördüğün dört mevsim, içini yakar
Hüzzam şarkılarla, ruhuna akar
Acılar çekipde, yoketsen bile

Dost bazen minik kuş, bazen sevgili
Aşk yürekte saklı, canla ilgili
Gerçek çok sevendir, kalpten bilgili
Acılar çekipde, kaybetsen bile

Bir sızı duyarsın olmadık anda
Sızlayan yarayı, sarsan son anda
Çarpacak yüreğin, çıkmaz o canda
Acılar çekipde, yoketsen bile

Gücün yetiyorsa, kendini sevdir
Sevdalıydın ona, hayalde devdir
Mavide buluşup, vurgunu evdir
Acılar çekipde, yoketsen bile

Hatırladıkça da, ürpereceksin
Göz yaşlarını sen, sildireceksin
Boşuna zorlama, sevdireceksin
Acılar çekipde, yoketsen bile
Bahattin Tonbul
29.10.2012

Bahattin Tonbul
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Acılar Çektiler

El ele tutuşup da
Çok uzakta gezdiler
Sevdanın bahçesine
Hep beraber girdiler

Umudu sevda yapıp
Günlerce beklediler
Anılarda son kayıp
Öleme çek ettiler

Umudu ak sayfa da
Gönül bağı ektiler
Sevgiye hasret katıp
Çok acılar çektiler
Bahattin Tonbul
29.1.2011

Bahattin Tonbul
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Acılar Çektim

Ne acılar çektim, bilirmisin sen
Allahtan dünyamız, sınavmış elbet
Kaybetme inançtan, umuttur busen
Dayan ha kırılma, yapmasan gıybet
Bahattin Tonbul
11.1.2014

Bahattin Tonbul
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Acılar İçinde

Bu aleme gelen, birgünde gider
Söyle fani dünya, sana gelendir
Gülmesi var ise, güneşle biter
Acılar içinde, hakkı bilendir
Bahattin Tonbul
7.10.2012

Bahattin Tonbul
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Acılar İçinde Bırakma

Bensiz oralarda neler yaparsın
Özlediysen beni gelirim şimdi
Allah’a yalvarıp, ona taparsın
Acılar içinde, bırakma şimdi

Ufkumu kaplamış, simsiyah duman
Yağacak yağmurlar,vermiyor aman
Sevdiğim o güzel, içimde keman
Acılar içinde bırakma şimdi

Mahkum olmuş gönül, özleyip bakar
Ateş düşmüş tene, ne canlar yakar
Kontrolsüz sevda, seveni yıkar
Acılar içinde bırakma şimdi

Gök kubbe altında, tanıdım seni
Yıldızlar içinde, kaybettim şimdi
Yüzünde yok olmaz, çıkmasın beni
Acılar içinde bırakma şimdi
Bahattin Tonbul
2.6.2013

Bahattin Tonbul
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Acılar İçinde Sen

Sevdamın üstüne,sevda konamaz
Ondan gayrisine, yar diyemem ben
Yanan yüreğimde, onsuz kanamaz
Acılar içinde, toprak olan sen

Kimseler tutamaz senin yerini
Buralara koydun, yalnız erini
Sevda çiçeğiydi, kokan terini
Acılar içinde, toprak olan sen

Neden neden veda, etmeden gittin
Bu dünyayı bensiz, yalnız tükettin
Yıllarca bana, umut eklettin
Acılar içinde, toprak olan sen

Öksüzdür gariptir, sensiz olan yar
Dağlar arasında, kaybolan diyar
Sen olmazsan orda, içini bayar
Acılar içinde, toprak olan sen

3.3.2017

Bahattin Tonbul
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Acılar Nerde

Geçmişi geriver, desende olmaz
Yaşama sevinci, tükendi bende
Yüreğim delindi, gülbenzin solmaz
Tutkularım vardı, acılar sende

Geri ver ne olur, kalbin bitsede
Savrulan hayaller, umut etsede
Denizi şahlanmış, aşka yetsede
Tutkularım vardı, acılar sende

Irmakta ıslanan, çakıl taşlarım
Bahtıma eğilen, siyah kaşlarım
Eğilmez o artık, kızıl başlarım
Tutkularım vardı, acılar sende

Gönlüme süzülen, acılar nerde
Dağılan heyecan, bulunmaz derde
Avucumu yakan, aşkımız yerde
Tutkularım vardı, acılar sende

Kırık bir tabutta, omuzda gittin
Gözyaşlarım aktı, nerede yettin
Acını bağladın, göğsümde settin
Tutkularım vardı, acılar nerde

Bahattin böylemi, geri dön bana
Gençliğim tükendi, söyle sen bana
Yüreğimi yakan, aşkmış be ana
Tutkularım vardı, acılar nerde
Bahattin Tonbul
31.12.2016

Bahattin Tonbul
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Acılar Ruhlarla

Yaşanır mı yarsiz, bu yalan dünya
Umut sevenlerle, candan aşarmış
Gönüllerde duran, kalpler de rüya
Acılar ruhlarla,   olup coşarmış
Bahattin Tonbul
2.8.2013

Bahattin Tonbul
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Acılar Sen Sokmuştun

Yarim ona kurban olmuş
Boş durmamış hesap sormuş
Ha deyince atar gönlüm
Ciğerini yakıp solmuş

Onun için yanar yürek
Atacak onu da felek
Boştan yere helak olmuş
Kır deyince kıran kelek

Çok aradım çok da sordum
Bu dünyada yok olmuştun
Yalnız kalan bu gönlüme
Ne acılar sen sokmuştun
09.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Acılar Yetti

En sevdiğim kadın, bitmez buseni
Yükledin bu derdi, sevdiğim bana
Özlemim ruhumda, arar hep seni
Hasrettir acılar, yeti bu cana

Sevmese yüzümü, yapma oyunu
Hani nerededir, yıkma soyunu
Yollar beni bilir, bırak huyunu
Hasrettir acılar, yeti bu cana

Anılardan kaçma, dönsen yüzünü
Seni sen yapacak, anı özünü
Severken vermiştin, sevgi sözünü
Hasrettir acılar, yeti bu cana

Üzülme melegim, geçmişin azar
Sevdanın sözleri, hergün aşk yazar
Bu günü atlarsa, yarını nazar
Hasrettir acılar, yeti bu cana

Fazla kurcalama, yalnız hayatı
Vicdanı temizse, bitmez hayatı
Yüreği güzelse, yaşat hayatı
Hasrettir acılar, yeti bu cana

Bahattin zamanlar, neden geçmiyor
Seven insanlara, zaman yetmiyor
Açma yaram derin, derdim bitmiyor
Hasrettir acılar, yeti bu cana
Bahattin Tonbul
29.1.2017

Bahattin Tonbul
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Acılara Bakmadan

Masal desem değil di? yaşadım hepsini tek tek gönlümde
Hatıraları film de hiç değildi? dokundun sarıldım hissettim o an
Peki hikayem mi idi? anlayamadım nasıl da bitti sevda yok oldu bir an
Ya da belki roman olsa gerek sayfaları açmakla bitmiyor okumadan

Saniyeler dakikaları, saatler günleri,günlerse haftaları kovalamış birlikte
Yetmemiş aylara yıllara hatta sensiz yaşadığım bu sabahlara kadar
Uçup gittin o gün sonsuzluğa sessizce  gözlerini bana,çocuklarına doymadan
Kapadın istemeden çok zor geldi sevda yüklü yüreğini,çektiğin acılara bakmadan
Bahattin Tonbul
22.10.2009

Bahattin Tonbul
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Acılara Bırakmasan

Yüreğin de ateş olup yakarken
Dağ üstünde ırmak olup akarken
Yar bağrını açıp beni sararken
Kimse beni buralar da tutamaz

Herkes yarini almış da,geziyor
Benim yari toprak sarmış eziyor
Gönülleri sevda katmış beziyor
Sonsuz yarim karanlıkta ne gezer

Kaybolmuş yüreğimde özlerin
Geçmişinde bıraktığın gözlerin
Bir arada konuştuğun sözlerin
Unutmam zor oluyor sevdiğim

Bahattin'in yarinim’i aldılar
Yüreğine hasretini saldılar
Sonsuzluktan karanlığa daldılar
Acılara bırakmasan tutamaz
Bahattin Tonbul
28.3.2010

Bahattin Tonbul
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Acılara Yenik

Bazı kadınlar çok, beğenmeyince
Yapılan tercihte, yalnız kalırlar
Adamına göre, eğilmeyince
Duygulara yenik, aciz kalırlar

Kuralına uyup, oynamak gerek
Hisler yenik düşdü, aşka ne verek
Sahte mutlulukla, toprağa görek
Acılara yenik, cansız kalırlar

Sade yalnızlık, özlemle dolu
Umudu kaybetti, yaralı kolu
Tercih tek sebebi, hakikat yolu
Duygulara yenik, aciz kalırlar

Sınırlar kendini, zorlamaz artık
Yaralı yürekler, bozulmaz artık
Gizemli dünyada, yaşanmaz artık
Özlemine yenik, aciz kalırlar

Zorunlu hallerde, boynu bükükdü
Gururu anlamsız, aşkı sökükdü
Bana bakan kaşlar, inan çatıkdı
Hasretine yanik, aciz kalırlar

Bahattin ülkede, yaşarmı dersin
Sevdiği yürekte hayali gürsün
Ondan ayrı durmaz, sevaba ersin
Duygulara yenik, aciz kalırlar
Bahattin Tonbul
18.12.2014

Bahattin Tonbul
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Acılardan Taşan Sevgi

Varlıkla yokluk arası,sonsuz bir çizgi idi
Sevip sevmek arası,kalpte son dizgi idi
Gönlümdeki sevdan can yar,ruhumda ezgi idi
Bakıp da göremeyenler,kör olmuş aşık olur

Ağzına alıp tadınca,dilin yanar bunu bil
Alnından düşen damlalar,gözü yakar onu bil
Karanlıkta yalnız ağlar,seven dağlar sonu bil
Acılardan taşan sevgi,birbirinden değildir
Bahattin Tonbul
29.6.2010

Bahattin Tonbul
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Acıları Atta Gel

Yarim uzan geleyim
Beni kazan bileyim
Aşka yazar ne deyim
Acıları atta gel

Gökyüzünde bulutlar
Yer yüzünde umutlar
Sevdayı unuttular
Acıları atta gel

Ruhunu alan sensin
Acıyı katan sensin
Yüreği yakan sensin
Aşka ışık yakta gel

Yar beni anarmısın
Gönülde yatarmısın
Dilekler tutarmısın
Aşka ışık yakta gel

Bahattin'im yanarım
Haktalaya kanarım
Yari yarsiz anarım
Acıları atta gel
Bahattin Tonbul
2.1.2010

Bahattin Tonbul
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Acıları Bir Ateş

Eğlenmesi elbet kolay
Al gönlünü sende çek git
Yaşatması kalp de olay
Gir ruhuna sende at git

Yaşa baba sen çok yaşa
Kan bulaştı çatık kaşa
Kir karışmış soğuk aşa
Son ruhunu sende at git

Sevdası gönül ekili
Gir kalbime gül dikili
Sevdan olmuş yar vekili
Ver ruhunu sende al git

Sevda acı yere düştü
Toprak yerde aşkı pişti
Özlem anıları deşti
Tut ruhunu sende aş git

Yere göğe sevgi saçtı
O yar gönüllerde aştı
Dokununca beyaz saçtı
Al ruhunu sende bas git

Bahattin sen gölgen vardı
Sevgi çeken canı kurdu
Memleketim sonsuz yurdu
Çal ruhunu sende al git
Bahattin Tonbul
11.6.2016

Bahattin Tonbul
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Acıları Ezer Mi

Bedenlerde arama
Yari koydum yarama
İçindeki ateşi
Yaksan bile karama

Gönüllerde yarim var
Gurbet elde karim var
Çok sallanma güzelim
Senden de özeli var

Tabancam dolu mermi
İçinde yar gezer mi
Hasret yaktı gönlümü
Acıları ezer mi
Bahattin Tonbul
7.8.2009

Bahattin Tonbul
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Acıları Kapmış

Gönül dağarcığı,aşkı sana sormuyor
Yüreğinde akan,kana bana doymuyor
Bedenini toprak,boştan yere koymuyor
Acıları sarar,ayrı düşer dileğim

Sensiz bu dünyayı,yeryüzünde koymazlar
Seven gönülleri,ayırıpda soymazlar
Aşık bedenleri,acıkınca doymazlar
Acıları sarar,ayrı düşer dileğim

Aşağı yukarı,gezer durur sevenler
Yar gurbete gitmiş,güneş vurur diyenler
Sararıp solunca,dilek kurur bilenler
Acıları kapmış,ayrı düşer dileğim

Bahattin'im aşkı,sevmeyene soramam
Yar kalbine girip,dileyene yoramam
Gökyüzünde ışık,bulutlara saramam
Ayrılığı tatmış,hasret düşer dileğim
Bahattin Tonbul
29.11.2009

Bahattin Tonbul
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Acıları Saçta Gel

Geceleri yoğruldum
Kız ben sana vuruldum
Bu dünyadan kovuldum
Acıları saçta gel

Bu alemi terk ettin
Yüreğimde bir settin
Rüyalarıma yettin
Acıları saçta gel

Gönül kuşu kaçar mı
Yar yanımı açar mı
Sevda bize naçar mı
Acıları saçta gel

Dillerinde türküler
Ayrılıktan ürktüler
Bedeniyle Türktüler
Acıları saçta gel

Yarim beni ararsa
Anıları sararsa
Sevgileri kararsa
Acıları saçta gel

Kara kutu açılır
Ateş olup saçılır
Bu ellerden kaçılır
Acıları saçta gel

Gönül kuşu aşıyor
Yar ruhunu taşıyor
Ayrılığa şaşıyor
Acıları saçta gel
Bahattin Tonbul
15.11.2009

Bahattin Tonbul
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Acıları Söylemezdi

Ben ölsemde o kalsaydı dünyada
Yaşam dolu yüreğinde, çağlardı
Hem severdi hem gülerdi rüyada
Acıları söylemezdi, gülerdi

Garip dünya onsuz bana dar gelir
İçimdeki anıları, hep erir
Gönül mahkum olmuş, yare zor gelir
Acıları söylemezdi, gülerdi

Gece olur hayalleri ardında
Uzun kısa söz etmezdi farkında
Cennet bahçesine, sarıp vardında
Acıları söylemezdi, gülerdi

Ufkunda parlayan ışığım olsa
Sevda çeken gönle, aşığın dolsa
Umutların tende sızlayıp solsa
Acıları söylemezdi, gülerdi
Bahattin Tonbul
25.6.2013

Bahattin Tonbul
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Acıları Yakar Mı

Yer yüzünde olurdu
Seven gönül hanesi
Güzelleri solurdu
İçlerinde  tanesi

Şu Yalancı dünyaya
Dar mı geldik ikimiz
Neden daldın hülyaya
Hiç mi geçmez içiniz

Gökyüzüne salıyor
Sevginin timsalini
Şimdi yalnız  tadıyor
Aşkın da misalini

Sevda benim gönlümde
Yüreğimden sen gitme
Sancıların böğrümde
Dertlerimi yok etme

Dillerinde türküsü
Yaşadıkça tadar mı
Bitmez yarin ülküsü
Acıları yakar mı
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Acıları Yıktın

Hasret kalan aşka,seven yan diyor
Bekler dermanını,yar diye diye
Sonsuza bakıp da,acı diliyor
Canımın canısın,can diye diye

Anılara koysam,ona el gibi
Yüreğini kazsan,sanki bel gibi
Acıları yolsam,sana yel gibi
Yakar ciğerimi,aşkın o zaman

Kardeş di haykırır içtende içe
Geçmişi unutur,yaşarsa canım
Ruhundaki saflık,eskiden piçe
Acıları yıktın,kaybettin canım
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Acılarım Onsuz

Yarim diye diye, dillerin dönmez
Sevdiğim güzelin,ateşi sönmez
Yarası kalbimde,sevdası dinmez
Acılarım onsuz, gönülden inmez

Nilgün diye diye, içerim yanar
Sevdiğim o güzel, yürekte kanar
Hayaliyle heran, sevdası anar
Acılarım onsuz, gönülden inmez

Gecesi nur olur,kalpten izleriz
Göğsüme taş basıp,onsuz gideriz
Akşam oluncada,canda bizleriz
Acılarım onsuz, gönülden inmez

Ne olur çık deme,sevdama bakta
Ağlayan gönlüme,bir ışık yakta
Umudu bitecek,ırmakta akta
Acılarım onsuz, gönülden inmez

Sevdam başucunda,gitmez o yüzün
Mahkum olmuş aşkım,bitmez bu güzün
Seni sever ruhum,çıkmaz be özün
Acılarım onsuz, gönülden inmez

Adını başlarken,seni anlatmak
Karanlık sayfayı,aşkla parlatmak
Şiirler yazarken,düşman çatlatmak
Acılarım onsuz, gönülden inmez

Bahattin’im ey yar,kalpde özelsin
Yazdığım satırda,çokta güzelsin
Çektiğin yaralar,birgün düzelsin
Acılarım onsuz, gönülden inmez
Bahattin Tonbul
30.6.2012

Bahattin Tonbul
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Acılarım Sızlarsa

Kapkara gözlerini
Uzanıp da alsaydım
Kanayan özlerini
Yüreğime sarsaydım

Baldan tatlı dilini
Yanmış ağza ataydım
Kalbindeki pilini
Bedenime takaydım

Çok uzaklara gittin
Aşkım sana umuttu
Bedenimi erittin
Gönlüm sana umuttu

Sensiz bağrım yanıyor
Sevenlerim kaybolsa
Damarlarım kanıyor
Yaralarım çok olsa

Karanlıkta duramam
Sevdiklerim kızlarsa
Ayrılığı kuramam
Acılarım sızlarsa
Bahattin Tonbul
30.11.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Acılarıma

Anıtkabir karşısında
Anıt tepede yürüyorum
Sabaha doğru
Şafak sökerken tek başıma
Güneş doğarken
Kuşlar,sığırcıklar uçuyor
Etrafımda
Böcek ve solucanlar sona doğru yürüyorlar
Çimenler üstünde
Benimse ruhum seni arıyor
Kuş sesleri bak cıvıl cıvıl
Hem yiyorlar böcekleri hem de
Şarkı söylüyorlar
Sevdikleriyle konuşur gibi
Mutluluk göz yaşı akıyor gözlerimde
Seni hatırlıyorum
Söylediğin şarkı sesi geliyor
Derinden derinden yüreğime
Belki de kulaklarıma
Sensizliğin özlemi
Bütün vücudumu sarmış
Bak
Usul usul tat veriyor sanki
Acılarıma
Bahattin Tonbul
6.8.2010

Bahattin Tonbul
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Acıların  Altında

Sevgiyi bırakmışsın,kara toprak üstüne
Dünyada ki nimetin, kıymetini bilmedin
Mahpus olmuş aşkını, bağlamışsın göğsüne
Acıların altında, hiç birlikte gülmedin

Uzak yakın demedin, özleyerek bakıyor
Sağanak yağmurlarda, sel olmuşta akıyor
Güneş bir ateş olsa, değdiğini yakıyor
Acıların altında, hiç birlikte gülmedin

Dilerim Allah’tan bul, sevdamızı yakarsa
Gönül bir ırmak olmuş, tek başına akarsa
Hayal karanlıktaysa,umut uzak bakarsa
Acıların altında, hiç birlikte gülmedin
Bahattin Tonbul
5.1.2014

Bahattin Tonbul
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Acıların İçinde

Bu dünyada sevdiğim, tükendi burda yolun
Beni erken terk ettin, vermedin bana aman
Hayaline vurgunum, sorulmaz sağın solun
Acıların içinde, tükendi sensiz zaman

Dağların etekleri, güneş ile ısındı
Sensiz esen rüzgarlar, yüreğimde yasındı
Ruhumu saran ateş, bir içimlik tasındı
Acıların içinde, tükendi sensiz zaman

Şarkı nakaratında, yazılanlar nerede
Çürümüş toprak gibi, akar sular derede
Rüya gibi yalansın, Allah sabır verede
Acıların içinde, tükendi sensiz zaman

Neyine güveneyim, durmadın yar sözünde
Hiç muradın almadım, tüter aşkın özünde
İhtiyarlık son olsun, anım dursun gözünde
Acıların içinde, tükendi sensiz zaman

Yeyip bitirdin beni, resimlerin tek miras
Modası geçmek bilmez, her nefesin ihtiras
Gözüm bir avuç toprak, mezar bana son teras
Acıların içinde, tükendi sensiz zaman

Bahattin dediklerin, umuda hesap koyar
Ecel günü gerçektir, zamansız için doyar
Süsüne aldanırsan, aşk göğsünü bak soyar
Acıların içinde, tükendi sensiz zaman
Bahattin tonbul
3.7.2017

Bahattin Tonbul
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Acıların Kaybolsa

Ben yalnızım bu evde
Yalnızken yemek yemek
Yarsiz dünyayı sevde
Hasret olsun o emek

Canı canan bilecek
Bu ten seni silecek
Ölüm tek tek dilecek
Bu alemde yaşarken

Sensizken burda gülmek
Özlemi kalp de bölmek
Acıyı tatla dilmek
Yaratanın işidir

Göklerde uçamazsın
Benimle kaçamazsın
Sevdanı saçamazsın
Yüreklerde yanarsan

Yüzüm yüzüne baksa
Gözün özüme aksa
Yüreğin aşkı yaksa
Hala gidecekmisin

Yalnızken haddim değil
Yarini sevip eğil
Özünden çıkmaz meğil
Acıların kaybolsa
Bahattin Tonbul
19.11.2011

Bahattin Tonbul
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Acıların Tükenmiş

Hayat sanki bir rüya, içindedir dolanan
Ayrılık olmaz güya, yaşanmışlar hep yalan
Ölüm gelir son buya, toprağında sallanan
Acıların tükenmiş, gerisi toprak kalan
Bahattin Tonbul
17.5.2013

Bahattin Tonbul
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Acılarınla

Sende benim gibi, bekler miydin ki
Şu yalan dünya da,yarınlarınla
Tutar mıydın yası, sever miydin ki
Geçmişte yaşanmış, acılarınla

Bu nasıl bir sevda, bu nasıl bir aşk
İnanılmaz güçte, tükenmez o aşk
Sen gittin gideli, kaynayan bir aşk
Geçmişte yaşanmış, acılarınla
Bahattin Tonbul
10.10.2016

Bahattin Tonbul
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Acılı Ömrünün

Acılı ömrünün, tükendi kahrı
Bahçende gülleri, toplamadan gel
Bulunmaz dertlerin, geçmişi fahri
Sevda defterini, bağlamadan gel

Hak dilimde durur, silinmez adın
Kırılmış dertlerin, bulunmaz tadın
Sen gönlümde duran, müthiş bir kadın
Yazılan defteri, toplamadan gel

Geçmiş hayaldi, şimdisi duru
Silinmez kaderin, hedefi turu
Sağ yanımdan almış, öttürsen suru
Dolmadan defteri, bağlamadan gel

Sinemde yaranı, saranın yoktu
Sevdanı kalbine, bu yarin soktu
Hedefi olmadan saplanan oktu
Kırılmaz defteri, bağlamadan gel

Adın mısralarda, sensiz yılmadım
Tükenen dünyanda, sessiz kalmadım
Gece rüyaları yalnız bulmadım
Bozulmaz defteri, toplamadan gel

Bahattin can evin, yoktur tarifi
Gönül kitabında, birtek sahibi
Hak onun yol onun, odur arifi
Yazılmaz defteri, bağlamadan gel
Bahattin Tonbul
7.2.2014

Bahattin Tonbul
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Acılı Yüzleri

Yaşama sevinci, kayboldu gitti
Ruhumda arıyor, seni her gece
Deli gönlüm tende, hapsoldu bitti
Acılı yüzlerin, bende bilmece

Kirli deli nehir, hepten akıyor
Bembeyaz köpüklü, olmuş bakıyor
Alıp götürsene, canım yakıyor
Acılı yüzlerin, olmuş bilmece

Ufkuna karıştı, bunca anılar
Fısıltı sebepten, seni tanırlar
Bu gece yıldızı, nisbet sanırlar
Acılı yüzlerin, olmuş bilmece

Ay denize vurmuş, ışık rakseder
Suyun yüzlerine, kalbi hapseder
Gelmiş geçmiş aşkı, kimler bahseder
Acılı yüzlerin, olmuş bilmece

Sarsaydın sonsuzu, yare verdiğin
Tam özünden geçer, hakka erdiğin
Yaşama sevinci, aşktır dediğin
Acılı yüzlerin, olmuş bilmece

Bahattin şiirin, kahrına bağlı
Bir masaldı ömrü, sevgiydi dağlı
Hayatın ortası, örülmüş ağlı
Acılı yüzlerin, olmuş bilmece

9.2.2014

Bahattin Tonbul
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Acım

Yozgat`tan çıktım çizmesiz yayan
Evde yalnız kalıyor talihsiz anam
Yengem de:``Görümcem``diyor aman,
Dayan dizlerim biraz daha dayan.

Talihsiz kardeşlerden biri gidiyor,
Ağabeyim Almanya`dan geri dönüyor,
Felek yine kahpelik ediyor,
Kardeş acısıyla yüreğim yanıyor.

Tanrım biz ne yaptık sana!
Dilim varmıyor bizi yara dana,
Yüreğim dayanmıyor canım bacıma,
Yaradan sabır versin garip anama!

Bahattin diyor gördüğüm ateş,
Evde kalıyor yalnız dört kardeş.
Tanrım kalbimi biraz daha deş,
Bacımıza benzer bulamayız eş.
Bahattin Tonbul
(6,1,1973)

Bahattin Tonbul
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Acım Dinmedi

Ne kadar şansızım, dinleyin beni
Yüreğimde ateş, hiç de sönmedi
Kader mahkumuyum, simsiyah beni
Durur bedenimde, acım dinmedi

Allah’tan gelen bu,aldan ma sakın
İnkar etmem onu, sallanmam yakın
Ruhundaki ateş, kor olmuş bakın
Yanar bedenimde, acım dinmedi
Bahattin Tonbul
13.9.2016

Bahattin Tonbul
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Acım Geçecek

Bu dünya imtihan, güzel günlere
Umudu yitirme, seven bilecek
Yarden ayrı geçer, olmuş dünlere
Hüzünde beklesem, acım gececek

Umutsuz olur mu, kendim bilirim
Ara sıra sorup, yari görürüm
Eylesemde hayal,  deyi veririm
Hüzünde beklesem, acım gececek

Bir fincan kahvede, bulabilmekti
Mutluluktan yana, görebilmekti
En güzel saadet, diyebilmekti
Hüzünde beklesem, acım gececek

Kimseye yük olmam, küçücükken ben
Yüreğim elinde, ufaldı beden
Öğrendim ben hemen, belkiçok erken
Hüzünde beklesem, acım gececek

Çektiğine inan, o planladı
Sevgiyi saygıyı, kim yalanladı
Aşk belki bir ruhtu, o gün sonlandı
Hüzünde beklesem, acım gececek

Bahattin huzuru, ağız tadında
Daha ne olsun ki, onun katında
Cennete ulaştı, hakkın satında
Hüzünde beklesem, acım gececek
Bahattin Tonbul
29.1.2017

Bahattin Tonbul
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Acımasız

Bende acımasız, olursam artık
İçerim acımaz, şu sıralarda
Tek acıdığım aşk, dönerse artık
Ne yapıyor bilmem, kal buralarda
Bahattin Tonbul
28.7.2015

Bahattin Tonbul
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Acımasız İnsan

Acımasız insan, bile seçmedi
Kızgında değilim, bunu bilesin
Kırgındım sana ben, hiçte geçmedi
Çok güçlü hisseder, aşk bu dilesin

Başkaları sana, hep eksik kalır
Gerçek sevmiş isen, umudu alır
Birkerede olsa, sebepsiz solur
Çok güçlü hisseder, aşk bu dilesin

Defalarca hakka, nasıl ulaştın
Yeniden başlasak, el ele dolaştın
Ayrılmış gitmemiş, aşka bulaştın
Çok güçlü hisseder, aşk bu dilesin

Seven insan kalbi, birkez kırılır
Yaralanmış ruhu, onla sarılır
Kaybolsan o yarin, elbet darılır
Çok güçlü hisseder, aşk bu dilesin

Seven sevdiğini, unutmuyordur
Kolay unutanda, avutmuyordur
Sevmiş olsa bile, dağıtmıyordur
Çok güçlü hisseder, aşk bu dilesin

Bahattin ayırma, darda bırakma
Gözleri karartıp, koyma uzakta
Hak yolundan sapıp, yalnız bırakma
Çok güçlü hisseder, aşk bu dilesin
Bahattin Tonbul
1.1.2015

Bahattin Tonbul
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Acın Durur

Adını baban koydu,soyadında da bendim
Yüreğimi kim oydu,hissedince titrerdim
Ruhumu benden aldın,bedenimdeki sendin
Acın durur hala yar,mazinde kilitlendim
Bahattin Tonbul
29.8.2011

Bahattin Tonbul
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Acın Kanımda

Onsuz bedeni,sarar sonunda
Yalnız yüreğim,acın kanımda

Gönüller sızlar yanar büsbütün
Hepsi çabalar gider sonunda
Sevdayı tanır,yare küs bütün
Onsuz bedeni,sarar sonunda

Çok uzaklarda,değilsin canım
Hasretim sana,koksan yanımda
Tanıdığımdan,belli hayranım
Yalnız yüreğim,acın kanımda
Bahattin Tonbul
8.8.2009

Bahattin Tonbul
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Acını Atamıyorum

Beynime bir kurşun, sıkmışsın gibi
Senin geçmişini, düşünemiyom
Karşımda duruşun, gidişin gibi
İçimden acını, deşemiyorum

Özlemim de yalnız, hazanım oldu
Şafak istifin de, miyadı doldu
Sana bakan gözler, bilmeden soldu
İçimden acını, sökemiyorum

Yaralar göğsümde, hala duruyor
Sakiler derdime sebep soruyor
Bilirsin sevdamı, sensiz kuruyor
İçimden acını, dökemiyorum

Hasretin tüketti, öksüz ömrümü
Murada ermeden, verdin emrini
Seraba döndürdün, hayal gördümü
İçimden acını, atamıyorum

Yıllarca bekledim, ağlama bize
Yas tutup hayaller, bağlama göze
Kaç kez and etsende, gitsen denize
İçimden acını atamıyorum

Bahattin’im özün, ruhunda saklı
Herşey tükense de, gitmezdi aklı
Dudağı ateşli, alev yanaklı
İçimden acını atamıyorum
Bahattin Tonbul
26.10.2012

Bahattin Tonbul
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Acını Silmedim

Dağlarında yeli, yüzünde beni
Unutmadım seni,sevgi fidanım
Kalbimdeki izin,duruyor yeni
Acını silmedim,dönsen figanım

Canımdan yakındın,beni severdin
Dost düşman içinde,beni överdin
Aşkıma tat katıp,kimi döverdin
Acını bilmedim,gelsen fidanım

Sevdayı sakladık,közü yok saydık
Ateşi günahkar,aşkı hak saydık
Ruhunu ararken,biz oradaydık
Acını dilmedim,dönsen figanım

Yıkıldı geceler,yalnız gezmedik
Sevgiyle ararken,özü ezmedik
Cehenneme döndü,hiçte sezmedik
Acını bilmedim,gelsen fidanım

Sevip sevmeyeni,senle ayırdık
Umudu saklayıp,neyle kayırdık
Çıkarı boş sayıp,öyle sıyırdık
Acını dilmedim,dönsen figanım

Aşkı bilmeyenler,haddi aşmasın
Sonsuz mirasından,ayrı koşmasın
Hakikatı sevip ondan şaşmasın
Acını silmedim,gelsen figanım

Bahattin’im benim,aşka borcum var
Gökyüzünde sehpa,kalpde sancım var
Yüreğimden çıkmaz,sonsuz hıncım var
Acını silmedim dönsen fidanım
Bahattin Tonbul
28.4.2012

Bahattin Tonbul
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Acını Tattım İnan

Senin bağrında doğdum,orada durur dünyam
Aşkınla ben yoğruldum,kavuşur sana insan
Son baharda kışımı,ayardı sanki rüyam
Ağlayarak yok oldum,acını tattım inan

Yeni doğan çiçekler,etrafa koku saçar
Şu yaralı gönlüme,sevdalar ateş açar
Direnmesin gözlerin,yar utanıp da kaçar
Ağlayarak yok oldum,acını tattım inan

Hayatımın sonunda,yalnız olan son bahar
Benim sevdamı ölçsen,bundan sonra ne çıkar
Geçmiş deki anları,rüyalarda kim yaşar
Ağlayarak yok oldum,acını tattım inan

Seni aynada gördüm,yüzüne aşık oldum
Cümle alem önünde,kalbime ateş koydun
Bu alemde yaşarken,kokuna hayran oldum
Acını tattım inan,ağlayarak kayboldun

Ruhumdaki güneşe,bulut örtsen kar etmez
Sensizliği gecede,karanlıklar hiç örtmez
Damarımda akanlar,boşanırsa fark etmez
Ağlayarak yok oldum,acını tattım inan
Bahattin Tonbul
27.2.2011

Bahattin Tonbul
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Acınla Kavrulup

Özlemin dışında, sen içine dön
Başka meşgul olma, ruhla insansın
Sen cisminle değil, cennetine dön
Acınla kavrulup, oyalanansın

Bir birini anlar, seven insanlar
Ezildikten sonra, yarsiz kalanlar
Sevdası uğruna, hasret olanlar
Acılar kavrulup oyalanansın

Okunu attımı, siperler ölüm
Şatafatlı hayat, olmazsa zulüm
Dalında saralmış sadece gülüm
Acıyla kavrulup oyalanansın

Üzerinden çıkmaz, uçan kuşların
Haberler verecek, bitmez kışların
Seherin vaktinde, son alkışların
Acıyla kavrulup oyalanansın
Bahattin Tonbul
20.1.2013

Bahattin Tonbul
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Acınla Yoğruldum

Etrafına güneş gibi ışık saçtın
Bensiz gittin sonsuz karanlığa can
Can dedikçe umut verdin yüreğime
Gülbahçende ben olmadan dolaştın

Gökkubbeyi doladın anılarına
Terk ettin yalan dünyayı özlerim can
İstesende istemesende durur yarınlarında
Bensiz geçme bekle kal izlerim can

Elele tutuşup yürürken yolda
Kırdın adetleri sarıldın kolda
Yağan yağmurlarla ufkuma dolda
Betin bensin uçmuş bekle gözlerim can

Verdiğin aydınlık aleme yeter
Geceyi ışıttın yıldızın aktıkça yiter
Karanlık gecede sensizlik beter
Özlerin seni geri dön bekletme can

Güllere sarıldın dikenin yırttı
Sen gül iken dikenlerin darılttı
Geçen zaman gün doğmadan ayılttı
Hasretine dayanamam özlerim can

Bahattin’im beni gözüm sendeyken
Tükenmiş yollarda sevdamızsa eldeyken
Dikeni olmayan gülüm bizdeyken
Acınla yoğruldum bekletme can
Bahattin Tonbul
2.2.2014

Bahattin Tonbul
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Acır

Sevdamın katığı, aşkımın tadı
Adını yazamam, kalemim bakır
Geçmişi ömrümde, umuttur adı
Cümleler tükendi, yüreğim acır

Şarkıda türküde, sevgidir konu
Tükendi yıllarım, ses vermez tonu
Dünyaya geleli, yaklaşır sonu
Cümleler tükendi, yüreğim acır

Sorsam onu sana, anlatamazsın
Kalbi avuçumda, çınlatamazsın
Çıkardım göklere, bağlatamazsın
Cümleler tükendi, yüreğim acır

Artık bekleme yar, yırttım geçmişi
Sev dedim sevseydin, bulsen seçmişi
Karanlık umutdu, toprak göçmüşü
Cümleler tükendi, yüreğim acır
Bahattin Tonbul
23.5.2017

Bahattin Tonbul
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Acır MI Ola

Gönlümün koca bebeği
Sever oda bu yüreği
İçimdeki aşk dileği
Atı versem acır mı ola

Tadı versem o böreği
Kalır mı hiç hoş çöreği
Bitivermiş yar dileği
Atıversem acır mı ola

Çok hoş kokar yar bedeni
Gönlündedir kaybedeni
Gökyüzünü terk edeni
Atıversem acır mı ola

Rüyaları karanlıkta
Bedenleri mezarlıkta
Sevenleri azınlıkta
Tutuversem acır mı ola
Bahattin Tonbul
4.7.2009

Bahattin Tonbul
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Acısı Belli

Başı bozuk gemi,uzat elini
Çaldığın düşlerin,yerleri belli
Dursaydı limanda,kırık telini
Umutta saklardım,acısı belli

Bozuk pusulayı,yaşam bitirdi
Zemheri ölümü,kimler getirdi
Sevda çekenlerim,ömür yitirdi
Umutta saklardım,acısı belli

Uykularda nabzım,duru verecek
Pusulada aklım,kayı verecek
Gördüğüm rüyayı,kimler bilecek
Umutta saklardım,acısı belli

Kaptanın ölümü,rüzgarda saklı
Dalganın boyutu,hakikat aklı
Gönülden gedmiyor,seven meraklı
Umutta saklardım,acısı belli

Başı bozuk gemi,durdu limanda
Kaybettiğim yari,buldum imanda
Nasıl bir sevdaymış,sonsuz mekanda
Umutta saklardım,acısı belli

Bahattin’in gitmiş,yarsiz düşleri
Hayatı uzatıp,yalnız eşleri
Bitmiyor dünyada,onsuz işleri
Umutta saklardım,acısı belli
Bahattin Tonbul
7.8.2011

Bahattin Tonbul
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Acısı Derinden Gelir

Sevgimizin bedelini
Ödedim mi?
Ne dersin

Toprağa sardım son kez
Yüreğimde erirsin
Ayrılıp çabuk gittin
Sende elimden tut
Kaybetme acıyı içerime yer ettin
Seninle o alemde buluşmamız bir umut
Yaşarken her şeyini öğrettin
Geçmişi ne olur karanlıkta unut
Hatıralar artık kaybolsun
Anılar rüyalarımda olmuş soyut

Dillerden düşürmezdin
O sızıyı bilmezdim
Elde avuçta hissetmezdin
Rüya dahi görmezdim

Atıversen gönlüme
O gül kokan bedeni
Sanki yaşam bağladın
Her şeyin taze  yeni

Yokluğunu tadınca
Mazi anlam kazandı
Acılar azalınca
Yürek yanıp alev alandı

Bütün bu olanları
Gökyüzüne yazsaydım
Gönül kazan ben kepçe
Umutları bozsaydım
Senden ayrı duramam
İçerine sızsaydım
Unutulmaz o anlar
Candan canı saraydın

Kulaklarımda öten
O korkunç uğultular
Zil değil
Uykuda akan çörten
Düştükçe beden erir
Hele korkunç çanlar
Çınlayıp
Acısı derinden gelir
Bahattin Tonbul
1.7.2010

Bahattin Tonbul
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Acısı Hasretin

Kar gibi beyazdı yağar göğsüme
Sevda dedikleri,bu olsa gerek
Gafletin öyküsü çökmüş üstüme
Hasretin özlemi,yar olsa gerek

Sevgiyi tüm aşkı,ben sende gördüm
Ruhumda özleyip saçını ördüm
Bitmeyen çileyi,nereye gömdün
Hasretin acısı,bu olsa gerek

Karanlık geceyi üstüme örttün
Tutuşan kalbini içime serptin
Yaşanan acıyı kiminle kertin
Hasretin acısı,bu olsa gerek

Sevda bağındaki,yok olmaz aşık
İçimi ısıtan o müthiş ışık
Umudu kaybetse,karmakarışık
Hasretin acısı,biter mi dersin

Akan çeşmelere doyum olmuyor
Sevgiden uzağa ateş dolmuyor
Özlemi daraltıp,rengi solmuyor
Hasretin acısı,gidermi dersin

Bahattin’in aşkı,durur içinde
Yarimin kokusu çıkmaz içimde
Nasıl bir sevdaymış,yanar içinde
Acısı hasretin,bu olsa gerek
Bahattin Tonbul
22.1.2012

Bahattin Tonbul
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Acısı Kök Salmıştı

Şiir gibi geçmişim, kalsam mı yüreğinde
Ben bu işe başlarken,koskoca sevdan vardı
Mısralar ağlıyordu, geceler meleğinde
Ruhunu sarmış hüzün, kalbini özlem yardı

Bir sır gibi dizildi, mısralar kaleminden
Yağmur dolu bulutlar,biranda gelip geçti
En sonunda dizeler, kaybolmuş aleminden
Acısı kök salmıştı,umudu katan seçti

Deli gönül öyle kal,sevdanın harmanında
Tükenmez tozlu yollar,aşkdolu ormanında
Ölürkende söyle kal,o yarin fermanında
Acısı kök salmıştı,umudu atan seçti

Büyüme sakın çocuk,çocuk kal kolarımda
Deli deli esersin,o yarin yollarında
Sevdan bir ölüm olmuş,hakikat kulvarında
Acısı kök salmıştı,umudu atan seçti

Bahattin’im böyle kal,sevdanın çemberinde
Toprak üstüne düşmüş,o yarin ezberinde
Bedenlerin buz tutmuş,o kışın zahmerinde
Acısı kök salmıştı,umudu atan seçti
Bahattin Tonbul
14.6.2012

Bahattin Tonbul
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Acısı Sevda da

Sevdada acıyı, gelbir bana sor
Çekilen çileler biter mi dersin
Ayrılık zulümdür, yüreği ak kor
Toprağa düşünce, yeşeri versin

Hayali düşümde, gitmek bilmiyor
Gölgeler karanlık, geri gelmiyor
O yar benden uzak, ondan gülmüyor
Toprağa düşünce, yeşeri versin

Geçmişe mahkumum, unutamadım
Albümler içinde, ayırtamadım
Sebepsiz yarayı, kopartamadım
Toprağa düşünce, yeşeri versin

Umudu tükendi, geçti o zaman
Geri dönmez sevda, bitti ozaman
Meydanı boşkaldı, soldu ozaman
Çekilen çileler biter mi dersin

Uyan artık yarim, güneş doğacak
Çekilen acılar, bir gün boğacak
Beti benzi elbet, o gün solacak
Çekilen çileler biter mi dersin

Bahattin yaşarsa, o yarle yaşar
Dağları taşları, onunla aşar
Onsuz bu dünyası, inanın şaşar
Çekilen çileler biter mi dersin
Bahattin Tonbul
11.4.2016

Bahattin Tonbul
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Acısın

Aslan yeğenim bak tutuşmuş paçalar
Sönmüyor artık
Tıpkı sende yanmışsın
Benim gibi
Sevipde sönmeye
Vaz geçince ölmeye
Razısın
Sevdiğini geri döndürmeye
Kalbinde sevdanı umut
Ruhunu sevenlerin kazısın
Tanrım
Ulu tanrım
Sevda çekenlere
Hem sana hemi de bana acısın
Bahattin Tonbul
18.12.2011

Bahattin Tonbul
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Acısına Karıştım

Dallar sarı yaprağı, tutmuyor ki dalında
Dalı kendi canımdan, birsevgili sanmıştım
Bir rüzgarın esişi, yüreğinde alında
Kopmuş  uçan yaprağın, acısına kanmıştım

Tohum kendime candan, buna hemen inandım
Tatlı tatlı esişe, yaşarken nasıl kandım
Dönme artık istemem, sensizliğe aldandım
Kopmuş uçan yaprağın, acısına karıştım

Gün gelir gerçek olur, ölümü bulamazsın
Alıştım desen bile, sen bensiz olamazsın
Cehennemde yansanda, yalınız yanamazsın
Kopmuş uçan yaprağın, acısına karıştım

Hayalimde istemem, rüyalarda alıştım
Tutsaydın bir elimi, aşkı tene salmıştım
Şarkılarda söylenip, yıldızlarla kalmıştım
Kopmuş uçan yaprağın, acısına karıştım

Söyle sevgilim söyle, bana göz bebeğim ol
Seviyorum diyerek, şu kalbime girip sol
Dal ayrılmaz gülünden, sen yaprağa sahip ol
Kopmuş uçan yaprağın, acısına karıştım

Ayrılırsan ölürüm, budur en son dileğim
Bensensiz yaşayamam, olsam senin bebeğin
Özleminle tutuşup, cennetinde meleğim
Kopmuş uçan yaprağın, acısına karıştım
Bahattin Tonbul
26.10.2013

Bahattin Tonbul
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Acısını

Kaybolmuştu gönül kelebeğiyle
Yetmedi mi yalnız koyduğun dünya
Yaşat tekrar buluşmak dileğiyle
Acısını tek başına çektinya

Gözlerinden akar,yaşlar yaprağa
Göğsünde fırtına,dolmuş çatlağa
Kırılan ağaç dal,düşse toprağa
Acısı tek başına yetimedi mi

Sensiz havalandı bak gönül kuşu
Ağladı peşinden,yandı uçuşu
Küllenen anılar,ölüm son tuşu
Acısı tek başına yetmedi mi

Yabancı bakışlar,ağladı güle
Hak etmişti onu,sorsan bülbüle
Yaralı yüreği,sarsan bu küle
Acısı hala yalnız yetmedi mi

Susmuştun giderken,sen unuttunmu
Severdin gitmeden,yar kuruttunmu
Bir aşık olmayı,onsuz tuttunmu
Acısı hala yalnız yetmedi mi

Beni sevişlerin,hepten düşümde
Ölmemi izlerdin,sevdan peşimde
Yüreğim dayanmaz,durur döşümde
Acısı hala yalnız yetmedi mi
Bahattin Tonbul
21.1.2012

Bahattin Tonbul
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Acısıyla

El için oyna oyunu
Unutmadın has soyunu
Dağa taşa soramadım
Uzamayan o boyunu

Ellerinle tempo tuttun
Sözlerinle hep uyuttun
Uzaklardan gelen nağme
Rüyalarda sen korkuttun

Çeşme başında salındın
Güzelliğinle anıldın
Sensiz olan dost ve düşman
Acısıyla hep yanıldın
Bahattin Tonbul
29.7.2009

Bahattin Tonbul
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Acısıyla sevmeni

Dudaklarda ateşin
Bedenimde sor beni
Karanlıkta güneşin
Doğsun yaksın sev beni

Hoş kokuyor bedenin
Benim için gülmeni
Dünyayı terk edenin
Acısıyla sevmeni
Bahattin Tonbul
17.8.2009

Bahattin Tonbul
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Acısız Durmaz

Ağrıyı aşa koydum
Sağrıyı tasa koydum
Çağrıyı başa koydum
…Sen bu elden gidince
…Yüreği boşa koydum

Acıyı tuza bassam
Baharı yaza koysam
Sevdana hasret olsam
…Sen gurbete gidince
…Aşkından hasta olsam

Huylarımız duruyor
Sevenlerin kuruyor
Dost düşmanın soruyor
…Sen buradan gidince
…Dudakların buruyor

Sevdaların o başı
Görenlerin göz yaşı
Bitmez ocakta aşı
…Aşkın hedefi belli
…Dillerden düşmez kaşı

Sevenin karı olsa
Yürekte yarı olsa
Dilekte zarı olsa
…Seni artık özledim
…Gönlünde darı olsa

Seveni sever aman
Ruhunu ezer zaman
Kılıcın  ucu yaman
…Daha çok özler idim
…Acısız durmaz yaran
Bahattin Tonbul
19.7.2010

Bahattin Tonbul
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Acıya

Acıya tat katıp, canı verirsen
Sevdayla hayatı, aşkı bilirsen
Yarınlar yitecek, onu görürsen
Kaybolan umut da, geri dönersin
Bahattin Tonbul
23.5.2017

Bahattin Tonbul
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Acıya Tat Katıp

Bu ellerden sessiz çekip giderken
Sen bana bakıp da,ağlayamadın
Sensiz geçen yıla,kalem çekerken
Acıya tat katıp bağlayamadın
Bahattin Tonbul
9.1.2011

Bahattin Tonbul
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Acıyan Kalbimi

Aşk tanrıçası da  bedende gezer
Sensiz olan aşkım ruhumu ezer
Uzakta kalmış ta sevdalar sezer
Acıyan kalbimi,sarıp geri ver

Derelerde sular,boş yere akar
Gönüldeki sevdam,uzağa bakar
Dumansız ateşi,hakta la yakar
Acıyan kalbimi,sarıp geri ver

Bu alemde seven,ayrı kalıyor
Yaşayan sevgiler,hasret salıyor
Dillerde kaynayan,yari alıyor
Acıyan kalbimi,sarıp geri ver

Yağmursuz bulutun,rüzgarı itmez
Gökyüzünde güneş,ışığı gitmez
Yarsiz bu dünyanın anısı bitmez
Acıyan kalbimi sarıp geri ver
Bahattin Tonbul
2.8.2009

Bahattin Tonbul
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Acıydı Hüznün Sesi

Acıydı hüznün sesi, ağlamazdık hepimiz
Yalın ayak baş açık, gönül sancılarıyız
Sevdalı yürekliydik, cesaretli tepkimiz
Dambaşılı evlerin, öksüz çocuklarıyız

Yağmur yağınca akar, türkülerde ekleriz
Sazın telleri azar, namelerle bekleriz
Halay çekmeyi bilmez, omuzlara yükleriz
Dambaşılı evlerin, öksüz çocuklarıyız

Çok erkenden beğendik, yüzerdik umut için
Ocak ayı gelmeden, odunlar ateş için
Tuzbastık tüm yollara, kayacak ayak için
Dambaşılı evlerin, öksüz çocuklarıyız

Hergeçen gün büyüdük, çamurlu yollarında
Zaman zaman direndik, anamın kollarında
Hayal meyal anladık, açsusuz yıllarında
Dambaşılı evlerin, öksüz çocuklarıyız

Akışına bıraktın, bunca geçen zamanı
Yaşanmış olayların, mevsimlerin fermanı
İnsanları beklerken, tükendi hep dermanı
Dambaşılı evlerin, öksüz çocuklarıyız

Uzaklardan baktıkça, özlemleri artıyor
Hayat öyle seçmiş ki, severekten tartıyor
Kaybettiğin tüm değer, bir seferde sarsıyor
Dambaşılı evlerin, öksüz çocuklarıyız
Bahattin Tonbul
22.1.2014

Bahattin Tonbul
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Acıyı

Acıyı tatsanda, saklayan bilir
Dile yaradan dan, o sana verir
Gördüğün rüyayı hakikat bilir
Yarimin sevdasi göğsümde erir
13.5.2017

Bahattin Tonbul
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Acıyı Eken

Sabırla sitresi, dışarı atma
Hiç sesçıkarmazdı, o kara diken
O kara dikenle, bilerek yatma
Sevdayı unutmaz acıyı eken

Bilirsiniz atın,  iyisi doru
Üzümün yenilmez, yeşilce koru
Yiğidin hasına, sorulan soru
Sevdayı unutmaz, acıyı eken
Bahattin Tonbul
4.1.2014

Bahattin Tonbul
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Acıyı Göğsünde

Her sabah yalınız, yatılır mı hiç
Yükseklere yağan ilk kar gibisin
Eriyip su olup, kana kana iç
Göğsünde acıya,  sanki tabisin

Ne kadar sevmiştim, aşkı yoklarken
Uzaktan bakarak, umut  aklarken
Sevdanın altında, beni saklarke
Acıyı göğsünde, taşır gibisin

Geriye dönü ver güneş doğmadan
Yanaktan öpü ver, beni boğmadan
Ateşle yakı ver, tenim soğmadan
Göğsünde acıyı, taşır gibisin

Gökyüzünü kaplar, meviyi tanıt
Uzaktan üflerse, nefesi kanıt
Sevdası kalbinde, oluşmuş anıt
Göğsünde acıyı, taşır gibisin

Karanlık gecede, doğmuşsa o gün
Sevdayı taşıyan kalplerde son gün
Ruhunu saracak, elbette bir gün
Acıyı göğsünde, taşır gibisin

Dilerim tanrıdan hakikatim ol
Seni çok sevmiştim,yüreğimde sol
Geçmişi bağlayan,sancılarla dol
Göğsünde acıyı, taşır gibisin

Bahattin’i delmiş,yara kanıyor
Gece hayalinde, seni anıyor
Yükseklerden bakmış, nasıl tanıyor
Acıyı göğsünde, taşır gibisin
Bahattin Tonbul
10.9.2012

Bahattin Tonbul
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Acıyı Sızıyı

Şarkılar türküler, yazdım güzele
O güzel ömrüme, ömürler kattı
Hasreti özlemi, desen özele
Acıyı sızıyı, toprağa attı

Dilerim mevladan, rahatca uyu
Ayrı kalsam bile, değişmez huyu
Hayali son olsa, derinmiş kuyu
Acıyı sızıyı, toprağa kattı

30.4.2017

Bahattin Tonbul
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Acıyı Tattıkça

Üzüntü sevdadadır, yüzündedir aşk
Gülerek bakıyor, yarı sevenler
Gönülde ateşdir, yaşatırsa aşk
Acıyı alıpda, tadı verenler

Ey güzel Allah’ım, umutlu o yar
Bir gecede daldın, bozulmuş ayar
Sevda çeken yürek, su gibi kayar
Bilerek bakacak yari sevenler

Dildedir şarkılar, gönülde sazda
Nasılda bıraktın, o yari yazda
Kış gelmeden öldü, o son ayazda
Özleyip bakacak, yari sevenler

Hakikat bumuydu, ağlatır kurur
Sevda çeken ömür, yürekte durur
Hayali gitmiyor, özlemi vurur
Acıyı tattıkça yari sevenler
Bahattin Tonbul
11.5.2013

Bahattin Tonbul
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Aç Gözünü Gafil

Kaderde ne varsa, olacak merak
Sevdiğin ölünce düşer o yaprak
Söylesen nefsini, anlamaz çırak
Aç gözünü gafil,sonudur toprak

Zaman ahir oldu danış akıl al
Söylemesi kolay, göğe umut sal
Nefsine sen uyma, yüreğinde kal
Aç gözünü gafil, sonudur toprak

Can sana emanet, böyle biline
Ne aldandın şaşkın, tutsan eline
Dinlemesi kolay, söyle diline
Aç gözünü gafil,sonudur toprak

Malım mülküm deme hepsi geçici
Gözünü iyi aç, kimdir seçici
Sevda ateşiyle, doğsan içici
Aç gözünü gafil, sonudur toprak

Bir muhtelif rüzgar, tıpkı sel gibi
Yüzündeki siyah, nokta ben gibi
Hal vurmuş harmana, neydi o tipi
Aç gözünü gafil, sonudur toprak

Dünya malı elde, dostun çok olur
Tükenince hepsi, birden yok olur
Seni seven dostun, düşmanın olur
Aç gözünü gafil, sonudur toprak
Bahattin Tonbul
21.7.2013

Bahattin Tonbul
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Açamadım

Toprak kokusu kalmadı
Kanat çırpıp açamadım
Eller cepde o salmadı
Bir kuş gibi uçamadım

Kurşunlara boyanıyor
Ölüm meydan bulamıyor
Deniz sensiz bulanıyor
Kanat çırpıp açamadım

Sokak cehenneme döndü
Ateş yüreğinde söndü
Toprağa eliyle gömdü
Bir kuş gibi uçamadım

Bıçak gibi sapladılar
Meydan meydan topladılar
Bulut olup kapladılar
Kanat çırpıp açamadım

Yüreğime koku saldı
O yar bensiz nerde kaldı
Seni benden Allah aldı
Bir kuş gibi uçamadım

Bahattin bir çığlık gibi
Dağı taşı okur tipi
Şiir şarkı olmuş sabi
Kanat çırpıp açamadım
Bahattin Tonbul
10.2.2016

Bahattin Tonbul
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Açan Çiçektir

Takdirle yazılan, tedbiri bozmaz
Yarar şeyler götür, kaçan böcektir
Yüreğimde şarkı, türküler yazmaz
Ummadığın anda, açan çiçektir

Nefes alamazsan, sevda acıyla
Huzur bulamazsan, kıyar sacıyla
Umut su olamaz, kurur tacıyla
Ummadığın anda, açan çiçektir

Beraber sulasan, gözyaşım senin
Kanadın kırılır, aratmaz tenin
Uçamazsan o gün, silinmez benin
Ummadığın anda, açan çiçektir

Çaresiz çileler, bulunamazsa
Aratma sevdanı, yanılamazsa
Nefesim  seninle, alınamazsa
Ummadığın anda, açan çiçektir

Ağlayan birine, gülü verirsen
Başkası yerine, ölü verirsen
İnleyen birini, care görürsen
Ummadığın anda, açan çiçektir

Allah’ım toplasın, bakan özünü
Ufkuda kaplasın, akan yüzünü
Dağlınca anlar, yakan gözünü
Ummadığın anda, açan çiçektir
Bahattin Tonbul
23.8.2013

Bahattin Tonbul
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Açan Meleğim

Gece rüyamda gördüm seni canım
Gelmiyordun sen,bensiz gidin dedin
Birden boşaldı,damarlarda kanım
Sebebi sendin,neden gelme dedin

Çocuklarınla,bir arada iken
Gelmem diyerek,anıları çizdin
Bir anda yanan,ışıklar var iken
İstemeyerek,beynimdeki izdin

Nikahlıyım ben,burada deyerek
Kırdın sen bizi,uçan kelebeğim
Ağzında sözü,can kekeleyerek
Sonsuzda durup,açan meleğim
Bahattin Tonbul
1.8.2009

Bahattin Tonbul
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Açan Tanrıdan

Kalplerde yaşayan aşk dileğini
Gönül kapımızı,açan tanrıdan

Tut tuta bilirsen can bedenini
Sor sora bilirsen o yüreğini
Acılara karışmış tüm sevenini
Kalplerde yaşayan aşk dileğini

Çok uzaklara yar, atıverirsen
El açıp yalvarıp,dile tanrıdan
Bu dünyadan geçti,deyiverirsen
Gönül kapımızı,açan tanrıdan
Bahattin Tonbul
16.8.2009

Bahattin Tonbul
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Açarsa

Boşa atıp,bizde sevda sezerdi
Gökyüzünde karanlığa sinince
Yaşadıkça anıları ezerdi
Yar sevdiği güzel taya binince

Yüreğime acıları kor ama
Toprağını birbirine sen kattın
Ufkumdaki yaraların zor ama
Gönül göze doyulmadan yar battın

Hayalleri bir arada görülür
Sevdaları bu diyardan kaçarsa
Geleceği aşk olmadan örülür
Sevdiğini,hak talaya açarsa
Bahattin Tonbul
9.9.2009

Bahattin Tonbul
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Açığa Çıkar

Köle ruhlu insane,makama tapar
Allah’I aldatman, hiç mümkün değil
Dünya malı geçer, Hakka gel eğil
Yalan söylentiler, açığa çıkar

Ne yapsan ne etsen, söz geçiremen
Doğruyu arlıyı, sen çeviremen
Faşizan baskıyla, kir içiremen
Yalan söylentiler, açığa çıkar

Hayat belki eldi, dünyalık eser
Gönül yuvalanır, içinde pişer
Karanlık gecede,kaybolur küser
Yalan söylentiler, açığa çıkar

Hep kendine yonttun, vermedin parsa
Çalanın hükmü yok, sendedir arsa
Saklanmış umutlar, beklenti karsa
Yalan söylentiler, açığa çıkar

Hayal mayel gelir, çıkarsa yasa
Çalmaya hükmettin, kutular kasa
Kayıt bile yapmaz, bu nasıl tasa
Yalan söylentiler, açığa çıkar

Yürek sancısıdır,zannetme geçer
Emiride versen, nefistir seçer
Yaşata bildikçe, zehiri içer
Yalan söylentiler, açığa çıkar
Bahattin Tonbul
15.11.2014

Bahattin Tonbul
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Açınca

Aydınlığı sevenler gök yüzüne çıkacak
Hikmetine doyulmaz hakka eli açınca

Ruhumu saran ateş,yüreğimi yakacak
İçindeki seveni,gönülleri yıkacak
Karanlıktan ışığa bir mum gibi bakacak
Aydınlığı sevenler gök yüzüne çıkacak

Seven yürek durulmaz akan suya bakınca
Ayrılıklar sorulmaz yakan güneş olunca
Yürüyerek yorulmaz yarim ateş yakınca
Hikmetine doyulmaz hakka eli açınca
Bahattin Tonbul
4.4.2009

Bahattin Tonbul
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Açıp Baksana

Yüreklerde aşk yaşar
Seviyorum onu ben
Gönüllerde hak taşar
Yanıyorum içimden

Gökte yıldız parlıyor
Bulut var mı sorsana
Işıkları harlıyor
Hakka aşık yol bana

Tanrım yolunu açmış
Akıl vermiş insana
Hakka adalet saçmış
Şöyle açıp baksana
Bahattin Tonbul
4.9.2009

Bahattin Tonbul
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Açta Gel

Sensiz rüyam olurdu
Yare gönül konurdu
Sevdalar yoğrulurdu
Gönülleri açta gel

Dualarda maç olur
Acılarda suç olur
Güzel yarde taç olur
Gönülleri açta gel

Yarsiz sevenim olmaz
Oda elde bulunmaz
Ana baba sorulmaz
Gönülleri açta gel

Sevgi bağı kapar mı
Yarden ayrı yatar mı
Hak talaya tapar mı
Gönülleri açta gel
Bahattin Tonbul
11.11.2009

Bahattin Tonbul
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Açtığı Yara Derin

Sevginin son yurdunda, sakladım hala  seni
Yer bulup ocak açsa, kaybolmaz inan yerin
Unutmadı bu gönlüm, unutamazdı  seni
Hala sürüyor aşkın, açtığın yara derin

O kadar az incinir, her daim özlediği
Nazın geçermi dostum, uzaktan izlediği
Mutlu hissettiğin an, hasretle gözlediği
Hala sürüyor aşkın, açtığın yara derin

Umut onun içinde, rüzgar gibi estiği
Ne kadar yüksek uçsa, yakınında küstüğü
Hayali unutulmaz, acıları kestiği
Hala sürüyor aşkın, açtığın yara derin
Bahattin Tonbul
28.2.2016

Bahattin Tonbul
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Açtığında Gözünü

Etrafına dönde bak, düşünme onu sersem
O an kayboldu sevda, verdin yare sözünü
Son nefesde cennete, senin için gidersem
Herşey o an kayboldu, açtığında gözünü

Nerden gelir bilemem, ölümdür hayat sesi
Düşe kalka büyüdün, yoldur insan nefesi
Bir avuç sevda için, kalpden bağla herkesi
Herşey o an kayboldu, açtığında gözünü

Yarin sesini duysam, desem inanırmısın
Karanlıkta yıldızı, bensiz sen tanırmısın
Alsam kollarıma da, aşka dayanırmısın
Herşey o an kayboldu, açtığında gözünü

Mahkum olmuş bu gönül, söyle sen kime küstün
Kanayan yaraları, desen ne ile kestin
Söylenecek sözüm yok, kırıldı en son testing
Herşey o an kayboldu, açtığında gözünü
Bahattin Tonbul
9.10.2016

Bahattin Tonbul
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Açtım

Namaz seven ayırtmaz
Bedeninde kir tutmaz
Bende gönül tükenmiş
Sevdalılar yok olmaz

Acıları  gitmemiş
Hayat orda son bulmaz
Yüreğimde bitmemiş
Aşkım orda kaybolmaz

Allah’ıma yalvardım
Günahını affetsin
Yari yanına sardım
Mekanı cennet etsin

Gönüllerde duman var
Ruhu içine saldım
Mekanında umut var
Allah’ıma el açtım
Bahattin Tonbul
27.6.2009

Bahattin Tonbul
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Açtın Sevdamızı

Üşümek var ise, sıcağı olmaz
Dişlerin yok ise,boşa gevele
Karanlık altında, sevenin olmaz
Açsana sevdayı, yedi düvele

Onun yokluğunda, üşüyor isen
Gece rüyalarda düşüyor isen
Unutma o yardir, yüzünde busen
Açtık sevdamızı yedi düvele

Yazdık bir çizmeyi, öldükten sonra
Kazdık o mezarı, gittikten sonra
Yüreği toprağa, saldıktan sonra
Açtık sevdamızı, yedi düvele

Seni sevmekten hiç, vazgeçmedim ki
Farklı yerde dursak, özler acele
Uyudum uyandım, gizlemedim ki
Açtık sevdamızı yedi düvele

Silik bir hatıra, durur aklımda
Gezdiğin yerlerin, herşey farkında
Kuşanıp gitmişsin, hayat çarkında
Açtın sevdamızı yedi düvele

Bahattin’im özler, yarin sesini
Kimseye benzemez, al hevesini
Havayı solumuş, tut nefesini
Açtın sevdamızı yedi düvele
Bahattin Tonbul
11.1.2013

Bahattin Tonbul
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Açtır Kapısı

Varması çok kolay, aşkı uyutma
Ne yaparsan yap sen, ölüm yanında
Herkesin başında, sakın unutma
Açıktır kapısı, yolun sonunda

Geçmesi elbet zor, sırat köprüsü
Er veya geç uğrar, kimmiş harbisi
Göğsünde dünyası, ölüm törpüsü
Açıktır kapısı, yolun sonunda

Bugün yaptıkların, yanına kalır
Yarın varacağın, huzuru alır
Allah’ın yanına, seveni bulur
Açıktır kapısı, yolun sonunda

Nasıl kaç yaşında, kimbilir nerde
Ulu peygamberle, övünen yerde
Musallah taşında, yatan o erde
Açıktır kapısı, yolun sonunda

Saltanat olacak, vardığın o gün
Yıkılıp düşecek, salınma o gün
Dünya sevdasına, aldanan son gün
Açıktır kapısı, yolun sonunda

Bahattin uykudan, uyanmadan bul
Zulmetme gücüne, son sahibin kul
Gece gündüz sakın, Allah’a Kabul
Açıktır kapısı, yolun sonunda
Bahattin Tonbul
31.1.2016

Bahattin Tonbul
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Ad Unutulmaz….(Akrostiş)

N efes bitti,sesin gitti
İ flas eden ciğerinden
L alelerin yeni bitti
G üzel gözlü değerinden
Ü mitlerin tükenmezdi
N azik olan bedeninden

Ç ok isterdin soyadını
A ğlayıp da doyanını
G ece gündüz sayanını
L akin sana kıyanını
A ffetmezdin canım benim
Y ükseklerde yatanını
A lçaklara bakanını
N adiren  tek atanını

T oprağına tez kavuştun
O rtamına bak alıştın
N eden sonsuzluğa uçtun
B ilemedim canım benim
U mut verip beklemedin
L üzumsuzluğu hiç sevmezdin
Bahattin Tonbul
5.7.2010

Bahattin Tonbul
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Adadın

Ölümün soğuk yüzünü,ruhunda hep saklardın
Muhsin Yazıcı oğluydun,Hakka boyun adadın

Ülküyü ülkücülüğü sen öğrettin başkanım
Gönüllerdeki bu gücü,damarımda yakanım
Bir nefes vardı dilenci,Hakka gönlü adadın
Ölümün soğuk yüzünü,ruhunda hep saklardın

Bir nesle damganı vurdun,baş buğundan ayrıldın
Sana kıyamazdı kurdun,rabbine heves saldın
Onun aşkıyla solurdun,gökyüzünde uçarken
Muhsin Yazıcı oğluydun,Hakka boyun adadın
Bahattin Tonbul
2.4.2009

Bahattin Tonbul
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Adaletin Dengesi

Kendi vurdu kendince geğirdi
İçindeki malzemeyi  eğirdi
Bulunduğu yere dinamit koydu
Adaletten yana hizmet isterdi

Savcı hakim görevlerini yapsın
Biz yakalım onlar uzaktan baksın
Askere de polise de taş atıp
Avrupa’da sesimizden aldansın

Öldürdüğün onca asker nerede
Yaktığın  yer kadın çocuk derede
Kemikleri açıkta sen söyleme
Ne ararsın toprak eşelemede

Yavuz hırsız misali aldatıyor
Kendi haksız bizleri hırlatıyor
Pişman olup yaptıkları unutup
İçinden ki düşmanlığı kusuyor

Ulu tanrım İslam adına yandım
Bu memleket acısına dayandım
Düşmanımı dostumu bulamadım
Adaletin dengesinden şaşmadım
Bahattin Tonbul
4.4.2009

Bahattin Tonbul
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Adam Gibi

Hayatta herkes sevebilir
Ama esas sevgi sonsuza dek sevmektir
Baharı yazı hatta kışı sevebilirsin
Önemli olan onu
Yağmuruyla sıcağıyla hatta soğu ile
Yaşayıp gülüp oynayıp eğlenmektir
Rüyayı gizemiyle,dostu dileğiyle
Yaşamı kederiyle
Görebilmektir
Geceyi yıldızıyla,aşkı acısıyla bilmektir
Kısacası aşk
Sevdin mi adam gibi sevebilmektir
Bahattin Tonbul
17.12.2011

Bahattin Tonbul
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Adam Olmaz

İhaneti hak affetmez
Gönüllerde aşk denenmez
Seven yarini terk etmez
Her sevene  adam denmez

Beden ruhtan ayrılınca
Sevgilere dost bulunmaz
İhaneti yar alınca
Kaçan erkek adam olmaz

Acıları kaynar dinmez
Sevgi aşka veda etmez
Kokuları hiç de gitmez
Kaçan yürek adam etmez

Haydi dostlar el açalım
Hak talaya yalvarayım
Kanat takıp gül saçalım
Unutanı kınayalım

Toprak yağmura kanmaz
Adam olmaz adam olmaz
Damarlarda ateş yanmaz
Kalpsiz erkek adam olmaz
Bahattin Tonbul
20.5.2009

Bahattin Tonbul
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Adama

Özledim be sevgilim,vallahi de özledim
İster inan istersen, inanma yar sevdama
Aşk yolunu bulmazsa,yinede ben gözledim
Güzel birini sevmek,haram olmaz adama

Bilmediğin zamanın, sevdası da ondadır
Beklenmedik bir anın, duası da sondadır
O kişide mevlanın, kendisi de candadır
Güzel birini sevmek,haram olmaz adama

Yalnız rabbinden iste, ümit olacak ahı
Koskocaman sevdayı, haykırsana vallahi
Sakın yalnızım deme, incitirsin Allah’ı
Güzel birini sevmek,haram olmaz adama

Güzel giderken her şey, zamanın bittiğini
Güzele odaklanıp, acının yettiğini
Kısacası hayatın, çok erken gitiğini
Onu onsuz farketmek, haram olmaz adama
Bahattin Tonbul
9.8.2012

Bahattin Tonbul
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Adamı Vuran

Yüreğine alıp, adamı vuran
Üzülme sen dostum, kalpdir kırılan
Zarar gördüm deme, iyidir duran
Yılma ha yorulma, aşktır sarılan

O yare hasretsen, hep nazlı geçer
Seni seven gönül, özler ah çeker
Kalpler bir olunca, hazanı saçar
Yılma ha yorulma, aşktır sarılan

Sevgiyi bulmuşsa, açacak o gül
Kuru dal çiçekse, konmaz o bülbül
Benlik çık aradan, ağlatmadan gül
Yılma ha yorulma, aşktır sarılan

Verebileceğin, en güzel anı
Tatlı sözler ile, unutma tanı
Sönecek kızgınlık, kırılsa yanı
Yılma ha yorulma, aşktır sarılan

Allah rahmetini, esirgemez ki
Denecek her dua, temizlemez ki
Kızgınlık  sönecek, hiç gülemez ki
Yılma ha yorulma, aşktır sarılan

Bahattin tebessüm, kalbe kuvvettir
Bütün  tatlı sözler, ilelebettir
Acısı sanaymış, can fazilettir
Yılma ha yorulma, aşktır sarılan
Bahattin Tonbul
24.1.2014

Bahattin Tonbul
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Adamın İçini Deler

Gelmek buraya o kadar zor ki
Çevrende kimseyi görmüyorsun ki
Geri dönmeyi ayrıca hissetmiyorsun ki
Bilemezsin bu eller adamın içini deler

Her şey kurallına göre işliyor bur da
Torpil yok bir düzen var belli sırada
Vakti gelen çağrılıyor tek tek orada
Bilemezsin bu eller adamın içini deler

Dünyada ne yaptın ne ettin hepsi yazılı
Nasılda unutmamışlar her şey kazılı
Suç un şekline göre ayrı yerleri farklı
Bilemezsin bu eller adamın içini deler

Alır götürürler seni huzura ettiğini çekersin
Birini yapmadan milim öte yana gedemezsin
Vücudun her yeri görür bütün eziyetleri hissedersin
Bilemezsin bu eller adamın yüreğini deler
15.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Adeta Boğuldun

O gece son gecemizdi
Gözlerin bir başka bakıyordu bana
Nefesin aşk kokuyordu
Konuşamıyordun derdini anlatamıyordun
Hasret ayrılık çökecekmiş bize
Bilemedim bir an
Dünya telaşından
Özlemleri hep yüreğinde sakladın
Sen o zaman
Kalbindeki acıyı duyamadım
Sancını hissettim sadece
Hayata bağlıyan sevgimizi
Üzerinden eksiltmedim
Hep öptüm öptüm o ilaç kokan dudaklarından
Kokunu aradım ve buldum
Ayakların morarınca onu ovdum
İşte sen o an ne kadar mutlu oldun
Azraille hesaplaşırken
Adeta boğuldun
Gözlerin kapandı yatağın içinde birden kayboldun
Benim yaşadıklarım neymişki
O anda
Senin yaşadıkların yanında
Adeta boğuldun
Bahattin Tonbul
22.11.2011

Bahattin Tonbul
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Adeta Dondurdum

Doğarsın doğmadan ağlatırlar be adamı
Ağlamayınca bir şaplakla hatırlatırlar o anı
İstersen ağla istemez sen ağlatma mekanı
Bulmakta kısmet ister bekliyi ver zamanı

Çalışır çabalar biriktirirsin yaşın gelir o zaman
Hey aşkım çok daldın bu hayata şöyle biraz uzan
Dikkat et etrafına çekemezler bozulurlar belki de kızan
Unutma bu beden bende ise hiç usanmam gel birazdan

Hayatımın her kademesine tek tek ilmek attın dokudun
Onları bir araya nasılda halka halka işleyip adeta doldurdun
Çok acı çektim duramazdım rengimi alabildiğine soldurdun
Sen canımsın benim hayatımı sana adadım adeta dondurdum
10.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Adı Batasıca

İnsan sevgili bulunca ancak
Unutulur
Böyle sevgiler satın alınmayınca
Fark etmez nefsini köreltirsin
Senin için o
Dediği canı çıkası ca
Tam karşı cinsten kim olursa,olsun
Erkek için kadın,
Kadın için erkek,fark etmez
Birbirine karşı satın alınan sevgililer
Kinle nefretle hasretle toplanmış
Hepsi
Buna benzer neleri daha
Hele son söylenen sözler
Geçelim mi bunları
Neyse artık.
Adı batası ca
27.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Adı Bitmesin

Doldur saki doldur, kadehlerimi
Bak boşaldı dibi, tadı gitmesin
Geri dönde gel ver, emeklerimi
Beklerim her gece, adı bitmesin

Gelen giden yoktur, ben burda varım
Dinleyin a dostlar, her yanım yarım
Yar erkenden gitmiş, sonsuz efkarım
Beklerim her gece, adı yitmesin

Masamda kimse yok, artık o dönmez
Gökte yıldız düşse, ateş o sönmez
Yıkılsa da dağlar, taşlar delinmez
Beklerim her gece, adı gitmesin

Söz verdim bin kere, vazgeçmem ondan
Duysun cümle alem, şahit arkamdan
Gölgeler silindi, karanlık zindan
Beklerim her gece, adı bitmesin

Bana içme deme, sarhoşum zaten
Yıllardır yalnızım, ağlar defaten
Umudum kalmadı, geçmiştir zaten
Beklerim her gece, adı bitmesin

Mecnun gibi gezdim, aradım durdum
Esir olmuş aşka, kelepçe vurdum
Şarkılar sustukça, sevda tek yurdum
Beklerim her gece, adı bitmesin
Bahattin Tonbul
11.7.2017

Bahattin Tonbul
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Adı Fatih Eğmen

Yaşı uzun olsun, saydınız mı hiç
Haber verdi şimdi, heycanla Faruk
Baba olmuş dostlar, duydunuz mu hiç
Adı Fatih Eğmen, yiğenim Faruk

Güneşten seslenir, melekler gibi
Gökyüzüne bakıp, ağlarmış sabi
Mubarek gecede, kandile tabi
Adı Fatih Eğmen, babadır Faruk

Ne toprak kokusu, ne zaman kaldı
Dedesi Hasan’dı, cennetten aldı
O mubarek yüzünü, dünyaya saldı
Adı Fatih Eğmen, babadır Faruk

Yeniden başladı yalan dünyaya
Kusursuz olmaya, dalan rüyaya
Ömrüne ömür ver, bağlan deryaya
Adı Fatih Eğmen, babadır Faruk

Hayali olanlar, yeri yerinde
Gelin Ayşe uslu, sarmış serinde
Geleceğe umut, çıkar derinde
Adı Fatih Eğmen, babadır Faruk

Yaşı uzun olsun, birlikte gülün
İki bin on yedi, doğdu bülbülün
Yirmi haziranda, geceydi günün
Adı Fatih Eğmen, babadır Faruk

Bahattin Cennetin, kokusu onda
Faruk Ayşe Eğmen, mutlu bu sonda
Çekirdek aile, Allah yolunda
Adı Fatih Eğmen, babadır Faruk
Bahattin Tonbul
20.6.2017
Saat: 00:02

Bahattin Tonbul
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Adı Güzel

Gençiğimi tatmadım
Kazancımı atmadım
Ona buna satmadım
Ben yalınız yatmadım
Adı güzel kendi özel sevdiğim
Bahattin Tonbul
29.11.2016

Bahattin Tonbul
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Adı Kanser(Anı yaşadıklarımız)

Canım kızım
Annen kanser hastalığına yakalanınca
Çok üzülmüştü.......................
Hele ben yıkılmıştım adeta
Onun düşünceleri başka
Benimkisi şuan  yaşadıklarımdı
Bir gün korkusunu bana anlattı
Bahattin; Ben ameliyat olmazsam da ölseydim
Kızım Ecem’in arkadaşları arasında boynu büküklüğü
Annesizliği ona nedenli zor gelirdi
Fotoğraflarını kim çekerdi
Derken aklına Serap hoca geldi
Can arkadaşım beni aratmaz onunda fotoğraflarını çeker di
Ama ne olursa olsun kızım annesiz mutsuz olurdu dedi
Bende kızdım ben öldükten sonra o kadarda önemli değil
Diye kızardım.
O andan sonra tam sekiz yıl geçti
Kızım Ecem 15 yaşına girdi
Korktuğu başına geldi
Kızın Ecem çocukluğunda annesiz kalmadı ama gençliğinde
Annesiz kalmıştı
Ölüme giderken mutluydu
Çünkü çocukları artık büyümüş kendi yiyeceklerini yapıp
Yiyecek kadar olmuşlardı
Bu ona huzur veriyordu
Tek üzüldüğü sevdiklerinde ayrılmak
Bu onu tam elli iki gün nefes alıp vermesini sağladı
Sevdiklerinin sevgisi ona mücadele etme hayata dönme arzusu ile
Bu süre dayandı
Doktorlar bile şaşırttı
Nasıl olur bu kadar yaşaması diye….
Bir gün doktoru yurt dışına seminere  gidip geldiğinde
Bir şey soracaktım ”siz hala bura damısınız” diye hayret etti
Sonra lafı değiştirdi
Sorumu yanıtlamıştı o an bunu anlayamamıştım
Şimdi daha iyi anlıyorum
Biz hasta haneye 16-kasım-2007’de  yattık
Bir hafta ömür biçmişlerdi
Bizim ona olan sevgimiz tam elli ik,i gün bizlerden ayrılamadı
Konuşamıyordu,yiyemiyordu,su içemiyordu,
Sağ tarafı tutmuyor,yutkunamıyordu
Bizleri görünce mutlu oluyordu
Bazen sevdikleri ziyarete gelince üzülüyor
Ağlayamadığı için hıçkırıklara boğuluyordu
Ankara tıp fakültesi 222 nolu odada onunla tam elli ikigün
Göz göze o bana ben ona hizmet ederek bakışlarından
Mutluluğu üzüntüyü acıyı anlamaya çalışıyordum
Belki de çok acılar çekti bunu söyleyemediği için
Haksızlık yaptığımızı şimdi anlıyorum
Kim bilir?
Kollarına batan iğne izleri göğsündeki katar ağın zaman zaman çıkması
Acemi doktorların yerine yenisini korken çektirdiği eziyet
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Kurumuş gözlerinden düşen bir iki damlada bunu anlıyordum
Buda beni kahrediyordu ama yapacak bir şey yoktu
Bazen burnundan beslendiği hortum değişirken duyduğu acıyı
Bizim verdiğimiz sevgi gösterileri yaşama azmi için yetiyordu
05.Ocak 2008 de cumartesi günü saat on otuzda son nefesini verdi
Artık yeter dedi herhalde veda bile edemedi
Anlayamadım iki üç dakika önce ayakları morarmaya başlamıştı
Ben ayaklarını zaman zaman masaj yaparak rahatlatmaya çalışırdım
Önceleri bunlardan biri zannettim
Doktora sordum neden morardığını
Cevap bile veremedi,o odadan çıktı,hemşire rutin ilacını verdi
Ben hala gözlerine bakıyordum
Çok yorgundu baygın bakışları altında beni göremediğini  anlayamadım
Belki de Azrail’e yalvarıyordu birden yavaş yavaş gözlerini kapadı
Hemen göğsüne baktım inip kalkmıyordu şaşırdım dudaklarımla alnından
Öptüm burnundan nefes sıcaklığını da alamayınca fırladım odadan dışarıya
Haykırdım eşim öldü diye,ağlayamıyordum,göz yaşlarım gelmiyordu bir türlü
Hemşireler doktorlar koşarak odaya daldılar
Beni dışarıya aldılar
Sadece haykırmak istiyorum sonsuzluğa alabildiğine
Onu bile yapamadım hasta hane içinde
Bir ara yalnız kalıp yürürken sessiz sessiz haykırdım gökyüzüne
Neden neden diye
Bir cevap bulamadım o anda
O da biliyordu sevgimi,onun içinde kolay olmadı
Sevenleri ayırtmak
Nankörlük ediyordum
Sanki ben.Onun acı içinde kıvrandığını
Konuşamadığını,yutkunamadığını su içemediğini
Yiyemediğini,canı istediği an ağlayamıyordu,hatta gülemediğini unuttum
Kim bilir ne kadar acı çekti,bizimle kalmak için direndi,mücadele etti
Nankörlük ediyordum her halde
Ölüm onun için belki acılardan kurtuluştu
Tanrım yanına alırken yeter yeter dedi ikimize ne onun sevgisi ne
Nede ikimize
Akşam sabaha kadar boşalttı içini tertemiz oldu
Beklenen sabah saat 10.30 gösterirken gözlerini kapatarak karanlığa uça bir güvercin
gibi
Yatağın içinde küçüldü,küçüldü birden yığıldı
Şaşkındım anlayamadım Ruhunun uzaklaştığını
O an dualar ediyordum
Yalnız omuzlarımın hafiflediğini hissettim
Yüreğimin ağırlığından olsa gerek içim boşluktaydı
Çocuklar gelmeden metin olmak istedim onları rahatlatmak için
Ağlamamaya çalışıyordum ama gözlerimden akan yaşı tutamıyordum
Onlarda beni teskin etmeye çalıştılar
Abisi Aliyi çağırmıştım oda geldi hasta hane bahçesine indirdik sevgili eşimi
Ambulans alıp onu morga götürürken ailece nereye gömülmesi gerektiğine karar
vermek zorundaydık bir iki dakikada o çok isterdi köyde yatmayı özlemi hep köy içindi
Ama bu yaz duygularının değiştiğini ifade etti ben buna dayanarak çocuklarda yakın
olması
İçin Çorum Alaca benim doğduğum yere götürdük on yıl emek verip okuttuğu
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öğrencileri
Cenaze namazını kıldırdılar.Ona mevlitler okudular
İçim rahattı hava soğuk hafif karlı idi güneş bambaşka ısı veriyordu adeta mezarlığı
ısıttı
Alaca’yı canlı bir ışık yaptı bizim için
İşte yüreğimizin ısısı gönlümüzün ışığını her gidişimizde ziyaret ederken her gün dualar
Ediyorum yattığı yer cennet olsun azaplardan korusun tanrım benden yanı hakkım var
ise Helal olsun sonsuzluğa kanat çırparken duyduğu rahatlığı yüzüne bakarken
hissettim
Acıları kalmamıştı rahat yatıyordu
Tam kırk sekiz yıllık dünya mücadelesi rüya gibi olmuş
Bir saatlik törenle üstüne toprak atarken karanlığa gömüldüğünü üstüne beyaz karların
Kapladığını kar ile örttük.
Bu ilçede giyemediği gelinliğin  yerine beyaz kefenini giyerek geldi
Kanatlanıp sonsuzluğa uçtu..
----
              Yıl 1977 in ekim ayında tanıştım konuştum  o zaman sadece yan
komşumuzdu abisi ali ile birlikte kalıyordu çok ani oldu arka balkonda dalgın dalgın
otururken yan bahçede köylü giyimli  bir kız gördüm.laf olsun diye konuşmak istedim
birkaç sohbetten sonra Necati eğitimde okuduğunu söyledi ama korkuyordu söylerken
çünkü siyaset alabildiğine hareketli idi zaman,zaman olaylar okulun sık,sık kapanıp
açılmasını siyasetin dengesizliği yaşamı zorlaştırıyordu işte kelle koltukta okunan o
anlar sevgi bize sevmek bize yasaktı tam bu
Işık altında hiçte aklımın ucundan gedmezdi.
               Dört beş ay sonra mart veya nisan ayı olsa gerek aynı kız yan bahçede ağaca
sırtını yaslamış kitabını okuyordu bende onu balkonun duvarından ellerimin üstüne
çenemi koyarak izliyordum tam bu an birden kafasını kaldırıp bana baktı işte tam o an
içimde bir sızı bir sıcaklık hissettim
              Dikkati dağılınca konuşmak istedi benimle o kendi bahçesinde bende
balkondan konuşmaya birbirimizi tanımaya çalıştık içim ısınmıştı yüreğim ona
yaklaşınca çarpıntısını duyuyordum adeta yerinden fırlarcasına atıyordu kalbim.Tüm
cesaretimi toplayarak ciddi olmak şartıyla arkadaşlık teklif ettim.
             Düşünmek istedi..bekledim sonunda kabul dedi babasından çok korkuyordu
önce ondan izin almak istedi almadı cesaret edemedi daha eğitim birinci sınıfta
idi..bense son sınıf okula gitmiyordum..çevre okullarda staj yapıyorduk.Sonunda
teklifimi kabul etti ve kendi aramızda söz yüzüğü taktık işte şiirler o dönemde bu aşka
doğru başladı taki evlenene kadar sürdü.
Yaşasaydı şuan belki de kavga ederdik birbirimizle çoğu zaman fikirlerimiz
uyuşmazdı.Gerçek şu ki severdik birbirimizi.Bazen ben bazen de o,sevgimiz ağır basar
boyun eğerdik hoş görürdük birbirimizi.farklı görüşlerde olsa.İlk yıllar o çok sabır
etti,son yıllar ise ben boyun eğer olduk sevgimize hürmeten gerçek şu ki o beni bende
onu deliler gibi seviyorduk yetmiyorduk birbirimize.
 Ayrılık hasret başlayacağı an kavga başlardı ben çok sevdiğim için ayrılmak
istemezdim bir dakika sanki içime doğmuş gibi.Ama o severdi bir müddet ayrı durup
özlemeyi ondan sonraki buluşmanın sıcaklığı onu heyecanlandırırdı.Buluşma anlarında
bütün acıların kin ve nefretin bir kenara koyulduğunu özlemlerimizin baskın geldiğini
görürdük.
Her şey biterdi o zaman biz seviyorduk birbirimizi şu da bilin meliki kavgada ediyorduk.
Kavga aşkın gücüdür,belirtisidir,
Kavgasız aşk olamaz,sevgi doğup güç tutamaz
İşte sonsuzluktaki özlem daha da yaktı yüreğimi,yakmaya devam ediyor
Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

30.6.2009

Bahattin Tonbul
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Adı Sevda Gibi

Sevdin mi istemeden,eriyince gidersin
Ayrılığın özlemi,yakıp yıktığı gibi
Yari orda görmezsen,acıları dikersin
Karanlıkta ışıyan,sanki bir sevda gibi

Ölüm ayırttı bizi,bir araya gelmez ki
Toprak sarattı dizi,can kalbimi dilmez ki
Sensiz bur-da yaşamak,gözyaşımı silmez ki
Hasretine alışmak,sanki bir sevda gibi

Umudunu yitirmiş,ben o yare doymadım
Bu illeri terk etmiş,yaraları soymadım
Kanser hepten bitirmiş,kemikleri oymadım
Aşkını unutamam,yok olan sevda gibi

Tutmuyor bak ellerim,sensiz tapamıyorum
Konuşmayan dilleri,yarsiz kapamıyorum
Gökyüzünde yıldızı,lamba yapamıyorum
Sarhoş olmuş gönlüme,bir adı sevda gibi
Bahattin Tonbul
7.11.2010

Bahattin Tonbul
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Adımı Anmasın

Kızım bana küsmüş,haberin var mı
Ayağını burkmuş,beni duyar mı
Baba diye anmış,gerçek kanar mı
Adımı anmasın,beni yok saysın

Ruhumu alacak,beni saracak
Gönlüme dalacak,aşkı karacak
Şarkılar çalacak,sevgi duracak
Adımı anmasın,beni yok saysın

Yüreğimde ateş,olup yanarken
Kimse beni tutup,korkutamadı
Deli gönlümdeki,yara donarken
Kızım sevgi açıp,solduramadı

Nefes bitti sesi,gitti elimden
Eşe dosta bakıp,etrafa yaysın
Bedeni toprakta,tutmaz belimden
Adımı anmasın,beni yok saysın

Bahattin’im içten,sevda biter mi
Akan gözlerinden,yaşa dayansın
Bu dünyada haksız,küsüp gider mi
Adımı anmasın beni yok saysın
Bahattin Tonbul
13.6.2010
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Adın Kaldı

Birtek adın kaldı, yalan dünyada
Birde sana hasret, şu garip gönlüm
Kaybettim çok erken, belki rüyada
Sevmek için erken, affetsin gönlüm

Ağzım susuzluktan, kurumuş çatlak
Bir bardak su içmek, dudaklar patlak
Yaşayamam demek, sevdası otlak
Sevmek için erken, affetsin gönlüm

Ciğerim havasız, boğulmuş umut
Can çıkıyor derken, sen onu unut
Bir yudum havayı, hissetmek kayıt
Sevmek için erken, affetsin gönlüm

Seni görmek demek, ayrı dirilmek
Gökyüzü kararmış, yerde serilmek
Sabah güneş doğsa, kalpde görülmek
Sevmek için erken, affetsin gönlüm

Hasretine daldı, zaman  gidiyor
Hakka varmak tende, haber ediyor
Ömür dedikleri, kime yetiyor
Sevmek için erken, affetsin gönlüm

Bahattin sarayda, yeni gün için
Şerlerden sakınıp, hayaller biçin
Günah işlemekten, aşkla vazgeçin
Sevmek için erken, affetsin gönlüm
Bahattin Tonbul
7.2.2015

Bahattin Tonbul
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Adına Ay Diyoruz

Dönü ver köpüklerin üstünde
Dönü veriyor hem kendi eksenin de
Hem de yörüngesin de
Geceleri yalnızlarla sohbet ediyor
Bazen  de yolunu kaybedenlere yol gösteriyor
Milyonlarca yıldız etrafını süslüyor
Zaman zaman bölüne biliyor
Birsini ye benziyor
Hilal ve yarısı ışık veriyor
Üzüntüsünden bazen de kayboluyor
Çok farklı bir yeri var onun
Karanlığın yalnızlığın gecelerin sessiz arkadaşıdır o
Sihir yüklü gövdesinde
Sırlar taşıyor
Ruhumuzu aydınlatıyor
Aşıklara renk katıyor
Duygularıyla sevenlerini bağlıyor kendine
Çekim alanına girince
Büyülüyor her canlıyı
İşte o an korkmuyor insan
İlk önceleri tanrı sanmış
Ona tapmış
Sonra dünya gibi boşlukta olduğunu anlamış
Tanımaya çalışmış
Hala esrarengizliğini koruyor
Ona yürekten bağlanıyor
Adına ay diyoruz
Bahattin Tonbul
12.10.2008
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Adını Andıkça

Hangi yürek seni benden alıp da çok uzak diyarlara götürdü
Bu seven yüreğimi hiç mi hesaba katıp da ona buna güldürdü
Unutur mu zannettiniz bu oyuncak kuş değil kalbimin bülbülüydü
Adını andıkça içim hop,hop oynuyor adeta hayatımın gülüydü

Ondan bahsederken rengim değişiyor gözlerim gülüyor
Biran hayalli yorum kafasını atarak çevresini süzüyor
Giyimi kuşamı ve sözleriyle herkesi acayip etkiliyor
Bu dünyada beni hiç incitmedi hasreti içerimi deliyor

Çok yardım sever çok eli açık gönlü boldu çevresine
Muhtaç birini görse düşünmeden elindekini verir hepsine
Yeter ki mutlu olsun dostları akrabaları ayırtmazdı kendisine
Yok demedi kimseye yokluğu hissetirmezdi tüm ailesine
18.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Adını Andıkça Ağlıyor Gözlerim

Sen karanlık dünyana sokma beni ne olur
Acı bana çok çektim ben küçükken
Yaşamadım bile hayatımı adadım çocuklara
Baksana bana hep onları düşlerken
Unutmuşum o köşede
Seni ihmal ettiğimi anladım ne gelir elden
Çok geçti kapmıştın o illeti sen
Direndik yılarca acıyı sen çektin
Hata bana bile o acılarını hissettirmezdin
Neden neden yaptın,
Paylaşmadın benimle
Şimdi iyimi oldu gittin,yalnız kendi kendine
Düşünemiyorsun bile bak ben sensiz
Neylerim bu dünyada yaşamak değer mi
Sensizliğime
Adını andıkça ağlıyor gözlerim
10.03.2008
Bahattin Tonbul
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Adını Andıkça Kalbim Titriyor

Nasıl bir haz,nasıl bir sevgi Allah'ım
İçimden çıkmıyor seninle hiç bir anım
Öyle bağlanmışım ki günüm ve saatim
Adını andıkça,kalbim titriyor,nedir kabahatim

Çıksın istemiyorum,sana çok bağlıyım
Hatıraların duruyor,her anınla doluyum
Seninle var oldum,seninle yok olayım
Adını andıkça kalbim titriyor,seni koklayayım

Bu günler hep böyle mi sensiz gedecek
Bu dünyanın yükü bana da çok gelecek
Belki bu yük çok ağır,içim çekemeyecek
Adını andıkça kalbim titriyor,kim hesap verecek
19.01.2008
Bahattin Tonbul
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Adını Andıkça Sesim Titriyor

Karnımdaki şeytan gitmedi daha duruyor
Aşkımızı canım ne rüzgarlar savuruyor
Seven şu kalp hala durmadan yanıyor
Bak istersen sesim adını anınca titriyor

Bu nasıl aşk bu nasıl sevgi çoğu telaşlanıyor
Benim bu gidişle kafayı bozacağım sanılıyor
Sen fani oldun bu dünyada adın dolanıyor
Bak istersen sesim adını andıkça nasıl titriyor

Bu telaş bu sıkıntı gedmedi gedmezde arkadaşlar
Onun bu aşkı kor oldu kaynıyor kalanı beni haşlar
Onu çok seviyorum meleği değil şeytanı o taşlar
Bak istersen sesim adını andıkça titremeye başlar

Çok bekledim bekliyorum onun hayalini düşünüyorum
Onsuz bu yalan dünyada yaşamaktan tad alamıyorum
Ara sıra şeytanla karşılaşıp azda olsa pazarlık yapıyorum
Bak istersen gözüm adını andıkça sel olup ona bakamıyorum
08.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Adını Bilmediğim

Aşkını yudum yudum içtim
Doymadı sensizliğe sevgi
Kötürüm gecelerden geçtim
Adını bilmediğim sevgi

Öykü için övgü oluştu
Yıldızlar boyandı buluştu
Taranan saçlarım alıştı
Adını bilmediğim sevgi

Aşkın yağmurlarında uslan
Yudum yudum sevdim yar yaslan
Gözünden akan yaşla ıslan
Adını bilmediğim sevgi

Omzuma başını koysana
Ezgilerle söyler duysana
Aşkımı  dünyaya yaysana
Adını bilmediğim sevgi

Öperim yüzüme gülümse
Karlı kış geceler ölümse
Üşürdü sabahlar zulümse
Adını bilmediğim sevgi

Güneş olup ufkuma doğsan
Tatlı bir bakışınla boğsan
Sızlayan gösümü yar sığsan
Adını bilmediğim sevgi
Bahattin Tonbul
11.8.2013

Bahattin Tonbul
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Adını Unutmam

Rüyalarında hep, sudan duruyum
Engin deryalarda, yari ararım
Dinmedi gözyaşı, akmaz kuruyum
Adını unutmam, seni sorarım

Gökyüzünde uçan, kuş gibi olsam
Yeryüzünde çiçek, açıpda solsam
Gece karanlıkta, birden kaybolsam
Adını unutmam, seni sorarım

Kiminden yüceyim, kiminden ayrı
Ufkumu açmadı, dönmüyor gayrı
Ağlayan sözlere, yoktur hiç hayrı
Adını unutmam, seni sorarım

Zaman akıp gitti, gönlümüz yaslı
Şarkılarda adın, umudun aslı
Ellerin köyünde, tükenmez faslı
Adını unutmam, seni sorarım

Uzaktan uzağa, eğridir taşlar
Yarinden ayrılan, unutmaz başlar
Yürek ateş olmuş, seveni haşlar
Adını unutmam, seni sorarım

Bahattin eğrice, yollardan geçti
Ruhunun altında, yaralar heçti
Gelecek zamanı, yaradan seçti
Adını unutmam, seni sorarım
Bahattin Tonbul
5.2.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Adnan Deyip Severdi....Adnan Acar'ın Duyguları

Küçüktüm yetimdim öyle büyüdüm
Anam babam bana. Adnanım derdi
Ateş çemberinde, yanlız yürüdüm
Eş dost beni Adnan, deyip severdi

Bir elim yağdaydı, diğeri bağda
Aranan sevdayı, aradım barda
Kararan gecede, kalbimde sırda
Eş dost beni Adnan, deyip severdi

Sevgiyi sevdayı attım doğaya
Geçim dünyasında, çıkan boğaya
Umudu bağladım, Mehmet ağaya
Eş dost beni Adnan, deyip severdi

Her karanlık gece kabusum olur
Gözümü yumamam, anam kaybolur
Yalaka o dostlar uzaktan solur
Eş dost beni Adnan, deyip severdi

Hayali gitmiyor, geçmiş yıllarım
Düştüğüm batılda, bitmiş yollarım
Sevdayı ararken, sarsa kollarım
Eş dost beni Adnan, deyip severdi

Doğacak güneşi ben mi söndürdüm
O yar geldi evden, ben mi döndürdüm
Yüreğime Allah aşkı indirdim
Eş dost beni Adnan, deyip severdi
Bahattin Tonbul
1.6.2013

Bahattin Tonbul
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Adresteyim

Çimlecek sevgiler, nara atsan bir anda
Yan yanaydı ruhumuz, verilen son dersteyim
Hasretin umutları, kaybettiği son anda
Kırılmasın sevdalar, koyduğun adresteyim

Değmişse ki el ele, gönül gönüle girmiş
Sevmeye hiç gerek yok, onlar bilmeden ermiş
Aydınlık karanlığa, ışık saçarak vermiş
Kırılmasın sevdalar, koyduğun adresteyim

Güneş yalınız doğsa, doğrudan hiç şaşmayın,
Işık saçan doğruyu, aynayla şaşırtmayın
Duman olmuş bulutu, dağlardan aşırtmayın
Bozulmasın sevdalar, verdiğin adresteyim

Yarayı taşıyanın, soluğu öksüz kalır
Farklı yüzle sevenler,yürekten nefes alır
Ayrılsa tenden ömür,ruhu açıkta solur
Kırılmasın sevdalar, koyduğun adresteyim

Bozulma dileğimdi, sende kalan son sevdam
Açılmaz yüreğimdi, ayrılmaz bizden mevlam
Aşık olan gönüle, elbette hergün yanam
Ayrılmasın sevdalar, koyduğun adresteyim
Bahattin Tonbul
6.4.13
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Af Eder

Karanlık dünyadan, bir haber olsun
Yalvarıp yakarsan, ışık söner mi
Sevdayı yaşatmak, anıyla dolsun
Af eder belkide, geri döner mi

Ne bilir kim görür, için yandıkça
Gün gelir giderim, o yar andıkça
Kimbilir söz olur, seven kandıkça
Af eder belkide, geri döner mi

Umudum hasretim, günlerce ona
Dağları aşardım, kıysen bu cana
Sevenler affeder, söyle dostuna
Af eder belkide, geri döner mi

Gece uykularda, gitme yanımdan
Hayalin gölgede, al sen canımdan
Tükenmez sevdamız, aksa kanımdan
Af eder belkide, geri döner mi

Alışkın yüreğim, bağlama taşa
El ele tutalım, dönelim başa
Yılları sorarsan, yeniden yaşa
Af eder belkide, geri döner mi

Bahattin ölümün, gelmiş sırası
İstemeden gitti, uyku arası
Ağladım haykırdım, geçmez yarası
Af eder belkide, geri döner mi
Bahattin Tonbul
23.10.2016
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Af Edin

Karanlığın aydınlığa hiç faydası olamaz
Beyazla siyahın bak aykırı oluştuğu gibi
İkisi aynı anda bir ortamda ise duramaz
Seven yürek olur sevgilisinin ebedi sahibi

Yüklü bulut olmazsa çakar mıydı aniden yıldırım,
Benim sevdiğim yari toprak almış durdurun
Onu oraya götüren yaratana bende dargınım
Çok çekti o bu dünyada hiç değilse cennete götürün
Allah'ım çok seviyorum ben onu ne olur,ne olur affedin
28.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Afedicisin

İlkokul birinci sınıftayım
İlk kez sevdim
Sevdiğim kızın haberi yoktu
Adı yasemin
Orta okulda yaşamadım
Ne aşkı nede sevgiyi
Hiç bilmedim,hissetmedim
Lisede sevdim
Hem o da beni sevdi
Lakin anası vermedi
Onun adı da yasemin di
Hepsi çocukca bir sevgiydi
Üniversitede tekrar sevdim
Ama bu kez tam sevdim
İşte ben Nilügün’ümle evlendim
O dönemlerde siyasete kitlendim
Ben ülkücü iken,o solcuydu
Sosyal demokrattı
Farklı görüşler olmasına rağmen
Gerçek aşkla kitlendim
Sevgi her şeyin üstünde bildim
Oda aynı görüşteydi
Ailemizi bu farklılık hiç mi hiç etkilenmedi
Hatta daha güç kattı sevgimize
Çok mutlu günler yaşadık
El ele göz göze günlerce dolaştık
Buda bana göre çok kısa geldi
Anlayamadım hiç
Sevmiştim onu delicesine
Halada severim
Unutmam onu
Kısmetimde bundan sonra
Bir sevda olur mu bilemem
Ama
O sevgiyi yıkacak
O gücü tadacak,hissedecek
Bir sevgi yaşanır mı dersin

Yüreği boşaltılmamış bedenim
Taşırmı tanışırmı ne dersin
O hakikat yaşanırmı
Bağışla beni Allah’ım
Yaratanım sen en iyisini bilirsin
Hakkımda hayırlısı neyse
Onu bana verirsin
Bilirim
Çünkü sen gerçek affedicisin
Bahattin Tonbul
20.9.2011
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Afedilmezsin

Aleme damganı, vurdun sen asra
Nede güzel olmuş, bakan gözlerin
Affedilemezsin,kötüsün mısra
Yazdığım şiirde, hoştu sözlerin

Anladım kıyamam,senin teline
Kolumu sarsaydım, nazik beline
Bu zamandan sonra,aşka geline
Affetmem seni, kötüsün mısra

Anladımki insan, geçmişi düşler
Yaşar görünsede, hakikat işler
Kimi severse yar, özünde eşler
Affedilemezsin,kötüsün mısra

Birkez okur isen, şu satırları
Allah’a yaklaşır,aşk yatırları
Ölüm hakikatsa,cennet katırları
Affetmez seni kötüsün mısra

Onun kalbi başka,attığı için
Onu sevgisi de, yırtılmış perçin
Sevdayı ve aşkı, ayırıp geçin
Affedilemezsin,kötüsün mısra

Uykumun içinde, olmuştun rüya
Rüyamda o gece, karıştı güya
Unutulmaz seven, yürekte haya
Affedilemezsin,kötüsün mısra

Yüreğimde şiir,oluştun birden
Ruhumda o hayat,görülmez kirden
Her harfin hecesi,cümlesisin sen
Anlaşıldı kalpde,şiirsin mısra
Bahattin Tonbul
25.7.2012
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Affedecek Kadar

Affedecek kadar, sevmiştim ama
Gönül sevdasında, tükenmez ahdır
Güvenecek kadar, özlerim ama
Mahsun olan aşkın dostu Allah’dır

İçimde taşırım, bunu bilesin
Ayrı kalsa bile, nasıl silesin
Umudun kapısı, dua dilesin
Mahsun olan aşkın dostu Allah’dır

Eğer vazgeçersen, seni görmeden
Issız gece olur, acı ermeden
Açmıyor çiçekler, umut vermeden
Mahsun olan aşkın dostu Allah’dır

Mevsimle yabancı, bu şehir bana
Ne deniz tadı var, ulaşsa sana
Gördüğün her şeyi, alsana cana
Mahsun olan aşkın dostu Allah’dır

Ne güzel gökyüzü, yaz ortasında
Karakış yaşattın, son artısında
Soluyor benizler, aşk tartısında
Mahsun olan aşkın dostu Allah’dır

Gülmeye hasrettir, ummanlarında
Kalırmı özlemin, zamanlarında
Saman alevidir, dumanlarında
Mahsun olan aşkın dostu Allah’dır
Bahattin Tonbul
20.9.2013

Bahattin Tonbul
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Affeder Mi Hiç

Ne kadar gizemli, ne kadarda hoş
Sevdiğim ülkeyi görürmüyüm hiç
Sokakları özel, yollarında koş
Doğası gizemi bitermiydi hiç

Burnumda kokuyor, temiz havası
Dağları yüksekdi, düzdü ovası
Hiç bitmezdi bizde, miras davası
Doğduğum o evi, görürmüyüm hiç

Topraktı çatısı derdik dambaşı
Üstünde oynardık, yerdik biz aşı
Aç kalsa insanı kaldırmaz başı
Kötü gözle bakıp ağlarmıyım hiç

Zengini fakiri, dostu ararsın
Derya olmuş umut, neye yararsın
Onsuz gece gündüz, elbet zararsın
Yeniden doğmayı, istemezdim hiç

Karanlık geceyi, yalınız yorsam
Ateşi kalbime, köz deyip korsam
Hasreti özleme, acıyla sorsam
Geri gelip bana, dönermiydin hiç

Bahattin’im candan,özler vatanı
Topraktır yüzünde, sözde satanı
Anamı babamı, sarmış atanı
Haini nankörü, affeder mi hiç
Bahattin Tonbul
27.5.2013
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Affederdin Anında

Sana ben sesli öldü diyemiyorum
Çünkü her an etrafımda görüyorum
Ruhumda,aklımda,adımı attığımda
Seni görüyor seni her an düşünüyorum

Durmadan seninle konuşuyorum biliyor musun
Sensiz anım hiç olmadı ki,hep bana gülüyorsun
Bazen canın çok sıkıldı mı,ne olur sus diyorsun
Beni daima hiç kırmadın,kırmakta istemiyorsun

İşte aynen bende seni kırmadım kıramam da
Kırmak isteyen çocuğumda olsa,hemen anında
Ona sert çıkarak,özür diletirdim olayın olduğu  anda
Kırılmazdın çok yufka yürekliydin affederdin anında
22.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Affet

Geceler içinde, canavarsın sen
Rüyalar altında uçsa dileğim
Gözündeki yaşa, karıştı busen
Mahkumum sevdana, affet sevdiğim

Kimisi rakı içer, kimisi şarap
Ruhunda oluştu, o müthiş şarap
Yarimin kalbinde, olmasın harap
Mahkumum sevdana, affet meleğim

Sabahlar olmaz, senden uzakta
Bu gibi soğukta, kaymaz kızakta
Adını andıkça, ölsem sokakta
Mahkumum sevdana, affet sevdiğim

Aşkıyın altında, esirin kaldım
Hayallerinde ki, tesiri aldım
Verdiğin ateşle, veziri saldım
Mahkumum sevdana, affet sevdiğim

Sen gittin gideli, tükenmez ahtım
Gül kokusu teninde, yaşayan şahtım
Bir demet karanfil, olsaydı bahtım
Mahkumum sevdana, affet sevdiğim

Bahattin’im hatır, görmek korkusu
Bir anda gözlerim, bitmez uykusu
O güzel dilimden, düşmez şarkısı
Mahkumum sevdana, affet sevdiğim
Bahattin Tonbul
25.11.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Affet Allahım

Sen yokken yalnızım, kalbimse kırgın
Sensiz gecelerde, yüreğim dargın
Umuttur beklemek, ölümse yargın
Seni severim hep, affet Allah’ım

Sizin gibi değil, yaşattıklarım
Yar için yazarsa, ağlattıklarım
Kimi erken ölür, anlattıklarım
Seni severim hep, affet Allah’ım

Güçlü seven olmak, elimde değil
Zorunda kalması, hakikat değil
Kimse gücenmesin, o oma meğil
Seni severim hep, affet Allah’ım

Cevapsız kalsınlar, bütün sorular
Cevabın hayırdır, seven yarılar
Yüreğim susmuyor, sokmaz arılar
Seni severim hep, affet Allah’ım

Bozuk bir saattir, sensiz yüreğim
Hep seninle durur, haber vereyim
Bir damla göz yaşı, cümle dileğim
Seni severim hep, affet Allah’ım

Bahattin sabret ki, müjdeyi versin
Onları severim, onunla ersin
Rabbimin katında, ona gidersin
Seni severim hep, affet Allah’ım
Bahattin Tonbul
18.9.2016
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Affet Allah'ım

Var edende sensin yok edecek de sen
 İçimde yanıp tutuşan sevda ateşinden
Bekliyorum gelecek diye dayanan beden
Affet Allah’ım sana karşı isyan edemem

Umut bu burada değilse ahret de buluşuruz
İkimizde birden sevda ateşine tutulmuşuz
Yanan bedenlerin birini toprağa koymuşuz
Affet Allah’ım sana sonsuz saygı duymuşuz
10.07.2008
Bahattin Tonbul
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Affet Allah'ım Sabır Ver

Hayatı umuttur, özenle sarmış
Ruhumda aşkımı, bağla Allah’ım
Göğsümde yarayı, yaradan yarmış
Sabrıma sabır ver, affet Allah’ım

Hayat bir ateşdir, neydi yakanlar
Ölüm tek çaredir, yere bakanlar
Çoğaldı yıldızlar, yalnız akanlar
Sabrıma sabır ver, affet Allah’ım

Hasreti özlemi, göreni sensin
Acıyı tatlıyı, verende sensin
Karanlık geceyi, ışıtan sensin
Sabrıma sabır ver, affet Allah’ım
Bahattin Tonbul
9.5.2017
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Affet Beni Alaca'm

Bayramın ilk gününde, özlemini delmeye
Benim öz Alaca’mın, toprağı sarar teni
Önceden söz vermiştim, buluşmaya gelmeye
Ya Hak verir yada sen, dostlarım affet beni

Bu bayramın hatırı, insanlar birlik olsun
Sensiz bedenim yorgun, sevene kanat kolsun
Bu garip öksüz gönlüm, yüreklerde an bulsun
Ya can alır yada sen, dostlarım affet beni

Özlemimin hayali, Alaca’mı arıyor
Ona olan tutkumu, gönüllerde karıyor
Bir bayramın sabahı, buluşmaya yarıyor
Ya Hak alır yada sen, dostlarım affet beni

Geçmişi hatırlarken, sevgimizi yağlarken
Gölgelere mahkumum, kalplerini bağlarken
Alaca’m unutamam, özgürlüğe ağlarken
Ya can alır yada sen, dostlarım affet beni

Gidemedim o günü, sevdası bana tutsak
Birarada buluşup, anıları hep yaksak
Kısmet bana olmadı, Alaca’m senle yatsak
Ya Hak alır yada sen, dostlarım affet beni

Bahattin’im kardeşlik, geçmişe olsun ayar
Ne kadar uzak olsa, toprağı bana diyar
Gelecek bir bayramda, buluşması son karar
Ya can alır yada sen, dostlarım affet beni
Bahattin Tonbul
28.7.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Affet Beni Allah'ım

Gönül gözüm açıktır
Sulu çamur balçıktır
Hayallerim açıktır
Affet beni Allah'ım

Ateş ruhumda tüter
Güneş ufukta biter
Sevda gönlüme yeter
Affet beni Allah'ım

Deliler gibi sevdim
Ben o yare güvendim
Acıları silmedim
Affet beni Allahım

Uzaklarda değilim
Sevenlere meğilim
Sanal  aşka eğilim
Bağışlasan Allah'ım
Bahattin Tonbul
1.11.2009

Bahattin Tonbul
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Affet Beni Can

Günler yanaştıkca nedemek istersem
Söyleyemiyorum.
Bir yumruk gibi boğazım da düğümleniyor,
Sözler bir, bir
Ne nefesim, nede sesim çıkıyor
Kesildi adeta
Soluğum  umutsuzca bak
Kalbim de küsmüş
Dayanamaz oldu sessizlik
Anlatamıyorum anlamıyorlar
Kimselere de söylüyemiyorum
İçim içimi yiyor adeta
Fırtınalar kopuyor.
En kötüsü de varya
Yokluğun büyük yaralar
Açıyor.
Saramıyorum açılan bu yaraları,
Sesde veremiyorum
Sadece yazıyor yazıyor yazıyorum
Sensizliğe
Kavuşacağımız günü bekliyorum
Sensiz çıkan bütün acılara
Kabul diyorum.
İstesemde istemesemde
Zaman dönüyor o an
Geri geliyor
Seni toprağa koyduğum gün
Affet beni can
Bahattin Tonbul
11.12.2015

Bahattin Tonbul
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Affet Beni Sevdiğim

Sevmediğim birine,seviyorum demedim
Yarimi sever iken,karşılık beklemedim
Her sevgi karşısında,değer verip biçmedim
Sevdama hiç bir zaman,kötü sınır çizmedim

Sonuna kadar sevdim,öldürsede dönmedim
Hasret kalıp gittiysen,bir mum gibi sönmedim
Seni bazen çok kırdım,sensizkende kırıldım
Affet beni sevdiğim,yokluğunda dargındım

Birlikte hata yaptık,gece gündüz alıştık
Senin ile ikimiz,sevip sarmalaşmıştık
Kendimiz için değil,başkasına çalıştık
Affet beni sevdiğim,yokluğunda dargındım

Yare özlem duyupda,birden fazla kırdılar,
Yaraları oyupta,kalbimizi sardılar,
Dilleriyle haykırıp,cana canı yardılar
Affet beni sevdiğim,yokluğunda dargındım

Yinede af diledim,ben o sevgili yardan
Bitmiş ise ezelden,ölüm beni ayardan
Geçmiş belki saflıktı,içerimi karartan
Affet beni sevdiğim,yokluğunda dargındım
Bahattin Tonbul
25.7.2011

Bahattin Tonbul
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Affet Deseydin

Beni benden yarim,alabilseydin
Terk ederken canım,affet deseydin

Sen sen ol seninle,doğsam dünyaya
Ellerinle tutup,sevebilseydin
Hayat büyük zaman,küçük kal yaya
Beni benden yarim,alabilseydin

Seven aşkı atıp,versen sahaya
Derelerde suyu,içebilseydin
Gönül yorgun kalbi,taştan bir kaya
Terk ederken canım,affet deseydin
Bahattin Tonbul
4.10.2009

Bahattin Tonbul
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Affet Sevgilim

Kanarsa yürek,ağlama gönül
Gurbette öten,zavallı bülbül
Dalında diken,taşıyan bir gül
Kırarsam eğer,tutamam seni

Rüzgar eserse,aslan kükremez
Metin olmazsan,yüreğin dinmez
Metin aslansa,hatırım sormaz
Kırarsam eğer,affet sevgilim

Yürekler erir,dağlar yükselir
Bakmazsan sevda,için titretir
Ağlarsa gönül,kim haber verir
Kırarsam eğer,affet sevgilim
Bahattin Tonbul
11,09,2008

Bahattin Tonbul
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Affetme Yar Beni

Bir dirhem eksilme, yoktur sevdamda
Yalınız dünyada, isyan edersem
Tebessüm utanır, gitmez sevdamda
Affetme yar beni, sensiz seversem

Herkesle beraber, yaşaman bensiz
Kimseyle beraber, olmaz densiz
Küçücük bu dünya, inanın ensiz
Affetme yar beni, sensiz seversem

Herkesler çekilse, yine vazgeçmem
Kimsesiz kalsamda, onsuz su içmem
Birlikte olursak, yalınız geçmem
Affetme yar beni, sensiz seversem

Hakikat insanı, el ele bağlar
Uzakta kalırsan, sevenler ağlar
Hasretlik yüreği, sebepsiz dağlar
Affetme yar beni, sensiz seversem

Hatadan ders çıkar, tavsiye etsen
Beri daha mutlu, onu farketsen
Keşfettiğin aşkı, bitmez zannetsen
Affetme yar beni, sensiz seversem

Bahattin sevdanı, söyle demlensin
Unutmadan sevki, gönül dertlensin
Uzaktan baktıkça, gözün nemlensin
Affetme yar beni, sensiz seversem
Bahattin Tonbul
16.6.2016

Bahattin Tonbul
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Affetse Beni

Yari saran o acılar
Yürekteki o sancılar
Acı denen meyancılar
Allah’ım affetse beni

Hakkın sevdası tükenmez
Gönül derdi hiç de bitmez
Zaman sensiz inan geçmez
Allah’ım affetsin beni

Dillerine kurban olam
Seni sensiz kime soram
Geçmişimiz olmuş dram
Allah’ım affetsin beni

Karanlıkta perdeler var
Her tarafı durmaz yanar
Gökyüzünde yare kanar
Allah’ım affetsin beni

Gönül aşktan bir gecesin
Beni benden geçiresin
Hakkı yalnız sen bilesin
Allah’ım affetsin beni

Yarim buralarda ölmüş
Sevdam içerimde gölmüş
Susuz kaldığım yer çölmüş
Allah'ım affetsin beni

Bu diyarlar terk edilmiş
Acı tatlı hapsedilmiş
Sevenleri katledilmiş
Allah’ım affetse beni

Bahattin'im yar ararım
Bedenime aşk sararım
Haktalaya hep yanarım
Allah’ım affetse beni
Bahattin Tonbul
5.12.2009

Bahattin Tonbul
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Affetsen Beni

İnan istemiyor,doğmamıştır ben
Sevdiğim varlıksın,affetsen beni

Rüyamda çıkıp da geldin yanıma
Şaşırdım o anda,ölmemiştin sen
Bakışların özlem sokar kanıma
İnan istemiyor,doğmamıştır ben

Titriyor ayağım,elim ve dilim
Sensizliği alıp,yok ettin beni
Gök yüzünde yıldız,bile değilim
Sevdiğim varlıksın,affetsen beni
Bahattin Tonbul
27.7.2009

Bahattin Tonbul
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Affetsin

Dere tepe hepten düz olmuş
İçinde yaşayan yar sarhoş
Yalnız yüreğimdeki sancı
Durmadan acı veriyormuş

Gök yüzünde yalnız gezersin
Kalbindeki yari üzersin
Senin için Allah ne etsin
Durmadan acılar çekersin

Acı bana sızlıyor içim
Yarsiz ben buralarda hiçim
Bırakmadın doğru bir seçim
Allah'ım beni de affetsin
Bahattin Tonbul
29.08.2008

Bahattin Tonbul
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Affetsin Allah

Ruhunu üfledi, şekillendirdi
Balçıktan yarattı, Ademi Allah
Havvayı yaratıp, neşelendirdi
Akıl fikir verdi, hepten maşallah

Bilgi marifetle, donattı onu
Huzura ermesi, gerçekti sonu
Bir sınavla bitti, o nefis konu
Şeytana yenildi, affetsin Allah

Cennetten kovuldu, sebebi belli
Yeryüzüne indi, yüreği yelli
Tövbeler edince,Kabul edildi
Şeytana yenildi, affetti Allah

Söyleştiği insan, ilk peygamberdi
Çocukluk dönemi, hiç yaşamadı
İnsandan tek farkı, kalpde amberdi
Şeytana yenildi, affetti Allah

Yıllarca çoğaldı, bütün insanlık
Nefes ile doldu, her yer meydanlık
Yaydığı güzellik, tende aydınlık
Şeytana yenildi, affetsin Allah
Bahattin Tonbul
7.10.2012

Bahattin Tonbul
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Ağabeyime Mektup

Benden selam olsun ağabeyim sana
Saygısızlığım oldu ise beni affetsene
Günlerimiz senin hayalin ile geçse de
Senin iyiliğin unutulmaz benim kalbimde

Çünkü sen yemedin yedirttin
Giymemiştin bizlere giydirdin
Okumamıştın beni okuttun
Ne yazık ki bu davranışınla beni mahvettin

Senin varlığını inkar edemem
Evvel Allah sen olmazsan gezemem
Çünkü bunları bizlere var eden,sen
Bu iyiliğini ömrüm boyunca inkar edemem

Hayatta belki çok şey gördüm
Okumayı ayrıca zevk edindim
Çok çalıştım ama ne yazık ki
Bir fakülteye  bile giremedim.

Ağabeyciğim sana karşı yüzüm mahcup
Çünkü bizlere sürekli yardım edip
Bir üniversiteye bile giremeyip
Boş gezmem,başarısızlığım değil midir ayıp
(7.8.1974)
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Ağacım

Cümlelerin altı, şimdi çizilmiş
Hayalimi süsler, kayıp ağacım
Alınmış öğütler, kalbe dizilmiş
Dallarını özler, yürek ağacım

Benim kör düğümüm, gizem de saklı
Akıl tükenmişse, hislerim haklı
Bağrıma basarım, gözleri aklı
Dallarını özler, yürek ağacım

Yaprakları asıp, fener yapalım
Günler kıskanırsa, kime tapalım
Kiraz dallarına, yıldız takalım
Hayalimi süsler, kayıp ağacım

Tadı damağımda, kaldığı gibi
Çiçekler kokuyu, saldığı gibi
Ağacım kurumuş, yandığı gibi
Dallarını özler, yürek ağacım

Bağrıma basarım, belki yar diye
Yüreği yakarsa, su serpin diye
Soğutur emin ol, seversin diye
Hayalimi süsler, kayıp ağacım

Üzerine nice, şafaklar söktü
Yalancı aydınlık, ufkuna çöktü
Titrer mum ışığı, eriyip döktü
Dallarını özler, yürek ağacım

Düşümda yanlızlık, kabuk bağlamış
Gençliğimi sisli, bulut dağlamış
Ona bakan gözler, hergün ağlamış
Hayalimi süsler, kayıp ağacım
Bahattin Tonbul
31.7.2013
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Ağaçlar Çiçekler

Ağaçlar çiçekler kurumuş burda
Buzlar karlar eridi, su oldu şimdi
Yem olmuş sevdiğin dağlarda kurda
Görmedim rüyamda, acep o kimdi

Köyüne gitmedim, sen yoksun diye
Bekledim yıllarca, dönersin diye
Duruyor verdiğin, en son hediye
Hayalini görmüştüm, söyle kimdi
Bahattin Tonbul
16.6.2016
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Ağır Bedeli

Bedelini ağır, ödediğimsin
Ey sevgili yar, nedir niyetin
Aşkım dürüslüğüm, tek sevdiğimsin
Ucuza satıldık, bitsin diyetin

Her sabah yeniden, doğuyor aşkın
Düşmanlar bağışlar, kalanlar şaşkın
Dostları severim, yüreğim taşkın
Ucuza satıldık, bitsin diyetin

Bütün uyanışlar, hep yarim için
Eylül akşamları, tükenmez niçin
Yapraklar sararmış, ruhumuz perçin
Ucuza satıldık, bitsin diyetin

Doludur akşamlar, geçene kadar
Sararan yapraklar, düşene kadar
Esen rüzgarlarda, uçana kadar
Ucuza satıldık, bitsin diyetin

Oysa ben seninle, yalnız kalmıştım
Yapraklar düşerken, neni almıştım
Umudun içine, aşkı salmıştım
Ucuza satıldık, bitsin diyetin

Bahattin’im bende, içerim yanar
Geçmişi andıkça, yüreğim kanar
Hayalin altında, gelse o bahar
Ucuza satıldık, bitsin diyetin
Bahattin Tonbul
29.9.2013
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Ağır Gelir Ona

Ağır gelir ona, düşündükleri
İyi bak güneşe, saklansa nisan
Dudaklardan çıkar, söyledikleri
Hiçbir şey yapmadan, yorulur insan

Sevebilir ama, dökülür gider
Kalpler dolu ise, hayali biter
Her zaman bakidir, sevgisi yeter
Hiçbir şey yapmadan, yorulur insan

Yorgunum yol uzun, zaman kısa ben
Aşkına umut ol, ben tükenmeden
Uzaklara gitme, yar istemeden
Hiçbir şey yapmadan, yorulur insan

Yarini ararsın, konuşmak için
Başı yaslayacak, sevgin o biçim
Bir omuz hayattır, acısı niçin
Hiçbir şey yapmadan, yorulur insan

Çiçekler gölgesi, aralandı mı
Sevenler bir kere, yaralandı mı
Çaresiz kalır o, paralandı mı
Hiçbir şey yapmadan, yorulur insan

Bahattin muhatap, artık olmuyon
Mecbur olmadıkça, onu bulmuyon
Yüreği yaralı, yalnız solmuyon
Hiçbir şey yapmadan, yorulur insan
Bahattin Tonbul
9.6.2016

Bahattin Tonbul
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Ağır Olur İmtihan

En büyük servet nedir, derse gönüller yaşar
Gülecek bir arkadaş, iyi hissettiren dost
Hasretin çoğu olmaz, sevda dağları aşar
Ağır olur imtihan, hayat anlayana dost

Herkesleri yarına, alıp da götürmesin
Dursaydı bazıları, dünleri yitirmesin
Büyüdü iki gözüm, acıyı getirmesin
Ağır olur imtihan, hayat anlayana dost

Kalbinize hayatta, küçük mucizeler aç
Gözler birer parçası, zulmün isyanını saç
Ölürken de güzelsin, toprağına hemen kaç
Ağır olur imtihan, hayat anlayana dost

İşte gün son buluyor, sevda büyük ihtişam
Güneş Allah’a secde, ediyor bak her akşam
Çocukluktan vazgeçme, yaşatıyorsa paşam
Ağır olur imtihan, hayat anlayana dost

Güveni olmayanın, gönlünde sevgi olmaz
Acıyı bulmayanın, yürekleri pek solmaz
Bir yudum sevgi için, ağlayanı dost olmaz
Ağır olur imtihan, hayat anlayana dost

Yarden çokça uzakta, görmesini iyi bil
Gözlerin bakışında, göz yaşını iyi sil
Belki sana daha çok, kalbin atışını dil
Ağır olur imtihan, hayat anlayana dost
Bahattin Tonbul
24.9.2013

Bahattin Tonbul
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Ağla

İçimde yanan aşk, nefsin elimde
Kaybetmeden dinle, Allah’a bağla
Onu seviyorum, gerçek dilimde
Özlüyerek haykır, Rabbime ağla

Hasretin manası, yağan yağmurda
Pencere önünde, yürür çamurda
Saralmış saçları, gönlüm hamurda
Özlüyerek haykır, Rabbime ağla

Durduğun bu yeri, cennete çevir
Açtığın her yeri, kalbin de devir
Aşk denilen sevda, olmuşsa kevir
Özlüyerek haykır, Rabbime ağla

Dayanılmaz acı, seni sevdiğim
Sevdaya bağlanmış, kalpten övdüğüm
Haykırsam da  deme, sessiz öldüğüm
Özlüyerek haykır, Rabbime ağla

Bedelini göze, yalnız saldığım
Mücadele denmez, göğe aldığım
Korkaklık tükenmiş, öksüz kaldığım
Özlüyerek haykır, Rabbime ağla
Bahattin Tonbul
17.6.2013

Bahattin Tonbul
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Ağla Aşkına

Herşey kırık dökük,yanar durursun
Bakan gözlerinle,yalvar aşkına
Gururunu kırar,nasıl kurursun
Seversen yarini,ağla aşkına

Kalbimi kırsanda razıyım sana
Çağla ferahlarsın,karışsın kana
Dönermi ki aşkım,gerçekten bana
Seversen yarini haykır aşkına

Hayal dediğimiz,ufukta yanar
Birşey varki sende,umudu anar
Yapıştır hepsini,anılar kanar
Seversen yarini ağla aşkına

Uzatsam elimi,tutarmısın yar
Açsam yüreğimi,sevgisi kayar
Bir ümit bir özlem,desen ki ayar
Seversen yarini haykır aşkına

Unut uzakları,yakınımda ol
Virane gönlümde,benim ile sol
Tereddüt etmeden,alsan birkez rol
Seversen yarini ağla aşkına

Ne kaşın ne gözün,inan farketmez
Çektiğin acılar,söner çark etmez
Yalancı dünyada,seven terketmez
Gözlersen yarini,ağla aşkına
Bahattin Tonbul
3.4.2012
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Ağla Eğer Ağlaya Bilirsen

Ağla ağlaya bilirsen be yüreğim parçalanmış
İslam bayraklığını yapanlar koskoca leke bırakmış
Bu dini çok hafife alıp hiç bir zaman uslanmamış
Sadece içinde yaşayarak kendine kamuflaj yapmış

Bırakın dinimi fazla yormayın o yorulmaz bilirim ama
Benim içim dayanmıyor ona onun adına kötü söz atma
Hayatlar kişilere hastır dinlerse topluma sakın unutma
Bırakın bunları kardeşim inancını siyasetin içine katma
29.04.2008
Bahattin tonbul
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Ağla Meydanda

Yetmedimi sana, verdiğim emek
Anlaşılmamıştır, bunca zamanda
Yaşanan dünyada, yanlızım demek
Yakıştımı canan, haykır meydanda

Sabahın erkenden, uyanırdın sen
Hükmeder bedene, dayanır busen
Acizlik inkarda, hele düşünsen
Yakıştımı güzel, ağla meydanda

Tarihte silinmez, bunca zamanlar
Ateşine bakıp, çıkan dumanlar
Anılarla solmaz, seven adamlar
Yakıştımı güzel, haykır meydanda

Karanlık gecede, solmuş benize
Umudu bağlama, akmaz denize
Yolunu kuraracak, kaybolmuş ize
Yakıştımı güzel, ağla meydanda

Oynanan oyunlar, birbir çıkacak
Unutulan zaman, seni yakacak
Uzaktan uzağa, kimler bakacak
Yakıştımı güzel, ağla meydanda

Bahattin’im bunca, zamanı geçmiş
Gerçek dostlar ile, yaşanan heçmiş
Acılar içinde, yaralar seçmiş
Yakıştımı güzel, ağla meydanda
Bahattin Tonbul
29.12.2014

Bahattin Tonbul
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Ağladığın Yar

Üzülmeye değmez, huzurlu mekan
Göğsümü gönlüne,bağladığım yar
Sessizliğe mahkum, özünde dekan
Yaralı yüreğe, ağladığın var

Uğruna kırkyılldır, sel olurdum ben
Geçmişi parayla,  doldururdum ben
Öldesen de ölür, kahrolurdum ben
Yaralı yüreğe, bağlandığın yar

Yüreğimde kopan, yıldırım gibi
Okyanustu aşkın, üşüttü tipi
Yemine gerek yok, kırılmış çipi
Tutacak yüreği, ağladığın yar

Sakın o duruşu, değiştirme ha
Bakışta asalet,  kaybolmaz daha
Alemi seyretsin, kalksa da şaha
Ezecek yüreği, bağladın mı yar

Eğer ki son günde, darda kalırsan
Nankörün aşkını, kimden alırsın
Ruhunu örecek, sevda bulursan
Gezecek yüreği, bağladın mı yar

Gökyüzünde bulut, ağlamasaydı
Sevenler ölmezdi, dağlanmasaydı
Hasret aşka yalnız, bağlanmasaydı
Sevecek yüreğe, bakmadın mı yar
Bahattin Tonbul
6.1.2014

Bahattin Tonbul
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Ağladık En Sonunda

Bu kadar kolay değil beni terk edip kaçmak
Bu kadar baside alma şu gönlümü
Çok ani kaçtın haber bile vermeye cesaretin olmadı
Ama beni derinden yaraladın acımadın bile
Terk edip gittin
Ben de seni Ali abine şikayet ettim
Safiye'yede söyledim
Hatta Yalçına haber saldım bunu bil
Gerçi Ülkü hiç birini umursamazda
Hele Aysel ablan duyunca yıkıldı bunu bil unutma
En son dayın aradı seni sordu ona da söyledim

Kemal abiyede dedim Zeliş'de kızdı haber vermedin diye
Beytulah'da geldi zübeyde ile üzüldüler neden
Hata Baha ve Bedriye yıkıldılar sen gittin dıye
Olsun hepsinin haberi var beni habersiz terk ettiğinin
Ama dayanamadılar bende dayanamadım
Ağladık en sonunda
07.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ağladıkça

O yar beni cennetinde anıyor
Ateş olmuş yüreğinde sanıyor
Hasretimden o bedenler kanıyor
Ağladıkça özler oldum bekarım

Karanlık gecede,esen bir yeldi
Tutuşan bu kalbe doğuştan geldi
Sevdiğim o güzel gönülde seldi
Ağladıkça özler olup bakarım

Duramazdı sevdan tende yanıyor
Sanki ekmek dilimleyip banıyor
Dost düşmanlar istemeden tanıyor
Ağladıkça özler oldum akarım

Gözde özde tüm sevdayı o bildi
Tek geçmişi hatıralara dildi
Akan gözyaşını eliyle sildi
Ağladıkça özler olup yakarım

Belkide sevdayı sana o verdi
Mazideki anıyı cana serdi
Hakikat uğruna gerçekdi derdi
Ağladıkça özler oldum bekarım
Bahattin Tonbul
25.5.2012

Bahattin Tonbul
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Ağladıkça Günahlar

Aldığın günahlar, durur önünde
Sordukça dünyada, uyutamıyor
Toprakta yarınlar, cennet ininde
Yaşadıkça seni, unutamıyor

Belkide içiyor, kendi kendine
Elleri günahlı, söyle derdine
Yapayalnız ölmüş, garip ferdine
Ağladıkça seni unutamıyor

Onu anlayacak, sensiz soluyor
Bu sanal dünyada, neler oluyor
Cenneti ala da, kimi buluyor
Bekledikçe seni unutamıyor

Var mısın yok musun, söyle sen bana
Yar duyuyor musun, desene ona
Titriyor yüreğim, beni duysana
Yaşadıkça seni, unutamıyor

Gittiğin o yerde, herşey yanacak
Aklına gelince, seni anacak
Sevdi seni gönül, kalbe konacak
Ağladıkça seni unutamıyor

Bahattin yanarak, aklına geldi
Sevdası donarak, sebepsiz güldü
Özlenen aşkıyla, umudu sildi
Ağladıkça seni unutamıyor
Bahattin Tonbul
15.6.2016

Bahattin Tonbul
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Ağladım

Yarsiz  gönlümü, ateş dağladı
Uğruna günlerce,içten ağladım
Derdime dermanı,bulunamadı
Özlem tutkusunu,kullanamadım

Yaralarım derin,çaresiz derdim
Ayrılık gelince,ona ne derim
Bahtımın karası,bitmez kaderim
Uğruna günlerce,içten ağladım
Bahattin Tonbul
23.5.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlama

Batan güneş için ağlamayın
Yeniden doğduğunda
Hep daha parlak doğar
Ve o zaman karar verir
Sevdiğine sevdiğini haykırır
Doğarken
Ufkun üstüne
Bahattin Tonbul
13.11.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlama Aşkım

Belki çok uzakta, belkide yakın
Ama belli olmaz, severse şaşkın
Umudun içinde, bekleme sakın
Rüzgarda düşerim, ağlama aşkım

Sen yeterki izle, desende bana
Yağmur olup yağar, şaşar bu cana
Sonsuza dek bekle, gelirim sana
Rüzgarda düşerim, ağlama aşkım

Yar benim bugünüm, şükür tanrıya
Azla yetinirmiş, özlem bağrıya
Çoğa göz dikmişiz, desek çağrıya
Rüzgarda düşerim, ağlama aşkım

Kaçtığın yollarda, yelkenler açsan
İzleri arkaya,  bırakıp kaçsan
Hür mavilik biter, son haddi saçsan
Rüzgarda düşerim, ağlama aşkım

Aşkın karşılığı, mezhebimizdir
Yüreğime giren, dileğimizdir
Hayaldir sonsuzdur, meleğimizdir
Rüzgarda düşerim, ağlama aşkım

Yeniden sevmeye, başlama yavaş
Fazla sevdalara, açarsan savaş
Geri döneceksen,  yenilmez lavaş
Rüzgarda düşerim, ağlama aşkım
Bahattin Tonbul
5.10.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlama Ey Yar

Müthiş aşkın sarmış,her yanı kaplar
Katarsan ruhuna,ağlama ey yar

Bakma bana öyle,aptal,aptal yar
Güneş ufuktan bak,parlayıp doğar
İçimdeki ateş,damara dolmuş
Müthiş aşkın sarmış,her yanı kaplar

Kalsın parçalasın,her bir yanımı
Yanın dolmuşsa,alma canımı
Bedeni sarıyor,toprak kanımı
Katarsan ruhuna,ağlama ey yar
Bahattin Tonbul
5.2.2009

Bahattin Tonbul
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Ağlama Sakın

Yari ile arama, sakın ha girme
Uzaklarda olsa, aramız yakın
Hazandan geçip de, umudu verme
Hüzünü tatdıkça, ağlama sakın

Bunca zaman geçti, anlatma alış
Tatdığın her anda, umuda dalış
Mutlu olmak başka, uzun yol çalış
Hüzünü tatdıkça, ağlama sakın
Bahattin Tonbul
30.9.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlama-1

Seven yürek sevgilisiz yaşamaz
Ayrı düşüp sevdasız da yatamaz
Başkasını o göğsüne basamaz
O ellerde yar diyerek ağlama

Karanlıkta sevdalımı ararım
Geceleri ışıkları yakarım
Gökyüzünde yıldızlara bakarım
O ellerde yar diyerek ağlama

Seven yürek acıları atamaz
Ruhundaki heceleri yazamaz
Sevdiğinden seven ayrı yatamaz
O ellerde yar diyerek ağlama

Bahattin'im ilk aşkımı severim
Hayalleri rüyalara eklerim
Sonsuzlukta Nilgün'ümü beklerim
Bu ellerde yar diyerek ağlama
Bahattin Tonbul
12.12.2009

Bahattin Tonbul
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Ağlama-2

Seven yürek sevgilisiz yapamaz
Acıları yar göğsüne basamaz
Bassa bile bu gönlünü satamaz
Bu ellerde yar diyerek ağlama

Dağbaşında kayaların izivar
Ağaçların yapraklarda gözü var
Ağrı olan şu bağrımda sızı var
Bu ellerde yar diyerek ağlama

Seven yürek özlemini atamaz
O sevgiyi topraklara katamaz
Sağa sola tek başına bakamaz
Bu ellerde yar diyerek ağlama

Bahattin'im yar aşkına ölürüm
Yağan karı kürek kürek kürürüm
O dünyada sevdiğimi görürüm
Bu ellerde yar diyerek ağlama
Bahattin Tonbul
12.12.2009

Bahattin Tonbul
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Ağlamadan

Düşünürken seni, acın duruyor
Ne rüzgar ne gece, gelir desende
Hayalin gönlümde, seni koruyor
Ağlamadan yaptı, bunu desende

Dizlerin dibinde, umudu alsan
Özlemi uzağa, elinle salsan
Sevdiğin gönlüne, hayalle dalsan
Ağlamadan yaptı, bunu desende

Kar yağacak belki, üstüne yarin
Yerler ıslanacak, elbette narin
Kurşun saplanmışsa, sevdadır varın
Ağlamadan yaptı, bunu desende

Gözlerin gülüşü, özleyip bakmak
Ateşi görmeden, yüreği yakmak
Kefene sararsan, gülüşler ahmak
Ağlamadan yaptı, bunu desende

Sevdiklerimizin, teslimi sana
Çaresiz gecenin, özlemi bana
Sabah olmadıysa, gizemi cana
Ağlamadan yaptı, bunu desende

Bahattin vurulur, sabredin biraz
Hiç ummadık yerden, doğar ihtiras
Bende deme sakın, kırılır kiraz
Ağlamadan yaptı, bunu desende
Bahattin Tonbul
31.1.2014

Bahattin Tonbul
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Ağlamadan Gülmek

Ağlamadan gülmek, mutluluk değil
Bazen farklı gülmek, en büyük acı
Mutlu olmak için, bilmeden eğil
Hayat özlem ise, hasretlik acı

Canımın içi ol, dur yolcu dinle
Dünya senin olsun, yar beni ünle
Gönül habersizse, ağla o günle
Hayat özlem ise, hasretlik acı

Kokular en güzel, gönül kokusu
Kırık kalplerinde, mağlup dukusu
Ruhlarında saklı, gitmez korkusu
Hayat özlem ise, hasretlik acı

O koku yarden mi, geliyor öyle
Tükenmez huzuru, samimi söyle
İki yüzlü dostu, şükürsüz eyle
Hayat özlem ise, hasretlik acı
Bahattin Tonbul
15.11.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlamak İstedim

Dönmedi bekledim,belki yıllarca
Aşkını bağladım,durur günlerce
Umudum bitmezdi,sensiz aylarca
Ağlamak istedim,gören olmadı

Albümde resimler,hala duruyor
Çoğu siyah beyaz,sensiz soluyor
Sevenler alemde,hepten kuruyor
Ağlamak istedim,bakan olmadı

Göğsüme acını atıp da gittin
Başına tacını takıp da yittin
Bu dünyada aşka,doymadan bittin
Ağlamak istedim,yarsiz olmadı

Birlikte sevmiştik,birbirimizi
Yaşama katmıştık son sevgimizi
Unutmazdı gerçek,herbirimizi
Ağlamak istedim,bilen olmadı

Karanlık geceyi,bensiz mi tattın
Hasreti özleme,nasılda kattın
Sevdasız oralarda,yalınız yattın
Ağlamak istedim,gören olmadı

Bahattin dünyada,yalınız kaldı
Sevdiği (Nilgünü) güzeli,hakikat aldı
Bütün sevenleri,sevdayı saldı
Ağlamak istedim,ruhu durmadı
Bahattin Tonbul
11.2.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlamak İsterdim

Kaybettim sevdamı,kış değil yazda
Sarılmak istedim,seven durmadı
Unutmam ben onu,türkülü sazda
Ağlamak isterdim acın burmadı

Özlemim yanında,sevdiğim nerde
Toprağa sarmışlar,bedeni yerde
Aşkımı dağlayıp,gönlümü serde
Ağlamak isterdim,seven durmadı

Gece gökyüzünde,yıldız arama
Dost ile bakanı,yersiz tarama
Acıya tat katıp,öyle kar ama
Ağlamak isterdim,bilen sarmadı

Elveda etmedik birbirimize
İnkarda etmezdi,son sevgimize
Ölüm anındaki,o derbimize
Ağlamak isterdim,beni kırmadı

Elele olunca,içimde yanar
Yaşanan maziyi,sevenler anar
İlmeği çektikçe,yüreği kanar
Ağlamak isterdim,acım durmadı

Bahattin’im aşkı,onunla tattım
Sevda ateşini,bilmeden sattım
Hakikat uğruna,yalınız  yattım
Ağlamak isterdim,ruhu durmadı
Bahattin Tonbul
11.2.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlamak İsteyince

Sevmek isteyipde,sonra sevmemek
Ağlamak isteyip,sonradan gülmek
Gitmek isteyipde,yare gitmemek
Ölmek isteyince,toprağı bilmek

Yada binlercekez,yahutta hergün
O yara kavuşmak olurmu birgün
Hasreti bağrımı deldiği son gün
Ağlamak isteyince,onunla gülmek

Sende kaybetmekmiş,sevmek kendimi
Sessizce katlayıp,sarsan bendimi
Göğsünün altında,uyut derdimi
Ağlamak isteyince,onunla gülmek

Tozlu yollarında,tozunu yutmak
Sahte gülüşlerle,yari avutmak
Karanlık gecede,aşkı unutmak
Ağlamak isteyince,onunla gülmek

Mutluluklarımız,hepten mi sahte
Kahkaha gülüşler,olmasın behte
Vakitsiz sancılar,yürekte ahte
Ağlamak isteyince,onunla gülmek
Bahattin Tonbul
3.10.2011

Bahattin Tonbul
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Ağlamak İstiyor..Hasan Tonbul anısına

Gönül ışık yakar, onu dert etme
Yıllar eskitmedi, bekliyor gönlüm
Allah’ım cennette, yari terketme
Ağlamak istiyor, boş kalan gönlüm

Hastane mikrobu, bekliyor yasta
Gözleri kapalı, yüreği hasta
Bülbülü kafeste, bu nasıl pasta
Ağlamak istiyor, boş kalan gönlüm

Okuttu büyüttü, Ayşegül oldu
Yazları kış etti, Ümit’ti yoldu
Ömer Faruğuna, Ayşegül buldu
Ağlamak istiyor, boş kalan gönlüm

Beden dayanmadı, sessizce yattın
Damardan beslendin, gözün kapattın
Umudu var ettik, sebepsiz attın
Ağlamak istiyor, boş kalan gönlüm

Olmazı olduran, Allah’ım vardır
Sebebi yaratan, o varsa vardır
Bu yalan dünyada, herşeyi vardır
Ağlamak istiyor, boş kalan gönlüm

Bahattin kalbinde, açıktır yollar
Bacım Ayteninde, boş kaldı kollar
Ümidi var eden, sebepsiz yıllar
Ağlamak istiyor, boş kalan gönlüm
Bahattin Tonbul
16.8.2016

Bahattin Tonbul
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Ağlamak Yeter

Bunlarda gelirmiş,onlarda geçer
Dost dediğin aşk, nefretten beter
Kendinden doğanlar,olsada çocuk
Yaşı gelincede düşmandan beter

Gecesi gündüzü,karışır durur
Akılar estikce,sorumsuz olur
Seni düşünmezler,burnundan solur
Ergen oluncada,yalnızlık beter

Yemesi içmesi,farklı onların
Anlayışlı olsan,bitmez sonların
İçini karartır,sessiz tonların
Çemkirir dururlar,ağlamak yeter

Gökyüzünde uçan,garip kuşunu
Elini sıkıca,son tutuşunu
Sana bakıp asan,çatık kaşını
Anıp durur isen,ağlamak yeter

Canından kanından,,gelmiş dünyaya
Söz dinletmek ona,garip bir rüya
Çok bilmiştir onlar,alimdir güya
Geçmişle yaşasan,ağlamak yeter
Bahattin Tonbul
21.7.2011

Bahattin Tonbul
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Ağlamaktan Utanma

Ağlamaktan utanma, ızdırap verenleri
Aktıkça hep yüzüne, gözyaşları temizler
Zihnin de ki duyguyu, sevgide  erenleri
Düşüncesi  paklarmış, aşkta ki o izleri

Kaçıranlar tekrar da, yaşamak istersede
Dönecek mi dünyaya, umutlar göstersede
Zaman kıymetini bil, tekrarı yok dersede
Düşüncesi  paklarmış, aşkta ki o izleri

Bazı yapılanlar var, geçmişi bak unuttum
Doğru bir zaman diye, söyleneni hep yuttum
Döner diye bekliyor, fincanlarla fal tuttum
Düşüncesi  paklarmış, aşkta ki o izleri

Ölümü ve hayatı, davranışta sınamak
Hanginiz daha güzel, bakıp bakıp kınamak
Mutlaka galip gelir, hakikatta bunamak
Düşüncesi  paklarmış, aşkta ki o izleri

Hayat bir yarış değil, her anın tadını al
Güzel bir yolculukla, selamını ona sal
Aklından hiç çıkarma, yüreğine sevip dal
Düşüncesi  paklarmış, aşkta ki o izleri
Bahattin Tonbul
15.9.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlaması Zor

Gidince boşaldı, koskoca dünya
Üstünde yaşamak, gerçekten çok zor
Gariplik çökünce, solunca rüya
Gönlümdeki ateş, ağlaması zor

Evimin köşesi, bomboş duruyor
Gözlerin dolması, kalbi yoruyor
İnan boşa değil, yaran kuruyor
Gönlümdeki ateş, söndürmesi zor

Dalıp dalıp gittin, benden öteye
Dayanılmaz özlem, aşkın hediye
Bu sevda tükenmez, versen kediye
Ruhumda ki ateş, ağlaması zor

Kırılmış kuşumun, kolu kanadı
Suları kesilmiş, yoktur inadı
Gece lambasıyla, beni sınadı
Aşkımın ateşi, söndürmesi zor

Yıllardır aranır, yaşar seninle
Küçücük dalgası, umut benimle
Ömür boyu bekler, düşse teninle
Sevdanın ateşi, söndürmesi zor

Bahattin mahkumdur, ışıklar sönük
Şehrin lambaları, yukarı dönük
Şişmeyen balonlar, ellerde inik
Yaramın ateşi, bağlaması zor
Bahattin Tonbul
1.3.2014

Bahattin Tonbul
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Ağlamasın Aşk

Hep anılar kaldı, sensiz gönlümde
Bom boş çerçeveydi, yüreğimde aşk
Hayallerdin gece, bitmez ömrümde
Dolmadı gözlerim, ağlamasın aşk

Avuçladım sensiz, doğan güneşi
Sebebi senmiydin, bitmez o eşi
Hüzünlere kattım, sardım telaşı
Dolmadı gözlerim, ağlamasın aşk

Sen dönesin diye, kalpten ağlarım
İmkansıza karşı,tüm kavgalarım
Gelmeyeceksen de, yarsiz bağlarım
Dolmadı gözlerim, ağlamasın aşk

Her zaman canımın,parçası saydım
Gece rüyalarda,hep sensiz kaydım
Aşk dolu kadehi,içince baydın
Dolmadı gözlerim, ağlamasın aşk

Dolup taştı senle, seven kıyılar
Yüzündeki bende,kaldı sayılar
Unutacak sandı,sensiz dayılar
Dolmadı gözlerim, ağlamasın aşk

Sevdanı ruhumdan atamadım yar
Seni bensiz ne çok,sevenlerin var
Özüme yazılıp, çizilenler kar
Dolmadı gözlerim, ağlamasın aşk

Bahattin’im hala,içerim sızlar
İzmir’in umudu, tükenmez kızlar
Burnumda tütüyor, sevdalı sazlar
Dolmadı gözlerim, ağlamasın aşk
Bahattin Tonbul
27.7.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlamasın Deli Gönlüm

Teşekkürü yar bilirim
Onun için hep ölürüm
Kucaklarda sevilirim
Yari arar deli gönlüm

Bütün ışıkları söndü
Aşkını göğsüne gömdü
Onu arayanlar döndü
Yari tutar deli gönlüm

Sağına soluna bakma
Yürek yakıp kan akıtma
Yüzündeki gözlük takma
Yari görür deli gönlüm

Ne deliyim ne divane
Aşkım için bir pervane
Sevda dediğimiz bahane
Hakkı arar deli gönlüm

Bulamazsın onu yerde
Arama hiç boşa gökte
Bedenlere yari serde
Ağlamasın deli gönlüm

Karanlıkta ışık olur
Yüreğine sevda doldur
Hayat dediğin bir yoldur
Uzatmasın deli gönlüm
Bahattin Tonbul
23.5.2009

Bahattin Tonbul
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Ağlamaz

İnancın izzeti, nefsi içinde
Haram kazanç yemez,  sevda seçimde
İslamın kaynağı, Kur’an biçimde
Yüreğinden coşsa, haksız olamaz

İlk makam ateştir, külsüz kalamaz
Sevdiğin Allah’a yanlız varamaz
Bekler seni yolda, dönüp alamaz
Yüreğinden coşsa, yarsiz ağlamaz
Bahattin Tonbul
4.5.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ağlamaz Mısın

Aşkı ve sevdayı, neye bağlarsın
O senin bağrında, anlamaz mısın
Ey gönül bensiz sen, neden çağlarsın
Ondan mı sanarsın, ağlamaz mısın

Sabır acıları, dindiren andır
Acı bir ot gibi, yeme yakandır
Hem can yakar hemde, suda akandır
Ondan mı sanarsın, ağlamaz mısın

Geçmiş değişemez, ama gelecek
Yüreğin içinde,bunu bilecek
Avuçların açık, yüzün gülecek
Ondan mı sanarsın, ağlamaz mısın

Yolunu kaybeden, seven utansın
Yanındaki dostu, hiçe katansın
Sevda öyle birşey, ateş atansın
Ondan mı sanarsın, ağlamaz mısın

Yakınan yakamaz, aşk yandığında
Neden sevgiliye, hep kandığında
Aşk seni ne yapsın, yar sandığında
Ondan mı sanarsın, ağlamaz mısın

Ey gönül aşkların, belli cismi yok
Yol gösterilecek, haritası yok
Sipariş yaparsan, tanıyanı yok
Ondan mı sanarsın, ağlamaz mısın
Bahattin Tonbul
25.7.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlar

Gözüm sensiz ağlar
Sevdansa bağlar
Gönlümse durmadan çağlar
Kainat yükselmiş koskocaman dağlar
Unutma bu alemde seni sonsuza dek seven biri var
Hakikat yağmur olmuş
Deniz olmuş belki de bir ırmak
Yüreğine güneş gibi doğmuş
Hiç durmadan aşkımızı sağlar
Bekle arkandan gelecek seni sevenler
Daha çok var
Yar
Bahattin Tonbul
26.1.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlar Ağlatır Kurur

De sevgilim dinle he beni
Bugün dört Nisan doğduğun gün değil mi?
Güneş her günden daha parlak doğmuş
Sebep ne idi belli sensin değil mi?

Yaşamınla dünyamı aydınlatırdın
Nefesinle nefes alır,kokuna doyamazdım
Ben seni çok severdim canım çok
Doğum gününü bile kutlayamazdım

Görmemiştim ne atadan ne anadan nede babadan
Böyle şey
Seninle anlam kazandı yaşarken her şey
Alışamamıştım daha bu günlere
Özlettin be haydi dönsene
Bugün doğum günün yüreğimde acıları sersene

Ey sevgilim dört Nisan  bu gün doğan insan
Ruhumu aydınlatıp beni parçalasan
Lime,lime bedenimde  ateş olup da yansan
Geçmişi hatırlayıp oralarda kalsan
Aklımdan seni çıkarmasam

Küçük şeylerde mutluluk arardın
Her umutlarda huzur salardın
Gönüllere hayat katıp
En hüzünlü anında bile çevreye gülücük atardın
Neşe kaynağı idi varlığın
Yüzüne bakana yanında olana can katardın
Sen,sen olur yüreğime ateş salardın
Beni yaşarken de
Hasretken de sevgilim her zaman yakardın

Acaba bu günü beynime kazırken hakka inandın
İnancından gücünden kaybetmedin
Son ana son nefesine kadar umut sakladın
Sen sen oldun da yüreklerde donmadın
Hep aktın aktıkça da durmadan çağladın
Eşe dosta hayat bağladın
Sevenlerle bir olup güldün ve ağladın
Tüm acıları sonsuzda akladın
Bana bırakmadın

Rahat uyu seni seven bu yüreği unutma
Kalbimdeki yerin durur
Yavruların büyüdükçe içerime dert vurur
Senli sensiz yokluğuna umut doğurur
Acıların gözyaşımı
Geçmişteki anıları,düşünmeden ağlar,ağlatır kurur
Bahattin Tonbul
4.4.2010
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Ağlar Anıları

Bensiz o yerler de mırada erme
Çektiğin acıyı içime serme
Dursun ister isen  ikisi birde
Ağlar anıların çıkmaz göğsümde

Dağdaki yaralar aşkı oyalar
Batının kızları,kalpten yaralar
Sevda çekenleri,özlem karalar
Ağlar anıların çıkmaz göğsümde

Taşlara dönmüşdü,kalbimi delen
Aylar gelip geçti,sevdamı bilen
Bensiz gurbet elde,yalınız ölen
Ağlar anıların çıkmaz göğsümde

Yaz ayları geçti,sen gelmez idin
Yolunu gözlerken,çok özleridin
Beklerim halada,ses vermezidin
Ağlar anıların çıkmaz göğsümde

Demiştim kapında kölen olurum
Kulağım hep sende,aşık olurum
Bu dünyada sensiz,nasıl solurum
Ağlar anıların çıkmaz göğsümde

Kurtlar kuşlar yuva,yapıp kurdular
Sen gidince bana,hesap sordular
Yaralı tenime,masıl vurdular
Ağlar anıların çıkmaz göğsümde
Bahattin Tonbul
26.2.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlar Arkamdan

Elbet birgün sende,çekip gidersin
İnce ince yağmur,yağar arkamdan
Cadde sokak arar,beni beklersin
Bir köşe başında,ağlar arkamdan

Sayıklar dolaşır,seni beklerim
Ağlayan gözlere,neler eklerim
Umudum bitsede,son dileklerim
Aşk köşe başında,ağlar arkamdan

Saklanmak zor olur,aşksız kalamam
Özlemek hoş olur,onsuz olamam
Ellerim titriyor,yari bulamam
Her köşe başında ağlar arkamdan

Üstüme yağmurlar,sensiz yağacak
Sabah güneşleri,bensiz doğacak
Seni sevdiğimi,kimler duyacak
Son köşe başında,ağlar arkamdan

İnce ince bir dal,olarak dursan
Kopup kırılacak,yaprağı bursan
Kaldırım taşını,göğsüme korsan
Bir köşe başında,ağlar arkamdan

Sensiz bu diyarda,kahrolacağım
Sevdamı yakıpda,kaybolacağım
İçimde ateşle,yokolacağım
O köşe başında ağlar arkamdan
Bahattin Tonbul
11.3.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlar Artık Sensizliğimde

Anılarımı koymuştum kaybolmasın diye
İçime atmıştım bir yere kaçmasın diye
Bedenimi yakmıştı bu aşk, aşka hediye
Sormadı gönlüm kayboldu hepsi birden bire

Günlerce acıların durur hepten içimde
Fotoğraflarını kızım asmış yüreğimde
Boğazımda olan yutamadığım yudum  ne
Sulandı gözlerim ağlıyor yalnız günümde

Duyda gel artık sesim tükendi sensizliğimde
Koydum her şeyi rafa bekler gönlüm seni de
Ayrılığın tak etti artık tüm benliğimde
Sulandı gözler ağlar artık sensizliğimde
Bahattin Tonbul
26.10.08

Bahattin Tonbul
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Ağlar Be Gönlüm

Yarimin elinden,tutamadım ki
Uzun yıllar oldu, özler bu gönlüm
Hayali aklımdan, hiç çıkmadı ki
Yüreğim yanıyor, ağlar be gönlüm

Nasıl bir acıymış,çekenler bilir
O yarin korkusu, uzaktan gelir
Sevdası bir duman, toprakta ölür
Yüreğim yanıyor, ağlar be gönlüm

Bakma uzaklardan, dön artık bana
İçerim yanıyor, özlemim sana
Umudum tukenmez, hayalim cana
Yüreğim yanıyor, ağlar be gönlüm

Karanlık gecede, gölgeni bulsam
Seninle kavrulup, yar ile solsam
Ateşin içinde, yanıp savrulsam
Yüreğim yanıyor, ağlar be gönlüm
Bahattin Tonbul
18.11.2015

Bahattin Tonbul
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Ağlar Be Gönül

Öylesine sev ki, ölmeyesin sen
Sevdanın esiri, olmuş bu gönül
En sonunda aşkı, kaybetmişisen
Problemi kalmaz, ağlar be gönül
Bahattin Tonbul
11.1.2014

Bahattin Tonbul
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Ağlar Bu Gönlüm

Allah’ım cennette, sana yer versin
Ağlamak istiyor, bu deli gönlüm
El açıp Allah’a, dua edersin
Acılar kalbimde,ağlar bu gönlüm

Yokluğunda avundu, güneşinde kuruldu
Ayırdı candan seni, acısıyla duruldu
Nasıl yandım ben sana, istemeden vuruldu
Acılar kalbimde,ağlar bu gönlüm
Bahattin Tonbul
11.10.2016

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ağlar Durmazdı Aşk

Aşkın ateşiyle her gün ben doğsam
İnan unutamam sıcağını yar
Yağan yağmurların suyuyla boğsam
Olurmuş o zaman yer yüzünde kar

Dilinden düşmez aşk nasıl yaşadın
Ölünce alemi bensiz boşadın

Göğsümdeki acıyı elimle oğsam
Sevdanı unutaman içim yanar
Sende kavrulup,seninle yoğrulsam
Işığın altında sevdan hep kanar

Ağlar durmazdı aşk nasılda kandın
Ufkun ateşini yürekte sandın
Bahattin Tonbul
10.1.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlar Durur

Çıkmaz içimdeki yaran
Aşkın olmuş param parçam
Sevdan bana iki perçem
Umutların tükenmezse

Seven için oynar gönül
Aşık için kaynar gönül
Yar elinden uçmuş isen
Ağlar durur sensiz gönül

Gökte yıldız yazar bana
Yüreğimden kazar sana
Acı tatlı konuşsana
Ağlar durur sensiz gönül
Bahattin Tonbul
20.4.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlar Durur Gözler

Allah’ım sevdi can, elimden aldı
Neden buradayım içim daraldı
Kalbimdeki yerin,baksan boş kaldı
Ağlar durur gözler,hep seni bekler

Deryayı aleme katıp da gittin
Kocaman bedeni yakıp da gittin
Gittiğin o yerde neler sarf ettin
Ağlar durur gözler,hep seni bekler

Geceler su olup,gönlüme aksa
Ateşin kor olup,içimi yaksa
Bedenin çekilip,ruhuma baksa
Ağlar durur gözler,hep seni gözler

Dillerde dolaşma gönülde isen
Dışarı hiç çıkma yürekte isen
Söyle Allah aşkı görüyor isen
Ağlar durur gözler,hep seni bekler

Sensiz bu alemde yar yaşar isem
Geçmişini yıkan,hakikat isem
Tutsan kucağında,seninle ölsem
Ağlar durur gözler,hep seni bekler
Bahattin Tonbul
25.9.2010

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ağlar Dünya

Malum olur mu sana,bütün yaptıklarımız
Bakışın ölümdür ha,duruşun bende rüya
Karanlık gecelerde,anıp taptıklarımız
Sazımda bilmecedir,telinde çağlar dünya

Gururun kırıp geçer,karmı yağar üstüne
Ölürmüyüm sanmam hiç,sensiz orda kalırsa
Umudum son dağlarda,rüzgar esse üstüne
Toprak gibi su gibi,sevdam hava alırsa

Defalarca elimi,sana doğru uzatsam
Tutmadan ardına bak,umudunu kısaltsam
Milyonlarca du et,acıları daraltsam
Sazımda bilmecedir,telinde ağlar dünya

Başını koy dizime,yüreğin eler geçer
Ateşi ver gözüme,sevdan hepsini seçer
Sessiz kalan özlemim,aşkımı delip biçer
Sazımda bilmecedir,telinde çağlar dünya

Umudumu salmadım,sensiz olan dağlara
Saklanmıştım sensiz ben,san vurmuş o bağlara
Dalgalara düşünce,takılmıştın ağlara
Sazımda bilmecedir,telinde ağlar dünya
Bahattin Tonbul
25.12.2011

Bahattin Tonbul
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Ağlar Gibi Ses

Ağlar gibi ses çıkarıyor bülbül
Belli ki yari ayrılmış tek sefil
İçinde ki aşk yaşasa be gafil
Yakma kendini durma artık gül

Rüzgarın sesi hoş geliyor bana
İçinde yatan ceylana baksana
Göğsünün inip kalkışı yetiyor
Sar artık onu bağrına bassana

Bulutlar yüksek sis yok artık bur da
Seni bıraktım Allah'ın yanına
Boynun eğridir öyle uzak durma
Yak artık sende ciğerimi burma
11.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ağlar Gider Elden

Küçücük aşklara,yaslanamazsın
Bedeninde yatar,onla sırdaşım
Seninle ölmüşüm,paslanamazsın
Geceyi beklerim,tende yoldaşım

Ateş yüreğini sarmış kardaşım
Uyan artık bende olsam yoldaşın
Gurbet elde kaldım,öksüz tekbaşım
Ağlar gider elden,kadem sırdaşın

Yaklaşma sakın ha,bana dokunma
Gözlerime bakıp,farklı sakınma
Acıya tat katıp,yarsiz tıkınma
Ağlar gider elden,kadem yoldaşın

Bütün aşklar değer,ölüme dostum
Aşklarsa yaşatmaz,ölümü dostum
Kendisi yaşamdır anla be dostum
Ağlar gider elden,kadem yoldaşın

Aşksız kalan ölü,bir tende gezer
Aşk için ölmekse,umudu ezer
Yoktur başka çare,özünden büzer
Ağlar gider elden,kadem yoldaşın

Esen rüzgarların,var mı yüreği
Seven gönüllerin,diktir direği
Hayalimde kalmış,tadı böreği
Ağlar gider elden,kadem yoldaşın
Bahattin Tonbul
13.7.2011

Bahattin Tonbul
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Ağlar Gönlüm

Gitmez tükenmez yar ağrım
Yarim için sızlar bağrım
Umudundan çıkmaz çağrım
Onu sever ağlar gönlüm
Bahattin Tonbul
21.6.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlar Gözler

Gerçeği görürsün,nede hayali
İstenmeyen yerde duruverirsin
Geceler rüyanda,onsuz hayali
Yaralar içinde,kurur erirsin

Sevdalar gönül-e,akan işkence
Güzele bağlanıp,onu görürsün
Ardından ağlayıp,sorsan o gence
Acıya katlanıp,her gün ölürsün

Varamadım hızına,hayat akışın
Daha dün tanışıp,yari sevmiştim
Sevenler içinde,sonsuz yakışın
Aynı bir bedeni,farklı görmüştüm

Sevenler bakınca,yürekler yanar
Çoğu gerçek tatlı,azıda kanar
Değişik bedende,nasılda anar
Yarsiz bu dünyayı,nasıl görmüştüm

Avcılar elinde,kalıp ezildin
Sevdiğin göğsünde,nasıl büzülsen
Şahin bakışlarda,görüp sezildin
Sevdaya kapılıp,içten üzülsen

Aşığın yaşını,sordun mu sen hiç
Gönülden gönül-e,kondun mu sen hiç
Sevginin aşını,tattın mı sen hiç
Özleyerek bakar,ağlar gözlerin
Bahattin Tonbul
3.11.2010

Bahattin Tonbul
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Ağlar Gözlerim

Sevenleri  birbirinden ayırtma
Ayrı koydum o sevdamı unutma
Beni senden ayırttılar hatırla
Senin için durmaz ağlar gözlerim

Toprağında yumuşacık yatanlar
Dünyasında  harama el atmazlar
Sevdiğinden başkasını sarmazlar
Senin için durmaz ağlar gözlerim

Hatıraların durur albümlerde
İçimdeki sevdan yakar her yerde
Unutulmaz derler dağılmış nerde
Senin için durmaz ağlar gözlerim
Bahattin Tonbul
14.10.2008

Bahattin Tonbul
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Ağlar Gözlerim Ben

Uzak bir dünyadan bakıyor isen
Seviyorum seni canımsın desen
Sevdiğin herşeyi özletip yesen
Ağlar gözlerim ben onu özlerim

Gönlümden geçmiyor,baharı yazı
Bitmiyor kalbimde,sevdanın azı
Elimden düşmüyor,o yarin sazı
Ağlar gözlerim ben onu özlerim

Dayanamam onsuz,yalan dünyada
Gece karanlıkta,düşüm hülyada
Acıya tat katıp,kalsa rüyada
Ağlar gözlerim ben onu özlerim

Dilimden düşmüyor,o yarin adı
Onsuz yaşanırsa,olur mu tadı
Hasreti tenimde,saklayan kadı
Ağlar gözlerim ben onu özlerim

Ufkumu yakacak,ateşim onda
Dumanı tütecek,zamanı sonda
Ruhumu bilecek,karanlık tonda
Ağlar gözlerim ben onu özlerim

Bahattin’im bende,aşkı ararım
Yeryüzünde onu,bulsam kararım
Onsuz günlerim se,hepten zararım
Ağlar gözlerim ben onu özlerim
Bahattin Tonbul
8.1.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlar Her Günüm

Geçtikçe zamanı, iyi anlarım
Ne kadar kıymetli, yaşanmış dünüm
Sokaklar cehennem, yalnız canlarım
Kadrini bilmezsem, ağlar her günüm

Sensiz çiçek açar, bütün bu güller
Şarkılar söylenir, tatlı o diller
Şükretmesini bil, öten bülbüller
Kadrini bilmezsem, ağlar her günüm

Seven insan meşe, ağacı gibi
Eğilip bükülmez, kırılır sabi
Anlaması çok zor, bozulmuş tipi
Kadrini bilmezsem, ağlar her günüm

Hesap yapsa idim, sever miydim hiç
Dünya malı için, güler miydim hiç
Sonu toprak olmuş, ölürmüydün hiç
Kadrini bilmezsem, ağlar her günüm

Bu yürekte sıcak, ateşin olsun
Seveni sevmezse, bırak son olsun
Az olsun öz olsun, dostun o olsun
Kadrini bilmezsem, ağlar her günüm

Ne toprak kokusu, can ona tabi
Kurşuna boyanır, yüreği sabi
Meydan okur ölüm, bakınır abi
Kadrini bilmezsem, ağlar her günüm

Hesap yapsa idim, ölür müydün hiç
Dünya malı için döner miydin hiç
Sonu toprak olmuş, güler miydin hiç
Kadrini bilmezsem, ağlar her günüm

Bahattin aşıktır, yandığı kadar
Sevda bir hevestir, tatdığın kadar
Dünya  bir kafestir, durduğun kadar
Kadrini bilmezsem, ağlar her günüm
Bahattin Tonbul
21.2.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlar İçin İçin

İşte dinmeyecek göz yaşı
Kanatır ciğerini hasret
İyi bak sensin ruhunun ilacı
Dem almış sevda yarin teninde
Uzar gider sessiz geceler
Vakit vakitte olsa bitmez bu çile
Hayali kendi kendine geçip gitti bile
Sevsekte yansakta kime ne
Sarsan kucağına
Uslanırmı dersin deli sevda
Kelam olmuş sevdiğinin dilinde
Yazar durmadan gece gündüz
Ağlar için için yar diye diye
Bahattin Tonbul
30.11.2011

Bahattin Tonbul
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Ağlar İnsanlar

Kaybolmayan ruhum, el değmemiş yar
Kir tutmayan aşkım, çocukluktan var
Yerini alamaz, sevdalar diyar
Kanayan yaraysa, iç kanamam var

Görmesi gerçek zor, yaralar bağlar
Dönmez artık geri, geçen zamanlar
Kat ettiğin yolda, var nice dağlar
Yürekten seven ol, ağlar insanlar

Hiçbir zaman dönmez, kaybetme bence
Kaybolan içinde, ateştir sence
Yarılara bağlı, ölüm işkence
Yürekten seven ol, ağlar insanlar
Bahattin Tonbul
24.4.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlar Meleğim

Sana tutsak oldum, bunu bilesin
Ellerim havada, enson dileğim
Karanlık gecede, yalnız ölesin
Gölgeler izinde, ağlar meleğim

Yüreğimde yanan, enbüyük aşksın
Gözlerin gözüme, gönülden baksın
Yari seven ruhum, ufukta aksın
Hayalin yüzümde, ağlar meleğim

Sensizken bu dünya, yaşanılmaz ki
Yıldızlı gecede, taşınılmaz ki
Ayağım yollarda,aşınılmaz ki
Sevdanın özünde, ağlar meleğim

Yari bekler iken, gönül almayı
Gönüllere sermiş, sevda bulmayı
Geçmişinde güller, açmış olmayı
Bekler ise sözde, ağlar meleğim

Hayatta sevgiyi, unutamazsın
Esen rüzgarlarda, kurutamazsın
Görmeyerek yari, bir tutamazsın
Sevginin özünde, ağalar meleğim

Bahattin özünde, böyle kalır mı
Toprağında tohum, ayrı olur mu
Çiçekler açmadan, arı bulur mu
Kışgecelerin de, ağlar meleğim
Bahattin Tonbul
21.12.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlar MI Hiç

Kollarının arasına sevdiğini aldın mı hiç
Yüreğinin tamamını ona  verdin mi hiç
O zaman gel aşık olduğunu kainata söyle
Acını dile getir
Dolaşsın gönüller ülkesinde
Bedel bulur mu dersin
Sevdasız kalan
Sevgilisi için ağlar mı hiç
Bahattin Tonbul
26.1.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlar Rabbine

Sevdiğini almış, ey yüce tanrım
Çaresizlik salmış, bütün vaktine
Süzülür göz yaşı, tükenir kahrım
Özlemiş sesini, ağlar rabbine

Yalınız kalanlar, çok iyi bilir
Uzunca konuşur, yürekten gelir
Sustuğu zamanda, hayatta ölür
Ağlatınca değil, yalvar rabbine

Sevginin anlamı, her olay özel
Yaşama bağlayan, o gözler güzel
Önüne geçemez, anılar ezel
Bekleyince değil, ağlar rabbine

Herşey dünden kalma, tek dert kaderdir
Önüne geçilmez, o bir haberdir
Yaşam mucizeyse, toprak seferdir
Çıkınca yoluna, ağlar rabbine

Engüzel akşamsa, karanlık gizler
Arkandan ayrılmaz, gölgeler izler
Başkalaşır yollar, sevdiğin özler
Yağmur çiselerse, ağlar rabbine

Deli rüzgar çıksa, geceler bitse
Özleyen o sevda, umuda gitse
Yağan yağmurlarda, sevgisi yetse
Yılların özlemi, ağlar rabbine
Bahattin Tonbul
26.3.2014

Bahattin Tonbul
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Ağlar Sevenler

Hayal rüya oldu,gitmiş bulutlar
Yarinden ayrılan, sevenler ağlar
Bülbülün konduğu,bitmiş umutlar
Uçuşmuş yapraklar,bozulmuş bağlar

Dolaşır içinde,sevda yaşanır
Yarinden ayrılan,tezden boşanır
Gün bitmeden önce,beden kaşınır
Karışır gönüller,yıkılır bağlar

Kapat gözlerini,seni bulayım
El ele tutmadan,eşin olayım
Sensiz o diyarda,yalnız kalayım
Yarinden ayrılan, sevenler ağlar

Umudun  kaybolmuş,sevenin mi var
Gökyüzünü süsler,beyaz bulutlar
Farkına varmadan,bitmiş yarınlar
Yarinden ayrılan, sevenler ağlar

Senden çok uzakta,evimden oldum
Gece rüyalarda,hep yalnız kaldım
Seni o cennete,inan ben saldım
Yarinden ayrılan, sevenler ağlar

Güneşler doğunca,gölgeler basar
Yarinden ayrılmış,sevenler küser
Yazılan şiirler,hep sana eser
Yarinden ayrılan, sevenler ağlar
Bahattin Tonbul
14.5.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlar Sevgili

Gece gel rüyama, sımsıkı sarıl
Seni çok özledim, canım sevgili
Gönüllerde taşı, ey toprak yarıl
Dünyayı terk etti, ağlar sevgili

Kaybettim kendimi, her yerde buldum
Her istediğimiz, varsın olmasın
Eyvallah demesin, yürekte soldum
Yaşanan sevgilim, sensiz solmasın

Ey sevgili yarim, sensiz ölürüz
Özler yanar güler, yari biliriz
Kır kalemi felek, yalnız eririz
Dünyayı terk etti, ağlar sevgili

Dost selamı mutlu, dağlar ardında
Teselli sözleri, diller ardında
Gördüğünde değil, toprak ardında
Yaşanan sevgili, sensiz olmasın

Dostu dost bilene, sevdası güzel
Güzelliği sevgi, aşkı da özel
Gönül dolusuydu, kurumuş gazel
Yaşanan sevgili, sensiz olmasın

Bahattin gecende, yıldız kaysa da
Gölgeye saklanmış, güneş doğsa da
Seher olmaz aşka, kalp çalışsa da
Yaşanan sevgili, sensiz olmasın
Bahattin Tonbul
9.6.2016

Bahattin Tonbul
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Ağlar Sevgilim

Hep onları gördüm,senin gözünle
Hasretine ördüm,bir çift sözünle
Anılara dürdüm,gerçek özünle
Sensiz durmaz ruhum,ağlar sevgilim

Karanlıkta ışık,bulamadım ki
Sensiz bu diyarda yatamadım ki
Gönüllere hançer salamadım ki
İki gözüm ağlar,durmaz sevgilim

Yıldızları saymak,bile yetmedi
Ekmeklere kaymak,hile gedmedi
Susuz insan baymak,dile vermedi
Ayaklarım tutmaz,yanar sevdiğim

Gökyüzünde bulut,boşa dolanmaz
Yer yüzünde umut,taşa bağlanmaz
Titreyen bedenin başı bulanmaz
Yürekleri yakar,ağlar sevgilim

Bahattin’im yere yurda bakamam
Acıyan diline,kurna takamam
Gelip geçmişini, açıp yakamam
Sensiz gezer gönlüm,ağlar sevgilim
Bahattin Tonbul
4.4.2010

Bahattin Tonbul
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Ağlardı

Gitti gideli yar,akıldan çıkmaz
Gönüllerde yatar,orda ağlardı
Hasretin acısı,özünden bıkmaz
Umudu yok edip,öyle ağlardı

Öksüzdü fakirdi,ama severdi
Özlenen anıyı,kimlere verdi
Kıskanınca bazen,gerçek döverdi
Umudu yok edip,öyle ağlardı

Sözüyle aşkını,kalpte tutsa da
Karanlık gecede,ayrı yatsa da
Seven güzelleri,bensiz tatsa da
Umudu yok edip,öyle ağlardı

Özünden gitmemiş sevda ötesi
Ufkundan  silmemiş,aşkın tepesi
Zirvede duruyor,yarin efesi
Umudu yok edip,öyle ağlardı

Sebepsiz yerlere,boşa basılmaz
El ele tutuşup,yarsiz asılmaz
Gece rüyasından,korkup kasılmaz
Umudu yok edip,öyle ağlardı
Bahattin Tonbul
3.9.2011

Bahattin Tonbul
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Ağlardı Sevenler

Yağmurlar öper di yanaklarımı
Sen yoksun diye ben,ağlar arkandan
Toprağı eşerken,tırnaklarımı
Kırardı sevenler,düşmez yakandan

Ruhunu atıver çok uzaklara
Seneler okşasın de uşaklara
Binmezdi arkandan,boş kızaklara
Ağlardı sevenler,düşmez yakandan

Ağzında bir kadeh,içini yakar
Aşık gönüllere,sevdası akar
Sarhoş olan gözler,uzaktan bakar
Ağlardı sevenler,düşmez yakandan

Sen gittin gideli,duruyor izler
Bütün anıları,albümde gizler
Beni sarhoş eden,hayali sözler
Ağlardı sevenler,düşmez yakandan

Bakmadan arkana,gitmek çok kolay
Gülümseye bilmek,gerçekten olay
Yağmurlu gecede,söylemek alay
Ağlardı sevenler,düşmez yakandan

O yar kaldı şimdi,avuçlarımda
Damlayan umutlar,göz yaşlarımda
Düşlerim kaybolmuş,telaşlarımda
Ağlardı sevenler,düşmez yakandan
Bahattin Tonbul
30.3.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ağlardı Yüreğimde

Korksanda korkmasanda, atamazsın o aşkı
Yüreğimde ağlardı, başını koyduğunda
Ak gül misali temiz, soymuş mutluluk aşkı
Dökülürdü cebinden, ruhunu soyduğunda

Satırlar yetersizdi, mısralar dilde nankör
Koşup tutamazdın ya, özünde çokda bonkör
Hüzünle sarılırdı, göremezdi o tam kör
Yüreğimde ağlardı, başını koyduğunda

Sonbahar olur mevsim,yapraklar dökülürdü
Sevgide sınırsızdım, kalbimden sökülürdü
Bitmeyecek bu sevda, karşıma dikilirdi
Yüreğimde ağlardı, başını koyduğunda

Güneşde kurumazdı, doldu gözyaşlarımla
Yağmurda ıslanmazdı, aktı ilk başlarında
Gökte hüzün kuşlarım, uçtu bakışlarımla
Yüreğimde ağlardı, başını koyduğunda

Hasretim toprağına, yalınız açmaktayım
Boynubükük çiçeği, doğaya saçmaktayım
Bir yastığa baş koymuş, rüyada kaçmaktayım
Yüreğimde ağlardı, aşkını koyduğunda

Bahattin’im ben sustum, aşk içimde susmazdı
Gölgem derdi ben pustum, güneşinde pusmazdı
Sonrasını unuttum, hayalinle kusmazdı
Yüreğimde ağlardı, başını koyduğunda
Bahattin Tonbul
3.9.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlardın

Gülümser zor ağlardın, ayrılmazdın yanımdan
Umutlu ol çünkü sen, hayat verdin özeldin
Acınla hep yanardın, kopamazdın canımdan
Sensiz de doğsa güneş, sen herzaman güzeldin

Yüzümü sana döndüm, aşkıma sırt çevirme
Sevdamız baki kalsın, gözyaşınla seğirme
Dağları sensiz aştım, yollarımı  devirme
Sensiz de doğsa güneş, sen herzaman güzeldin

Yalan dünya fanidir, geldi aha gidiyor
Ölüm tende canidir, her insanı didiyor
Muradına ermeden, bu can sensiz nediyor
Yarsiz de doğsa güneş, sen herzaman güzeldin

Gün gelince dillenir, gerçek nedir bilmeden
Sevdamı köle etme, muradına ermeden
Günler aylar geçsede, doğdun bak sen gülmeden
Yarsiz de doğsa güneş, sen herzaman güzeldin

Dinmez gözün yaşları, başın göğsüme yasla
Uçsuz bucaksız yerde, tükenmez aşkım asla
Gurbet elde zor olur, sevdamı sakla tasla
Yarsiz de doğsa güneş, sen herzaman güzeldin

Bahattin yuva kurdu, dayan sevdiğim dayan
Çoluk çocuk karıştı, bu alem sana ayan
Genç yaşta terk eyledin, aşkımızkaldı yayan
Yarsiz de doğsa güneş, sen herzaman güzeldin
Bahattin Tonbul
29.6.2015

Bahattin Tonbul
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Ağlarım

Kızgınım ben yaşanmamış hayata
Dağ üstünden eridikçe çağlarım
Yarden ayrı geç kalmış bir bahara
Ölüm ona yaklaştıkça ağlarım

Ben o yari istemeden bulmuşum
İstemeden bu alemde yokmuştum
Hakikatı yaşayan bir kulmuştum
Ölüm ona yaklaşınca ağlarım

Hasretimin baş ucunda düşman var
Her acının ortasında yara var
Karanlığın gölgesinden o bakar
Ölüm ona yaklaşınca ağlarım

Gülüyor bak doğan güneş insana
Heyecanla haykırıyor baksana
Yağmur ile ıslanmasan korsana
Ölüm ona yaklaşınca ağlarım

Ölüm yaşam arasında sıkışan
Gökyüzünde yıldız olup  akışan
Bırakmadı canı cana yakışan
Ölüm ona yaklaşınca ağlarım

Unutanlar unutulmaz bunu bil
Aşka bakan yürekleri  tenden sil
Defterinden yaprak düşmüş onu dil
Ölüm ona yaklaşınca ağlarım
Bahattin Tonbul
14.4.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlarım Be Gülüm

Ağlarım be gülüm, sensiz ağlarım
Özlemim göğsünde, yalnız kalır mı
Şu yalan dünya da, öksüz bağlarım
Dilerim Allah'tan, beni bulur mu
Bahattin Tonbul
23.10.2014

Bahattin Tonbul
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Ağlarım Canım

Özleyerek geçer, saatler sensiz
Acıyla yoğruldum, bitmiyor anım
Yokluğun kahreder, zamanlar densiz
Sen gittin bu elden, ağlarım canım

Akmış gözyaşlarım, silenimde yok
Uzaktan uzağa, dertlenenler çok
Verdiğin özlemi, yüreğine sok
Sen gittin bu elden, ağlarım canım

Üzülme diyorsun, gülemiyorum
Çok özledim seni, gelemiyorum
Derdimi kimseye, diyemiyorum
Sen gittin bu elden, ağlarım canım

Yolları pek uzak, gitmesi pek zor
Kırık dallarıyla, çiçek olmuş mor
Ateşler altında, bedenleri kor
Sen gittin bu elden, ağlarım canım

Sarılsan beline, içerin yanar
Yapışsan eline,  yüreği kanar
Konuşan diline, hasretmiş sanar
Sen gittin bu elden, ağlarım canım

Kimi dost kim düşman, bilemez insan
Gönüller körelmiş,  aylardan nisan
Baharın yazında, çekilir hazan
Sen gittin bu elden, ağlarım canım
Bahattin Tonbul
20.11.2014

Bahattin Tonbul
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Ağlarım Desem

Durmadan dolaşır,seni ararım
Bitmeyen kokuna,hayranım desem
Umutsuz anıyı,aşkla sararım
Sessiz haline ben,kaynarım desem

Eğer ki duymazsan,çık gel yanıma
Yağmur olup akıp,girsen kanıma
Yalnızlığın yetti,geçmiş anıma
İşte o zaman ben,Allah’ım desem

Sensiz bu alemde yar yaşarmışım
Geçmişinle akıp,bak coşarmışım
Anıları yakıp,can taşarmışım
İşte o zaman ben,ağlarım desem

Çok uzaktan bakıp,özledim dersem
El ele tutuşup,hasret gidersem
Bir tek sevdiğimi,ona söylersem
İşte o zaman ben,çağlarım derim

Karanlıklar ruhu,nerde sakladı
Uzak giden yari,serde akladı
Kavga dövüş derken,erde hakladı
İşte o zaman ben,Allah’ım desem

Dillerden düşmüyor,sonsuz sevgimiz
Yari saramadı,bitmez örgümüz
Gönülden gedmiyor,onsuz  övgümüz
Sevda dedikleri,yanardı desem

Bahattin’in yanar,durur yüreği
Damarlarda kanar,kurur yüreği
Cennetini anar,bulur meleği
İşte o zaman ben,ağlarım desem
Bahattin Tonbul
15.9.2010

Bahattin Tonbul
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Ağlarım Dostlar

Sen gidince beni seven kalmadı
Artık çok yalnızım,yalnızım dostlar
İçime hasreti, sevdan almadı
Bu alemde bende,ağlarım dostlar

Sana varmalıydı çıkmaz sokaklar
Sevenler ölmezdi,kaçar korkaklar
Yarinden ayrılan,ruhsuz ahmaklar
Bu alemde bende,ağlarım dostlar

Kurak mevsimlerin,yağmurlu olsa
Bakire yüreğin,o yarle solsa
Kapkara fakiler,içinde bolsa
Bu alemde bende,ağlarım dostlar

Göğsümdeki acın,hala solmadı
Yel vurup yarama,aşkı dolmadı
Esen rüzgarınla,yaram kalmadı
Bu alemde bende,ağlarım dostlar

Topal bir masayı,koruyamadık
Beyaz bardakları,yıkıyamadık
İçini dökmeye,hiç kıyamadık
Bu alemde bende,ağlarım dostlar

Bahattin’in yarsiz,içi kan ağlar
Aşkın fırtınası,gönülde çağlar
Masum bedeninde,tutmuyor bağlar
Bu alemde bende,ağlarım dostlar
Bahattin Tonbul
19.11.2011

Bahattin Tonbul
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Ağlarım Günlerce

Gördüğün güzelse, sakın ha kanma
Sevdiğin o yarin, bekliyor seni
Dünya nimetini, bitecek sanma
Özlemler içine, eklerim seni

Kara dünya bensiz, varmış tahtına
Kokladığım güzel, ermiş bahtına
Anıları koysam, sarsam ahtına
Özlemler içinde beklerim seni

Sevdamı kaybettim, yada kayboldum
Umudun içinde, gerçek tonbuldum
Tepeden tırnaya, öyle yok oldum
Özlemler içinde, beklerim seni

İçim ürperiyor, yaramsa delik
Aşkın ne garip di, sevdamız silik
Karşıma çıkarsan, sevdim üstelik
Özlemler içimde, beklerim seni

Yağmura taş attın, yollara düştün
Güneşe kaş yaptın, ateşte piştin
Geçilmez dağları, yalınız aştın
Özlemler içimde, beklerim seni

Bahattin’im burda, aşkın kasamda
Ufacık bir rakı, durur masamda
Sarhoşsan unutma, sensiz asamda
Ağlarım günlerce, beklerim seni
Bahattin Tonbul
28.10.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlarım İşte

Güneşin ne batar, nede doğacak
Arkası kesilmez, yatamam şimdi
Gözyaş pınarlarım, beni boğacak
Özleminle yandım, ağlarım işte

Geceler karanlık, gölgesi gelir
Hayali gönlümden, kaybolmaz bilir
Doğacak hayatta, sevenler ölür
Özleminle yandım, ağlarım işte

Sevdiğim sensizken, hayat geçmiyor
Yüreğimde acın, ömür biçmiyor
Gökyüzünde yıldız, yalnız seçmiyor
Özleminle yandım, ağlarım işte

Esen rüzgarlarda, çıkar kokusu
Yağmur damlasından, yoktur korkusu
Elini uzatsa, toprak dokusu
Özleminle yandım, ağlarım işte

Kitaplar yazılmış, onun adına
Hayaller kurulmuş sevgi tadına
Unutulmaz aşkı, attın katına
Özleminle yandım, ağlarım işte
Bahattin Tonbul
22.12.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlarım Sana

Sen gittin gideli, her yanım yarım
Boşa geçmiş saat, beklerim ama
İçimde yanıyor, kor olmuş narım
Beklerim dönmeni, ağlarım sana

Hangi şarkı çalsa, önemli değil
Yarden bana gelsin, yeterki meğil
Boynumuzun borcu, ölüme eğil
Beklerim dönmeni, ağlarım sana

Bilmeni istedim, nede çok sevdim
Seni sensiz özler, ölesi sevdim
Acılar altında, gönülden sevdim
Beklerim dönmeni, ağlarım sana

Bıraktığın yerde, kimse beklemez
Bu dünya içinde, aşkım teklemez
Hayaller altında, umut eklemez
Beklerim dönmeni, ağlarım sana

En güzel muhabbet, gönlüme giren
Bana kulak ver ki, severek öğren
Uzaktan ses verir, kalbini ören
Beklerim dönmeni, ağlarım sana

Üçgünlük ömürde, sevda ekliyor
Seveni eklerse, cennet bekliyor
Bitmeyen yarınlar, neden tekliyor
Beklerim dönmeni, ağlarım sana
Bahattin Tonbul
8.10.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlarım Şimdi

Kimse bilmez benim, ne çektiğimi
Memleketten uzak, yaşarım şimdi
Gönülden gönüle, can ektiğini
Gurbette ağlarım, bakarım şimdi

Beklerim dostları umut içinde
Sevdamız kabardı, gözlerim şimdi
Hayalin gitmiyor, kabus biçimde
Geceyi gündüze eklerim şimdi

Dostu dost edindim, yarınlar için
Acıya tat kattım, sevenler için
Çektiğim ızdırap, söyle ne için
Gurbette ağlarım, bakarım şimdi

İnce uzun olur, bizdeki yollar
Sevgi çemberinde, tükenmez yıllar
Saçlarım ağarmış, düşse de kıllar
Gurbette ağlarım, bakarım şimdi

Acını hafiflet, yarana eğil
Sevdayı büyüten, Allah’a eğil
Açılmış çiçekler, konuşan değil
Gurbette ağlarım, bakarım şimdi

Dağbaşında doğan, güneş beklemek
Karlar eridikçe, yağmur özlemek
Seven yüreklere, yari eklemek
Gurbette ağlarım, bakarım şimdi
Bahattin Tonbul
31.5.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlarım Tekrar

Mahkum olmuşum
Sensiz olan gözlerine
Ey yar
Unutmadan
Gözümdeki akan sessiz yaşlara
Ağlarım
Nilgün nilgün diye yanaklarımdan
Sızan
Durmadan içimi yakan
İstemeyen anlarda uzaktan uzağa
Bakan aşka
Hatta umutsuzca
Maziye aval aval akan
O sevdayı tenime sarar
İşte öylece
Usanmadan inan tekrar
Tekrar ağlarım
Bahattin Tonbul
15.4.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlarım Yalnız

Sonsuzdun gönlümde, sevgili yarim
Sensiz bu alemde, bitmiş bağlarım
Ruhunda ateşsin, bağrında narım
Kaybolsan da gülüm, yalnız ağlarım

Yok olursa ömrü, seninle varım
Acılar bedeni yok eder yarın
Özel kokar özün, çağlıyor arın
Kaybolsan da gülüm, yalnız ağlarım

Seninle olmazsam, bitmez  o dilek
Cennette bekliyor, bizleri melek
Gece ayazında, bekliyor felek
Kaybolsan da gülüm, yalnız ağlarım

Bitmesin gülüşün,geçmesin yazın
Ufukta söylenir,çalınır sazım
Hayalimden çıkmaz, o müthiş nazın
Kaybolsan da gülüm, yalnız ağlarım

Karanlık gecede, içimi bağlar
Oturmuş güzel yar, özleyip ağlar
Ne kadarda yüksek, aşılmaz dağlar
Kaybolsan da gülüm, yalnız ağlarım
Bahattin Tonbul
10.2.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlarken Gülerdi

Ağlarken gülerdi, farketmez insan
İnce ruhlu yarim, unutulmazsın
Acılar çekerken, geçmedi Nisan
Terkettin dünyayı, anlatılansın

Hayalin umuttu, derya kuzusu
Gönül harmanısın ölmez arzusu
Ayrılık bizlere, Allah yazısı
Terkettin dünyayı, anlatılansın

Dilimde şarkısın, seni söylerim
Sazımın telinde, makam eylerim
Kıyamam kırdırmam, yari özlerim
Terkettin dünyayı, anlatılansın

Yıldızlar kaydıkça, dilekler tuttum
Şimşekler çaktıkça, ateşi yuttum
Sensiz o yılları, elbet unuttum
Terkettin dünyayı, anlatılansın

Geceye mahkumum, rüyada olsam
Ağlarım günlerce, yağmurda kalsam
Sesini özledim, toprağa dalsam
Terkettin dünyayı, anlatılansın

Bahattin acına, kim merhem koydu
Allah'a yalvarıp, dilekler oydu
Göğsünden kalbine, son aşkı soydu
Terkettin dünyayı, anlatılansın
Bahattin Tonbul
21.3.2016

Bahattin Tonbul
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Ağlarmı Dünya

Ağlarmı dünya yarsiz, sesimi duymaz dersin
Toprak almış onu da, dokuna bilirmisin
Gözyaşlarımla aşkı, hayallerinle sersin
Tükenmiş mısralarda, deyiver gelirmisin

Bitmeyen şarkıların, namelerinde adın
O kadarda güzel ki, tükenmez ballı tadın
Kelimeler yetmiyor, söylenecek o kadın
Tükenmiş mısralarda, deyiver gelirmisin

Çok yerde gölgen varmış, yaşarken eriyorum
Herşey söylemek mümkün, acılar örüyorum
Sana çok yaklaşmışken, ölümü görüyorum
Tükenmiş mısralarda, deyiver gelirmisin

Karanlıkta sesini, çok uzaktan duyuyor
Anlatsada anlamaz, hayalinle uyuyor
Gökkuşağı seninle, yedirengi boyuyor
Tükenmiş mısralarda, deyiver gelirmisin
Bahattin Tonbul
16.1.2014

Bahattin Tonbul
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Ağlarsa Sadece

Hangi bedende ki, toprakta kalan
Hakikat var ama, gidişi ondan
Sevdası gerçekse, geçmişi yalan
Ona acı sade, ölüm ensondan

Işık tutucudur, çünkü bilirim
Yolcunun yolunda, onu görürüm
İçine bakmasın, cana gelirim
Ağlarsa sadece, sevgi veririm

Kılavuz dışarda, sen sağır mısın
Aldığın bilgiyi, bağırır mısın
Açsana gözünü, çağırır mısın
Ağlarsa sadece, sevgi veririm

Dinlesen kalbini, söyler herkese
Ona biat eder,haykır o sese
Uzakta olsada, beni dinlese
Ağlarsa sadece, sevgi veririm

Hayran bırakmaya, yemin mi ettin
Körmüsün el misin, neden terkettin
Soyunmaz yürekler, onu metettin
Ağlarsa sadece, sevgi veririm

Bahattin yüceltir, değer ver ona
Aldığın sevdayı, taşıtır ona
Mahkumsun bilirim, hayran sevdana
Ağlarsa sadece, sevgi veririm
Bahattin Tonbul
4.10.2016

Bahattin Tonbul
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Ağlarsa Sevdiğin...Ömer Faruk Tonbul'a

Yağmur olup yağsan, birgülüstüne
Dilerse yaratan, hergün güldürür
Acılar tüketmiş, sevda üstüne
Ağlarsa sevdiğin, sormaz öldürür

Unutma bir zaman, bende sevmiştim
Dayına özenip, olur demiştin
Sevda kolay değil, acı çekmiştin
Ağlarsa sevdiğin, solmaz öldürür

Faruklar saf olur, gerçekten sever
Özlemi tadanlar, bilmeden över
Geceyi gündüze,dar edip gider
Ağlarsa sevdiğin, sormaz öldürür

Kader olup yazsan, alnına onun
Sevdiğin güzele, giderse sonun
Rüzgarı estikçe, bitmesin konun
Ağlarsa sevdiğin, sormaz öldürür

Aşık olup kazmış, yarin aklına
Doğacak güneşin, olmaz farkına
Terk edip gidersen, gelin kırkına
Ağlarsa sevdiğin, sormaz öldürür

Adın Ömer Faruk, özleyip kurur
Sevdiği güzeli, hayalde durur
Nefes alıp verse, ciğere vurur
Ağlarsa sevdiğin, solmaz öldürür
Bahattin Tonbul
28.10.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlarsın

Sen güldüğün zaman, dostların güler
Eğer ağlıyorsan, yalnız ağlarsın
Kime yaslanırsan, aniden düşer
Asla yıkılmazsın, teni dağlarsın

Sevgi merhamettir, kalpde nehirdir
Ona güç katarsan, aşkın şehirdir
Kötülük tutulmaz, acı zehirdir
Eğer ağlıyorsan, yalnız ağlarsın

Hasret çekmek zordur, özlemek olay
Onuda söylemek, olmazdı kolay
Kahrolup tükenmek, aleme alay
Eğer ağlıyorsan, yalnız ağlarsın

İçimdeki o ses, gelecek diyor
Yanımda olursan, sevdan büyüyor
Mutlu olacaksan, özlem giyiyor
Eğer ağlıyorsan, yalnız ağlarsın

Silahsız zalimde, sevgiler vardır
Dilsiz gariplerde, gönüller kardır
Sinesinde göz yaş, tükenmez ardır
Eğer ağlıyorsan, yalnız ağlarsın

Seven insan asla yolda bırakmaz
Gerçekten seversen, yari bağlarsın
Nerede durursan, dursa tanımaz
Eğer ağlıyorsan, yalnız ağlarsın
Bahattin Tonbul
8.6.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlarsın Neden

Geçmi söylerdin, yıllarca dertli
Hele de ki yarim, kimi bağlarsın
Evimin direği, toprağın sertti
Hele deki yarim, neden ağlarsın

Kör hastalık girdi, o sol göğsüne
Hayatın karardı, dosta desene
Doktorlar peşinde, boyun eğsene
Hele deki yarim, neden ağlarsın

Seninle birlikte, hayaller kurduk
Yaşadık hayatta, el elel vurduk
En kötü anında, yanında durduk
Hele deki yarim, neden ağlarsın

Acılar çekerken, sana aşiyan
Av oldu ölüme, mezar taşıyan
Akbaşın dağında, yalnız yaşıyan
Hele deki yarim, neden ağlarsın

Seni çok severdi, sesini duyan
Büyük küçük demen, hepsine uyan
Genç yaşta öldürüp, sanada kıyan
Hele deki yarim, neden ağlarsın

Bahattin feryadın, hiç de susmadı
Senden başka kimse, bana pusmadı
Yarini kaybettin, toprak kusmadı
Hele deki yarim, neden ağlarsın
Bahattin Tonbul
28.8.2016

Bahattin Tonbul
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Ağlasa Yarim

Yarden uzaklara, dalıp giderken
Aklımda hayali, onu düşünür
Her nefes alışı, kalbe inerken
Yüreğim ağlasa, toprak eşinir

Gönlüme esaret, vermesin diyor
Gözyaşın aktıkça, içim eriyor
Gecesi karanlık, umut ediyor
Güneşi ağırsa, toprak eşinir

Gerçekler yıkıldı, nasıl insansın
Anlatılmaz aşka, yarsiz doyansın
Uyumasan bile, hakka ayansın
Gelecek ağlasa, toprak eşinir
Bahattin Tonbul
2.7.2014

Bahattin Tonbul
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Ağlasam

Özlediğim yarin kokusunu içime çeksemde
Can
Bir daha bırakmasam
O kokunu yüreğimde saklasam
Sana ömür boyu
Sarılsam
Sarılsamda sonsuza dek  uyusam
Kucağında
Yüzüne bakıp
Bakıpda ağlasam
Bahattin Tonbul
2.10.2011

Bahattin Tonbul
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Ağlasam Gönülden

Gönülden ağlasam, ruhum doymuyor
Yolun açık olsun, bensiz olmasın
Özündeki sevgi, acı koymuyor
Yüzünde gülmeler, eksik olmasın

Ne kadar oynasam, sensiz olmuyor
Sevdanla  tutuşsam, ateş almıyor
Aşkın  yüreğimde, yalnız kalmıyor
Yüzünde gülmeler, eksik olmasın
Bahattin Tonbul
24.11.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlasanda

Dizine uzanınca,hayallere dalardım
Yalanmış gözlerinde,neden aldattın beni
Senininle koklaşırken, koklar koklar ağlardım
Aşkında bak sanalmış,neden farkettin beni

Bilemem ki sevdiğim,sana gerçek inandım
Aşkına sarılıpda,canım yıllarca kandım
Yaşanan bu sevdaya,göre göre aldandım
Haykırsanda vaz geçmem,neden terkettin beni

Uzansan tutacağım,kayıp gittin avcumdan
Ben dizinde uyurken,kayboldun başucumdan
Son rüyayı görürken,tükenmez o acından
Kaçsanda hiç farketmez,neden terkettin beni

Sahile vuran dalga,parlarmış bütün gece
Ak göğse kara yazı,yakışmamış son hece
Kar yangını düşleri,hayalimde bilmece
Desende hiç fark etmez,neden terkettin beni

Tükenmeyen yaralar yüreğinde binlerdi
Sesizce uzanıpda,hıçkırığı dinlerdi
Çaresiz hastalığın,acısıyla inlerdi
Ağlasanda vazgeçmem,neden terkettin beni

Esaretin ateşti,gözlerimdem akar su
Yaşarkende dertleşti,rüyaların kabusu
Sen benim bir canımdın,yüreğimin tapusu
Ağlasanda veremem,nasıl terkettin beni
Bahattin Tonbul
6.4.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlatamazsın

Ey sevgili yar cennet alada
Bensiz  nasılsın
Nasıl vakit geçirirsin
Bilemem
Yüreğimde özlem dolu
Bir aşkla seni anar seni sayıklarım
Gece ve gündüz
Sanki o zamana dek tek başına
Oturamazsın gibi geliyordu
Hasret olan sabahlarda

Gözlerim yolda,ruhum yanında
Sıcaklığın bedenimden çıkmıyor
Solduramazsın sonsuzda
Bilirim
Gönlün burada,içinse toprak da
Uyandıramazsın
Ey sevgili yar
Rüyalarımdan
Elin elimde sevgin dilimde
Bensiz tek başına
Dolaşıp haykıramazsın
Gel artık yarim,sen gel bana da
Sonsuza kadar oralarda dayanamazsın
Hele beni hele beni buralarda
Ağlatamazsın
Bahattin Tonbul
29.6.2010

Bahattin Tonbul
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Ağlatarak Terk Ettin

Kalbimdeki acı çok da derin bir yara
Senin ruhunu gönderdik ulu semaya
Rahmanla buluştuğun o günü varsa
Öğrencilerinde yardım etti buluşmaya

Ağlayarak geldin sen bu dünyaya
Ağlatarak terk ettin gerçeği  buya

Senin yokluğunu unutmak acep mümkün mü
Ayrılığın verdiği ızdırap kalbimin yükü
Dostların arkadaşların daha iyi hatırlıyorlar dünü
Toprağa koyduğumuz hele o kış günü

Ağlayarak gelmiştin sen bu dünyaya
Ağlatarak terk ettin gerçeği buya
14.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ağlatır

Elinde elim olsa
Dilimde adın dursa
Seni bana sorarlar
İçimde yaran varsa

Acıların sızlatır
Yürekleri parlatır
Yar yanımda olmasa
Durmadan hep ağlatır
Bahattin Tonbul
25.1.2009

Bahattin Tonbul
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Ağlatır Mı Hiç

Bu dünya dönüyor, nedendir dersin
Yüreğin titrer mi, hiç sevdin mi hiç
Nadide çiçektir, Allah’ım versin
Toprağa düşse de, ağlatır mı hiç
Bahattin Tonbul
5.5.2014

Bahattin Tonbul
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Ağlatır Yeni

Nezaman kavuşmak, umuda düşse
Parça parça etti, bu sevda beni
Toprakta son bulup, acımız pişse
Özü közünde bir, ağlatır yeni

Ahı feryadını, karıştır birbir
Özlem ilmikleri, oluşmuş tirtir
Almadan ruhumu, sevdama girdir
Özü közünde bir, ağlatır yeni

Hayran olmuştum yar, gönül gözüne
Sevdamın yanması, sanma yüzüne
Yolunda ölürüm, kalbin hazine
Özü közünde bir, ağlatır yeni

Sol yanımda ateş, yakarda yanar
Tüm güzellik onun, içinde kanar
Canından can gider, geçmişi anar
Özü közünde bir, ağlatır yeni

Son anda sessizce, doyması için
Ağlayan gözlerin, soyması için
Özlemi umuda, sayması için
Özü közünde bir, ağlatır yeni

Bahattin’im sevmek, kaderim olmuş
Uzaktan izlemek, sebebim olmuş
Bir ateşte yanmak, hakikat bulmuş
Özü közünde bir, ağlatır yeni
Bahattin Tonbul
2.12.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlatırsan

Gece karanlığı, güneşin arı
Nefsine hakimlik, insanda yarı
Cehalet sarmışsa, ateşi narı
Gönülde aşkını, aydınlatırsın

Düşmandan korkarsan, gönlünü bağla
Merhamet duygusu, hep bağlatırsan
Ondan zarar gelmez, özünde ağla
Gönül bu aşkını, can ağlatırsan

Hakka bağlı isen, isteme murat
Dostuyun dostunda oluşsa vuslat
Dünya sana gözdür, karışmış surat
Gönül bu aşkını, hep ağlatırsan
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlatma Beni

O sayıp durmuş günlerce
Bir benim,birde benim dışımda vardı
Hasret olan yari seven içim
Gördün mü oldu iki seçim
Yüzümü bedenimle birlikte aynada gördüm
Aha bak üçüncüm
Yanaşınca oda yanaşıyor
Uzaklaşınca ise oda uzaklaşıyor
Anlaşmak zor ortada durmak solumak
Hatta kalbine sahip olmak
Dördüncüm
Ne dersin güneşe dost mu düşman mı bilinmez
Önden önden ısıtıveriyor
Arkamdansa gizli gizli gölgemle
Takip ediyor
Peşimden gezerken iz bile ettirmiyor
Anlaşıldı olsa olsa buda  beşincim
Hepsini toplayıp kenara atsan
Beni yaşatan hayata bağlayan
Kalbimi oynatan eşim
Eşime olan aşkım
Altıncım
Onunla ayrı kalamam ki
Bir bedende birdik san ki
Onsuz yaşayamam ki
Anısı hayali durur ruhumda
Hiç aklımdan çıkmaz ki
Ulaşa bilse yedincim
Daha ben çok gencim
Bitmez ona olan güvencim
Sevdin mi deliler gibi severim
Sekiz dokuz on derken
Sonsuza dayandı direncim
Uyan artık gel ağlatma beni
Canıma can katan
Canım sevgilim
Bahattin Tonbul
7.11.2010

Bahattin Tonbul
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Ağlatma Bülbül

Misafirdin burda, gittin yurduna
Umduğunla değil, sevdiğinle gül
Sahibi değildin, bakma ardına
Söz eyleme yare, söyle ey bülbül

Huzurun olmalı, birazcık acın
Aşkı güçlü kılar, değişmez tacın
Garip ama bazen, ağlarsa bacın
Laf söyleme yare, ağlatma bülbül

Gözün görmediği, yüreği tanır
Mesafeler olsa, seven utanır
Köprüler kurarsın, yarin atanır
Laf söyleme ona, ağlatma bülbül

Kalp sırrına eren, neleri yapar
Kızmazlar, küsmezler, umudu kapar
Hayat güzellikse, rabbine tapar
Laf söyleme yare, ağlatma bülbül

Şafağa bırakmış, umudu bütün
Tebessüm güneşin, havlamaz itin
Bahçede yeşeren, beyazdır sütün
Laf söyleme yare, ağlatma bulbul

Karanlık çökünce, yıldız görünür
Gerçek dostluklara, hayat verilir
Kayıplar üzüntü, hasret serilir
Laf söyleme yare, ağlatma bülbül
Bahattin Tonbul
25.11.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlatmadan Git

Bensiz bu dünyada,gide bilirsen
Dönme geri bana,doğsada güneş
Tutmasan elimi,sara bilirsen
Yüreğime koydun,zaten bir ateş

Sensizilikten yalnız,kalıpda ölsem
Allah’ın seversen,ne olursun git
Dünyada tek kalıp,sonsuzda gülsem
Solduran çiçeği,alıp öyle git

Gülü özlesemde,rengi soluktur
Dikenli dalları,kalpde oluktur
Akar gider belki,çoluk çocuktur
Yüreğimi alıp,ağlatmadan git

Sevdalar büyüktür,aslını sakla
Verdiğim sevdayı gitmeden akla
Yetmiyor bu kalbim,atamam takla
Ruhumu alıpda,ağlatmadan git

Zamanın olsada,dönme birdaha
Sensiz yaşıyorum,hayat bir vaha
Mezarım küçücük,bana bir saha
Canımdan can alıp,ağlatmadan git

Dinmeyen nefreti,vermesen bana
Gülmeyen gözleri,süzmesen ona
Acıya tat katıp saklasam sana
Hakkını helal et,ağlatmadan git

Bahattin’im aşkta,savaşlarım var
Sevenler içinde,kurallarım var
Dönersen bana,helalın mı var
Geçmişi silmeden,ağlatmadan git
Bahattin Tonbul
8.8.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlatmadım

Parça,parça gelip,yüreğime girdin
Hissettim
Bense onu vücudumda uzun süre
Beklettim

Uykumda uyanıp,ayrı ayrı gördüm
Şaşırmadım
Her gördüğümde içim eridi
Hiç düşünmedim

Nasıl oldu acıyla yandı  can yüreğim
Duymadım
Bu derdimi dostlara anlatıp da boş yere
Ağlatmadım?
14.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ağlatsa Ruhumu

Dün gece radyoda, şarkımız çaldı
Birlikte söylerdik, birlikte derdik
Dinlerken gözlerim, yollarda kaldı
Ruhumu acıtsa, yine özlerdik

Mezarın kazılmış, ben burda varım
Seni sevmek hakkım, şimdi bekarım
Hakkımı kullanıp, ateşde narım
Ruhumu incitse, yine özlerdik

Ne kadar güzelmiş, sevilmek sevmek
Kendini bulmakmış, içinden övmek
Bilmediğin anda, hasretmiş  sövmek
Ruhumu ağlatsa, yine özlerdik
Bahattin Tonbul
1.5.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlayacak

Mademki sevdalısın, onu çok seveceksin
Yüreğinde saklayıp, aşkı bekleyeceksin
Eğer inkar edersen, belki sevmeyeceksin
Özlemine ağlayıp, neyi ekleyeceksin

Söyle Allah aşkına, güneş neden yanıyor
Gece karanlık olsa, onu yıldız  sanıyor
Hayat ne kadar zorsa, herkes ona kanıyor
Özleyip ağlayacak, neyi bekleyeceksin

Alçak gönüllü olma, yüreklerden düşünce
Yükseklere çok bakma, toprağını eşince
Herşey hazır sanmayın, hayalleri pişince
Bekleyip ağlayacak, yari özleyeceksin

Aldığımız her nefes, sakın unutulmasın
Çaldığınız her kapı, size kapatılmasın
Mutluluğu daim bil, zoru dayatılmasın
İzleyip ağlayacak, neyi gözleyeceksin
Bahattin Tonbul
22.10.2016

Bahattin Tonbul
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Ağlayacak Gözü

Bende bu özleme, yandıktan sonra
Sevda çeken gönlüm, arardı onu
Hastalanmış yüzü, solduktan sonra
Ağlayacak gözü, sarardı onu

Üzülme uzaksa, kısalır zaman
Sınırlıysa yaşam, tükenmiş aman
Yok demektir aşkı, verilse ferman
Ağlayacak gözü, sarardı onu

Sözlerinde dili, taşmış olanlar
Gönülleri bizi, aşmış olanlar
Tebessümle yari, şaşmış bulanlar
Ağlayacak gözü, sarardı onu

Aşkı tende alıp, toprak koyandı
Ruhta canı bilen, aşka boyandı
Arat bizi tanrım, kalbi oyandı
Ağlayacak gözü, sarardı onu

Gökte güneş doğar, bana sözü var
Yağan yağmurlarda, inan özü var
Akan göz yaşların, yüzde izi var
Ağlayacak gözü, sarardı onu

Gerçek seven biri, yarden vaz geçmez
Eğer vaz geçmişse, gönül affetmez
Zaten sevmemişki, sevda fark etmez
Ağlayacak gözü, sarardı onu
Bahattin Tonbul
24.6.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlayan

Umudu sevdaya, bağlayandın sen
Yazı kışa kışı, yazda çağlayan
Karanlık gecede, parlayandın sen
Tükenmez aşkıma, yalnız ağlayan
Bahattin Tonbul
21.4.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlayan Ateşe

Sisli bir sabahın, aralarında
Saklı kalmış yara, dokuna bilsen
En güzel sevdası, kalp arasında
Kurulan ateşe, sığına bilsen

Faydalı hazine, insan sevgisi
Sabrı imandadır, yoktur dengisi
Sev sevebilirsen, yari hangisi
Vurulan ateşe, sığına bilsen

Değişirsen değiş, mutlu olduysan
Yönünü değişme, aşkı bulduysan
Çevirme kafanı, hasret kaldıysan
Aranan ateşe, sığına bilsen

Sevdanın mevsimi,yaşanmış olan
Gözleri dünyada, yar ile solan
Güneşi sende, bulutsuz kalan
Bağlanan ateşe, sığına bilsen

Sabah uyanınca, açılmaz gözler
Mevsimindir yürek, söylenir sözler
Düşer yer yüzüne, dağlanmış yüzler
Sönmeyen ateşe, sığına bilsen

Bahattin yazları, sıcak ve kurak
Kışları soğuksa, sevdası ırak
Söylenen gerçekler, umutsa bırak
Ağlayan ateşe, sığına bilsen
Bahattin Tonbul
17.10.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlayan Çocuk

Kimim ben ben kimim,terk edilmişim
Mutlu günlerinde, saklanan çocuk
Gece rüyalarda,hapsedilmişim
Sesizce içimde ağlayan çocuk

Nedir bu gördüğüm sensiz bir rüya
Yılların acısı dururmuş güya
İşlenmiş kalbimde,sökülmez oya
Hakikat uğruna,kaybolan çocuk

Soğuk elleriyle,dokundu bana
Aydınlık olmuştu,o günler sana
Zifir karanlıkta,saklanan ana
Hayallerimide,bağlayan çocuk

İlk güneşimi ben,onunla buldum
Buğulu bakışı,içinde duldum
Beni kim yarattı,deseler kuldum
Bir sevda uğruna ağlayan çocuk

İnce düşünürse,fark edecektim
Onsuz günlerimi,hep silecektim
Sözlerimle kalbe,hapsedecektim
Anne şevkatiyle,ağlayan çocuk

İlk kez huzurumu,onunla tattım
Yüreğinde doğup,göğsünde yattım
Ona dokundukça,hasreti attım
Ellerim titriyor,ağlatma çocuk
Bahattin Tonbul
8.1.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlayan Gönlüm

Karanlık güçlerin emeğimisin
Seni sever sensiz,şu garip gönlüm
Baktıkça nazarın,değenimisin
Dağların ardında,ağlayan gönlüm

Ufkuna güneşin bensiz doğuyor
Sensiz kalan ruhum,teni boğuyor
Yaralanmış yürek,nasıl soğuyor
Dağların ardında,ağlayan gönlüm

Akşam olur acın içimi yakar
Bedenimde aşkın ter olup akar
Yaşanan sancıya uzaktan bakar
Dağların ardında,ağlayan gönlüm

Ağzının tadını unutamadım
Yaşanmış geçmişi kurutamadım
Akan gözyaşımı arıtamadım
Dağların ardında,ağlayan gönlüm

Gökyüzünde yıldız densiz akıyor
Düştüğü göğüste yürek yakıyor
O yar bensiz orda,kime bakıyor
Dağların ardında,ağlayan gönlüm

Umudun kaybolmaz bunu bilesin
Yaramız çok derin,canı dilesin
Özümdeki aşkla,neyi silesin
Dağların ardında,ağlayan gönlüm
Bahattin Tonbul
14.4.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlayan Gönülde

Sevda çemberin de, incinen mi var
Cennette bekleyen, o güzeller yar
Umuda kavuşmak, hakikatte nar
Ağlayan gönülde, bir serinlik ver
Bahattin Tonbul
4.11.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlayan Gönülde Sebepsiz Kalır

Bu sanal rüyadan, ufak bir mola
Yaşatsada aşkı, dünyayı alır
Beden ruhtan ayrı, düşsede yola
Ağlayan gönülde, sebepsiz kalır

Ölürsem o yarin, yanına gömün
O yar beni bekler, sevdası emin
Kaybolmaz anılar, bozulmaz demin
Ağlayan gönülde, sebepsiz kalır

Bulutlar üstünde, esen rüzgarın
Tükenen umutlar, beklenir yarın
Çağlaayan aşkını, bağlatan varın
Ağlayan gönüller, sebepsiz kalır

Dilerim Allahtan, Özlemi sonsuz
Hayaller bitsede, beklermiş kansız
zamanı seçsede,yok olr ansız
Ağlayan gönüller, sebepsiz kalır
Bahattin Tonbul
2.2.2015,

Bahattin Tonbul
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Ağlayan Gönüllerde

Seveceksen insan sev, budur hakkın inancı
Yüreğin de aşkı tut, o zaman sevilirsin
Uzaklarda arama, yakınında o sancı
Ağlayan gönüllerde, kavuşup övülürsün

Dinle beni sevgili, yaşın başın geçsede
Bu bir imtihan idi, yıllarını çeksende
İçindeki o sabrı, rüya gibi eksende
Çağlayan gönüllerde, elbette övünürsün

Zaman geldi uzun bak, inat yapma da bırak
O senin nasibinse, haram senden çok ırak
Ateş almış bedeni, ruhun olsa da çırak
Ağlayan gönüllerde, kavuşup övülürsün
Bahattin Tonbul
17.8.2014

Bahattin Tonbul
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Ağlayan Gözler

Ondan gayrisine, dayanamam ben
Ağlayan gözleri, can verir bana
Karanlık gecede, parlayıp gülen
Çağlayan sözleri, güç verir bana

Bu nasıl bir sevda, bu nasıl sevda
Dolanır günlerce, dolanır mevla
Hayali aklımdan, kaybolmaz svda
Ağlayan gözleri, güç verir bana
Bahattin Tonbul
25.2.2015

Bahattin Tonbul
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Ağlayan Gözlere

Sakın kulak asma, ey şair dinle
Sevdaya sevgiyi,  sözünle kattın
Yüreğin topraksa, acınla inle
Ağlayan gözlere, aktıkça battın

Kupkuru kalmıştır, kalabalığın
Özünden çıkmıyor, bababalığın
O yar senin olmuş alabalığın
Ağlayan gözlere, aktıkça battın

Yalnız yürü yolda, varolan yarsın
Vicdanın sesinde, bitmeyen çarsın
Gittiğin yerlerde, umutla varsın
Ağlayan gözlere, aktıkça battın

Enbüyük mahkeme, göğsünde dere
Eserin şairde, çektiğin yere
Olgunlaşan sevdan, semaya ere
Ağlayan gözlere, aktıkça battın

Memnunsan o yarden, varsın küfretsin
O yarin gönlünde, sen bir servetsin
Tükürse ateşe, rüzgarda sertsin
Ağlayan gözlere, aktıkça battın

Bahattin mihraba, hayalin erse
Şamdanın ışığı, o yari verse
Tükenmez öfkeye, aşkını serse
Ağlayan gözlere, aktıkça battın
Bahattin Tonbul
26.12.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ağlayan Gözleri

Sevgide mesafe, hedef olsaydı
Güneşe en yakın, zirve buz tutmaz
Aşkında ayrılık, sonu bulsaydı
Ağlayan gözleri, sevda hiç tutmaz

Bir sevda tohumu, büyütür çiçek
Koklamayı bilsen, koklatır çiçek
Açar senden başka, doğar o çiçek
Ağlayan gözleri, sevda hiç tutmaz

Hayatta  var olan, düşlenen şeyler
Düşlendiği için, var olur şeyler
Kadrini bilirsen, nimettir şeyler
Ağlayan gözleri, sevda hiç tutmaz

Çaresiz değilsin, dayan be gönlüm
Kimsesiz değilsin, haykırır gönlüm
Sığmazsın bir yere, dünyamsın gönlüm
Ağlayan gözleri, sevda hiç tutmaz

Güneşin sözü var, hergün doğacak
Sevdamın özü var, beni boğacak
Yürekten sevenin, aşkı sığacak
Ağlayan gözleri, sevda uyutmaz

Baksam ki gelmişsin, olur mu ogün
Yüzüne bir gölge, vurur mu hergün
Benim olmuş dünyam, yanarmı son gün
Ağlayan gözleri, sevda hiç tutmaz
Bahattin Tonbul
15.7.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlayan Gözleri Silmedim

Unutmayı unut, sevdam uzakta
Zaman nasıl geçti, hiçte bilmedim
Hastalık çaresiz, ölüm tuzakta
Ağlayan gözleri, yalnız silmedim

Sensiz yaşadıkça, aşkım ölmüyor
Kilit vurma ona,yüzü gülmüyor
Dilimden o tadı, kimse bilmiyor
Ağlayan gözleri, kendim silmedim

Dualarım senle, cennettir yerin
Hakikat uğruna, seviyor erin
Karanlık geecede, gölgeler serin
Ağlayan gözleri, inan silmedim

Yüreğim ateşdir,yanarda yakar
Toprağı sel almış, akar da akar
Hayali rüyamda, uzaktan bakar
Ağlayan gözleri, onsuz silmedim

Anılar taze, bitmiyor nuru
Bedeni çatlamış dudağı kuru
Dilerim Allah’tan, örülsün suru
Ağlayan gözleri, yarsiz silmedim

Bahattin acele kararı verme
Çaresiz acılar, geçmişi derme
O yar seni bekler, sebepsiz görme
Ağlayan gözleri, yalnız silmedim
Bahattin Tonbul
27.3.2016

Bahattin Tonbul
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Ağlayan Gözlerim

Sevgi toprağında,aşkım ölmüyor
Ağlayan gözlerim,bakıyor daha

Senin sevdan ayrı konup dinmiyor
Yaralı yürekde,yüzün gülmüyor
Akan damarından,kanın sinmiyor
Sevgi toprağında,aşkım ölmüyor

Ruhuma bakıpda sakın aldanma
Seni seven kalbim,çalışır daha
Ateşi yakıpda,sevdalı sanma
Ağlayan gözlerim,bakıyor daha
Bahattin Tonbul
25.10.2009

Bahattin Tonbul
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Ağlayan Gözlerim Dolmuş

Taşırmı gönlümü, sevgi gücünde
Sevmek istiyorum, artık silbaştan
Geceler ateşli, umut  içinde
Ağlayan gözlerim, dolmuş hep yaştan

Nerelere baksam, gölgelerin var
Su içtikçe yanan, ciğerlerim yar
Ölürüm yoluna, hakikatın nar
Ağlayan gözlerim, dolmuş hep yaştan

Yeşil zeytin olmuş, simsiyah şimdi
Mavi deniz almış, yeşilden rengi
Sabahtan akşama, oluşsa dengi
Ağlayan gözlerim, dolmuş hep yaştan

Yari düşündükçe, güneş doğacak
Elli ellerimde, hayal kuracak
Damarımdan akıp, teni bulacak
Ağlayan gözlerim, dolmuş hep yaştan

Seviyorum dağı, hemide gülü
Dalına konmamış, ötmez bülbülü
Yetmiyor desede, konuşsa dili
Ağlayan gözlerim, dolmuş hep yaştan

Bir parça mavi gök, rüzgarı eser
Her akşam içimi,  bağlayıp küser
Yar dediğin aşkı, Allah’ım keser
Ağlayan gözlerim, dolmuş hep yaştan
Bahattin Tonbul
4.2.2014

Bahattin Tonbul
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Ağlayan Gözlerin

Ak pak olmuş gecem, sabah olmuyor
Tutulmaz ellerin, şimdi ne yapar
Çaresiz günlerim, sensiz solmuyor
Ağlayan gözlerin, kimlere tapar

Yıldırımlar parlar, fırtına kopar
Geçmişe baksanda, gölgeler sapar
Sevda ateşiyle, o yar ne yapar
Ağlayan gözlerin, şimdi bambaşka

Hayalini güneş, benden silemez
Akan gönülleri, kimse bilemez
O yar bensiz orda, elbet gülemez
Ağlayan gözlerin, bilmem ne yapar

Yaradanım almış, koymuş yerine
Cennetinde sarmış, böyle görüne
Bekleyen sevdanın, öksüz erine
Ağlasa gözlerin, şimdi ne yapar

Mahkum olmuş sevdam, toprak altında
Denizin verdiği, umut katında
Bekleyen özlemi, bulur yatında
Ağlayan gözlerin, bensiz ne yapar

Bahattin sevdası, düşmüş dillerde
Islanan yaprakta, gurbet ellerde
Kışın ayazında, akmaz sellerde
Ağlayan gözlerin, donsa ne yapar
Bahattin Tonbul
16.7.2014

Bahattin Tonbul
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Ağlayan Gözlerini

Taş kalpliler bize uzattı ellerini
Ayrılığın en zor olan özlemlerini
Çözmedik onların dikenli tellerini
Onunla severdik,ağlayan gözlerini

Bilmezdik ayrımcılığı taşırmış yürek
Sever yaratandan ötürü o bir melek
Hasret duyduğum yar kalbimde duran direk
Onunla severdik,ağlayan gözlerini

Siyahı,nede beyazı farkedemedik
Geceyi gündüzden ayırt da edemedik
Nazlı yarin kıymetini hiç bilemedik
Onunla severdik,ağlayan gözlerini

Bir kuş çırpınışıydı,bu elden giderken
Çiçekler açmıştı yüzlerinde gülerken
Baygın baygın bakmış gözlerini süzerken
Onunla severdik,ağlayan gözlerini

Bu dünyadan da ayrı kalsa yollarımız
Canımız kanımız bir arkadaşlarımız
Parçalayıp bölseler kopmaz kollarımız
Onunla severdik,ağlayan gözlerini

Bahattin derki doğsa göğsüme çiçekler
Bitmez doğada sevgiz sonsuz dilekler
Yerden fışkırır kızarırmış o çilekler
Onunla severdik,ağlayan gözlerini
Bahattin Tonbul
5.3.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlayan Kaçar

Şiir gibi güzel, satırların var
Hayatı tadacak, beklemesin yar
Ardın da cennetten, bahçeleri var
Kaybolmasın aşkın, umuttur diyar

Girilmez o yollar, dar patikalar
Kapılar kapansa, sevenler uçar
Görmesin hayali, son dakikalar
Bozulmasın türkü, ağlayan kaçar
Bahattin Tonbul
21.3.2014

Bahattin Tonbul
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Ağlayan O Gözlere

Maziler yıkamadı,değmemiş körpe kızı
Tohum saçıp bitmezse,ırmak olup aksana
Saçlarında rüzgarı, göğsündeki son sızı
Ağlayan o gözlere, ateş atıp yaksana

Hastahane önünde, yattım geçti seneler
Benim için hiç durmaz, yari için kim deler
Sevdiğim kız karımdı, olmaz hakikat diler
Ölüm ayrılık ise,toprak olmuş baksana

Yosma gülüşlü dalga, alıp götürdü seni
Köpük yüklü bahara,dilek salmışsa yeni
Çalıp kırmışsa martı,ince belli bedeni
Gece bizi içine, sen geceyi yaksana

Karışmış mavi sular, kayalar ovuğunda
Vurdum duymaz saçları, baharın sovuğunda
Süslenmiş gerdanını,gamzeler kovuğunda
Ağlayan o gözlere,ateş atıp yaksana

Tahta evin gölgesi, düşmüş yarin yüzüne
Güneş uykuyu bölmez, yatsam yarin dizine
Çam sakızlı nefesi,üfürsene gözüne
Ölüm ayrılık ise,toprak olmuş baksana

Bahattin’i severdi,zeytin çiçekli gözlü,
Umut sevda sancısı, yari özünden özlü
Ay bulutu gizlerken, yüreği tende sözlü
Ağlayan o yüzlere,ateş atıp baksana
Bahattin Tonbul
12.5.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlayan Yüzleri

Yıllarca içimde, oluştu hüzün
Sen gittin gideli hasrete değer
Karanlık geceler, oluştu güzün
Ağlayan gözleri, ıslanmış meğer

Geze geze yorgun düştü dizlerim
Karda kaybolmuş, bütün izlerin
Yarin yüreğini, sarmış tizleri
Ağlayan yüzleri, ıslanmış meğer

Kapanmaz yaralar, kaldım çaresiz
Yaşarım sanmıştım, sevdasız sensiz
Yollara döşenmiş, güller dikensiz
Ağlayan yüzlerin, ıslanmış meğer

Anarım geçmişi, bul izlerimi
Ne olur bırakma tut ellerimi
Yazdığın şiire koy sözlerimi
Ağlayan yüzleri, ıslanmış meğer

Saklasan ağlama sık gözyaşını
Düşecek sanarım, öksüz başını
Tut ellerin ile, oynat kaşını
Ağlayan yüzleri, ıslanmış meğer
Bahattin Tonbul
6.1.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlayanım Çok

Ondan gayrisine, dayanamam ben
Ateş düşmüş kalbe, yaralarım çok
Umudum tükendi,yanar bu beden
Gözyaşı altında, ağlayanım çok

Dilerim Allah’tan, yare kavuşur
Gönül Harman olmuş, kime alışır
Sevda çeken güzel, tenle yarışır
Gözyaşı altında, ağlayanım çok

Sevdan mahkum ise, sevgi yolunda
Hakikat yıldızmış, yarin kolunda
Deniz alabora, devrik salında
Gözyaşı altında, ağlayanım çok

Kaldırım taşları, mazimde ömür
Ruhu hasret kalsa, aşkımız emir
Rüyalarda gezer, hayalmiş kömür
Gözyaşı altında, ağlayanım çok
Bahattin Tonbul
25.2.2015

Bahattin Tonbul
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Ağlayarak Söyletecek

Ağlayarak Söyletecek

Kaç yıl oldu,sen bu elden, gideli
Rüzgarında yorgun düştüm tut beni
Acıları sağlatacak, bedeli
Ağlayarak sen takmıştın o beni

Hasret olur,özlem olur yar bilmez
Seeverim ki akşamları hiç gelmez
Tüm sevdanı ona versen çok gülmez
Ağlayarak söyletecek yar beni

Güneş doğar gönülleri karadır
Yağmur yağar, el vurdukça yaradır
El içinde haykırdığın naradır
Ağlayarak belletecek yar beni

Ne olursun ellerimi bırakma
Sarhoş sanan hayallerim al beni
Aşkına muhtacım, sakın ha yakma
Ağlayarak söyletecek yar beni

Unutamam kıpkırmızı yüzleri
Sevdana muhtacım gülen gözleri
Yollarında aradım son izleri
Ağlayarak terletecek yar beni

 Bahattin bende umudum özel
Yaşanmış aşkımız,yürekte güzel
Anılar altında hayatım ezel
Ağlayarak söyletecek yar beni
Bahattin Tonbul
20.1.2013
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Ağlayıp Da Durma

Bilemedim özlemi sevgiyi aşkı
Gölgelerin üstüne su serpemedim
Ruhumu sonsuzlukta at gökyüzüne
Karanlığa ışıklar yap bölemedim

Anamla babam gitti,yarimde gitti
Onlar sız bu alemde,yürekler bitti
Sevda dedikleri,göğsümde çitti
Ağlayıp da durma bensiz sevdiğim

Yüreğinde ateşi yakamıyorsun
Ellerinle beni can tutamıyorsun
Acılarına tatlı katamıyorsun
Ağlayıp da durma bensiz sevdiğim
Bahattin Tonbul
4.7.2010

Bahattin Tonbul
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Ağlayıp Gülen Sevgim

Oyun gibiydi ayrılışın
Yorulmuştu yaralı yüreğin
Dayanılmaz ağrıların
Sevgim karşısında
Özlerdi baharı
Yetişmedi zaman
Kıştı gözlerini yumduğunda

Geleceğini zannettim uzun yıllar
Hala dönmedin
Bu kadar fazla olmamıştı ayrılığımız
Çıkılmaz yollara mı girdin
Dönülmez sabahlar mı
İzin vermiyor
Sana
Ruhum sensiz edemiyor
Bak geceleri
Kalbim küt küt atıyor
Sensiz sessizliğin içinde çınlıyor
Karanlıklar

Gittin gideli gönlüme bahar gelmiyor
Yazın bile içim üşüyor
Titremem bedenime eziyet
Aylar bitse de
Günler saatler sensiz çekilmiyor
Artık dön
Dönmeyeceksen de
Ben sana geleyim
İçimdeki fırtınayı aşk denizine dökeyim
El ele göz göze
Senin ile öleyim

Bu alemde yalnızım
Göçebeyim
Bomboş olan ufuk altında görüneyim
Rüyalarım soluk
Geçmiş kaybolmuş
Umut kapıları beni sana yönlendiriyor
Rüzgarın göğsüme efil efil esip
Adeta serinletiyor
Can damarımı oynatıyor
Sana olan bitmez tükenmez
Ağlayıp gülen sevgim
Bahattin Tonbul
31.3.2011

Bahattin Tonbul
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Ağlayıp Gülsemde

Ağlayıp gülsemde, diyeceğim çok
Sevdamız mahkumdur, bunu bilesin
Yüreğimde ateş, duracağı yok
Ölümden ötesi, sanal bilesin
Bahattin Tonbul
30.4.2017

Bahattin Tonbul
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Ağlayıp Kavuşmak

Yalnızlık ne imiş,bilmezmişsiniz
Yıldızlardan medet,umup bakmaya
Belki de tutarsız,hikmetmişsiniz
Uzanıp elinle,ateş yakmaya

Küsersin hayata,hayaller kurup
Geceyi gündüze,ket yapıp durup
Uykusuz kalmaya,acele sorup
Ruhunda elinle ateş yakmaya

Gözünde açmıyor,hırçın bakışlar
Gönülden kaçmıyor,hain akışlar
Dilden dile sıçrar,dostlar alkışlar
Yarime uzanıp ateş yakmaya

Kızmadım kadere,çekmekte varmış
İçimde yarayı,sökmekte armış
Özünde sevdaya,sarılmak karmış
Hasrete kavuşmak,ayrı yakarmış

Yağmur yağışında,bekledim seni
Pencere önüne,ekledim yeni
Yarden ayrı olup,özledim teni
Aşkına kavuşmak,ateş yakarmış

Sebepsiz ayrılık,istemedim hiç
Allah’tan farklılık,dilemedim hiç
Seven bu yüreği,bilemedim hiç
Ağlayıp kavuşmak,ateş yaparmış
Bahattin Tonbul
6.7.2011

Bahattin Tonbul
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Ağlayıp Tükenir

Nasıl yar diyeyim, olmayan yare
Gökyüzünde yıldız, tek parça pare
Umudun elçisi, göğsünde nare
Ağlayıp tükenir, öldükten sonra

Kırılan gönlümü, üzüldü sanma
Ateşin içinde, yalınız yanma
Terk etmiş sevdayı, boş yere kanma
Ağlayıp tükenir, öldükten sonra
Bahattin Tonbul
5.1.2013

Bahattin Tonbul
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Ağlıyor

Bu dünyada yaşar iken dolaptın
Yükseklerde kanat çırpan seraptın
Hasret kokan o yüreği ne yaptın
Acıları gömdüm yarin içine

Aşağıdan yukarıya doymuyor
Bana bakan yürekleri soymuyor
Bacı kardeş ayrılınca  koymuyor
Sevda yükün acısını sorsana

Yalnız kalan gecelerde ararsın
Yari sonsuzlukta tutup sararsın
Acıları birbirine katarsın
Gönülleri hasret sarmış ağlıyor
Bahattin Tonbul
29.7.2009

Bahattin Tonbul
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Ağlıyor Bak Gözlerim

Usulca kaldırıyor,bulutları üstünden
Alev alev yanarken,ben o yari özlerim
Parmakların ucuyla,geçtin onun üstünden
Sahipsiz tabutlarla,ağlıyor bak gözlerim

Akşamın duvağını,üzerime bir örtsen
Uykusuz gecelerin,sıcağıyla sen börtsen
Kirpiklerin sayılır,beş değil belki dörtsen
Sahipsiz tabutlarla,ağlıyor bak gözlerim

Sürgün sevdalıların,çöl ateşiyle kaçsan
Kervanın sesleriyle,umuda ışık saçsan
Tek tek intihar edip,ölüme kucak açsan
Sahipsiz tabutlarla,ağlıyor bak gözlerim

Bakışlar ahenginde,uykunun en pasifi
Şafağı sen yastık say,güneş onun hasibi
Yarsiz geçen geceler,olmuş gönül kaşifi
Sahipsiz tabutlarla,ağlıyor bak gözlerim

Karanlıkta mehtabı,yasla başı göğsüne
Bomboş biten hayali,şiirlerde öğsene
Aşkı yalnız kimsesiz,göbel sanıp döğsene
Sahipsiz tabutlarla,ağlıyor bak gözlerim

Göz yaşını döküyor,sahte yıldız ışıkla
Yemekleri yiyecek,belki tahta kaşıkla
Aydınlanır gelecek,umutları aşıkta
Sahipsiz tabutlarla,ağlıyor bak gözlerim
Bahattin Tonbul
17.3.2012

Bahattin Tonbul
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Ağlıyor Bak Yıllarca

Ağlıyor bak yıllarca, sevdan gönlümden geçer
Yesin sevenleri de, mahsun öksüz bu yürek
Savuştuğun tüm yollar, elbet özünü seçer
Yaşanmışlar hayalse, gerçek kalmış o yürek

Sakın ha unutma, bensiz olsanda orda
Bir hayale sığarsın, sevdan kalsa da zorda
Hiçbir gerçek kaybolmaz, umudumuz son turda
Yesin sevenleri de, mahsun öksüz bu yürek

Toprak gibi sesiz ol, sulu yağmurlu karda
Gök gürlerken şimşekler, feryat eder o yarda
Duyguların esiri, ecel kalmış bak darda
Yesin sevenleri de, mahsun öksüz bu yürek

Bırak kendi haline,  zaman anlatsın seni
Gittiğin o yerlerlerde, kimse tanımaz beni
Kalbinin güzelliği, tohum olmuş bak yeni
Yesin sevenleri de, mahsun öksüz bu yürek

Yer ve yerde duranlar, kime ait bilinir
Değer biliniyorsa, gönüllerden silinir
Söyleyin yarsiz ağlar, kalpler birbir dilinir
Yesin sevenleri de, mahsun öksüz bu yürek
Bahattin Tonbul
28.2.2014

Bahattin Tonbul
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Ağlıyorsun

Neden ağlıyorsun, yağmurun mu yok
Neyi istiyorsun, heryer çok ıslak
Gözlerin ıslanmış, kalbindeki ok
Nafile tükenmez, yollar hep ıslak

Hayat sana gülsün, ağlama bil ki
Üzersen üzülür, üzülme gül ki
Kaybeden düşünsün, toprak son yerki
Nafile tükenmez, yollar hep ıslak

Huzurlu sağlıklı, sevgiyle dolu
Bu haftanın sonu, tükenmez yolu
Gönlünüzce sarsın, kırılmış kolu
Nafile tükenmez, yollar hep ıslak
Bahattin Tonbul
26.12.2015

Bahattin Tonbul
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Ağrıyı Ekle

Yüreğinde ateş, yanar mı dersin
Yum gözlerini de, daima bekle
Rahattı ölümü, kalır mı dersin
Bir yabancı gibi, acını ekle

Sevdası emekten, gelir her sabah
Atığın çizgiyi, göğsünde bekle
Refahı gülmekten, bitti bu sabah
Bir yabancı gibi, ağrıyı ekle
Bahattin Tonbul
22.7.2013

Bahattin Tonbul
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Ağzıma Acılık Vermiştin

Senden tat alamadım aşkım
Sende doyamadım sevdaya
Hep de mahzun kaldım hayata
………….Ağzıma acılık vermiştin
………….Bardakta duran  rakı gibi

Yüreğim sanki senin gibi
Ciğerimde sanki el gibi
Sızlatır gönlümü yel gibi
………….Ağzıma acılık vermiştin
………….Bardakta duran rakı gibi

Dillerden düşürmez bu günü
Hasret titretirse ömrünü
Bilme ayrılacağın gününü
………….Ağzıma acılık vermiştin
………….Bardakta duran rakı gibi

Kapısı umudu bırakmış
Aşkı su olup nehre akmış
Gönlünü saran alev yakmış
………….Ağzıma acılık vermiştin
………….Bardakta duran rakı gibi

Parçalanıp yok olmuş sevda
Kadere boyun eğmiş sevda
İçimi yakmış kara sevda
………….Ağzıma acılık vermiştin
………….Bardakta duran rakı gibi
Bahattin Tonbul
5.7.2010

Bahattin Tonbul
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Ağzıma Attığımda

Ağzıma attığım da, ne hoş koku verirdin
Dünyana baktığım da,insanı da severdin
Sıcaklığın eritip,mideme iniverdin
O bakışı duruşu, inan hiç yitirmedim

Kağıda sarılıydın,hemencik açıverdim
Dayanamadım sana,aniden yuttu verdim
Kokladım ben kokladım,hiç bir zaman doymadım
Nasıl sa kucağımdan,toprağa düşü verdin

Bakmadım hiç rengine,çikolata gibiydin
Bilye gibi gözlerle,ruhumu eritirdin
Bir tek solucan gibi,usul usul giderdin
Gideceğin yer bizim,sen ona güvenirdin
15.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ağzıma Koymuştun

Duvarlara kazıdım,en son halini
İnanmaz isen gökyüzüne baksana
Bulutlar unutmazdı  uçan halini
Yüreğime kazdın boynuna taksana

Candan canımı aldın,bak bedenimde
Anıları saldın kaybolmaz tenimde
Geçmişi yaksan yok olmaz genimde
Ağzıma koymuştun sen,sonsuz tadını
Bahattin Tonbul
12.6.2010

Bahattin Tonbul
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Ah Anam Ah

Ah anam ah beni bıraktın ellerin eline
Sonrada terk ettin sevdiğime gittin yerine
Çok yalnız kaldım bir zamanlar hele dinle
O da terk etti şimdi kimbilir nerelerde

Küçükken de böyle yapardın gücün yetmezdi
Bırakırdın onun bunun eline doktora giderdin
Onlarda evi temizler içeriye koymaz gezerdi
Gelince de kucaklar bağrına basar severdin

Babam kızardı sana bağırınca çok içerlerdim
Her kavganızda kaçar babanın evine giderdin
Teyzemin korkusundan bizi de götüremezdin
Seni ben ana dolu dolu bir türlü sevemedim

Çok acılar çekmişsin babam ölünce anlayamadım
Bunu ancak bende sevdiğimi kaybedince anladım
Şu an çok acı içindeyim durmadan da hep yanarım
İşte bende sana muhtaç iken arayıp da bulamadım
06.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ah Be Kızım Ah

Nasıl bir çocuk anlamak hiç kolay değil
Kaç kilo o dondurmayı al mideye indir
Bir oturuşta  da silip süpürüp de geğir
Ah be kızım ah canına acı da sevil

Kıskançlığın bu kadarı da olmaz deme
Yüreğindeki fesatlığı hiç de silme
Boğazları kitlendi konuşamıyor be
Ah be kızım ah canına acı üzülme

Ağrın sızında  çoğaldı düşünemezsin
Soğuk yerken de sonunu hissedemezsin
Ne olurdu birazını sonra yeseydin
Ah be kızım ah canına güvenemezsin
Bahattin Tonbul
14.12.2008

Bahattin Tonbul
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Ah Bir Bilsen

Ah bir bilsen niye, bensiz güldünmü
Yine yalnız gece, umuda akın
İçim parça parça, seni üzdüm mü
Sevdiğim mezarda, unutma sakın

Mesajımı artık boş yere atma
Sen bende ben sende, acıyı katma
Hayali karanlık, sevgisiz yatma
Sevdiğim mezarda, unutma sakın

Hayatın anlamı,yarsiz olmuyor
Ne dersen de sende, sensiz kalmıyor
Dikeni kırılmış, gülü solmuyor
Sevdiğim mezarda, unutma sakın
Bahattin Tonbul
26.5.2017

Bahattin Tonbul
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Ah Canlar

Ah canlar cana can, katarlar onlar
Nasıl bakı Verdi, onun gözüne
Geçmişi hayaller, tükenir canlar
Rengarenk açarlar, aşkın özüne

Çiçekten çiçeğe, kelebek konar
Kışgelmeden sevda,gönülde donar
Sabırla özenle, sevinir yanar
Rengarenk açarlar, aşkın özüne

Kahırla özünden, topladılar öz
Açıverdi birden, kapalı son göz
Sevgiyle bakarak, tükenir ilk söz
Rengarenk açarlar, aşkın özüne

Gücünü yitirmiş, işte o zaman
Yalnızdı çoğaldı, verilmez aman
Kısaca avundu, olmadı derman
Rengarenk açarlar, aşkın özüne

Yokolsa dünyadan, dünya güzeli
Yakında yakacak, anun özeli
Sevdiğin dost olur, mazin ezeli
Rengarenk açarlar, aşkın özüne

Bahattin parçalar, aşkı arala
Nefesi kalmamış, yalnız sırala
İzine o dolmuş, hasret kırıla
Rengarenk açarlar, aşkın özüne
Bahattin Tonbul
25.1.2015

Bahattin Tonbul
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Ah Çektim

Ah çektim yere düştü, çalışıyor yüreği
Gökleri ısıtacak, güneşi açıyorum
Yıldızlara varacak, sonsuzlukta direği
Kapkaranlık gecede, yarimi arıyorum

Buğulanmış gözlerle, düşüncesi ah çeker
Sevdalarda her zaman, toprak kokar can eker
Şafaklarda her iklim, büklüm büklüm yol döker
Kapkaranlık gecede, aşkımı arıyorum

Düştü düşecek diye, gökkubbe üzerine
Yağmur bulutlu yarim, girmiş kalpde derine
Volkan gibi umudu, sarıvermiş erine
Kapkaranlık gecede, yarimi arıyorum

Geçmişten silinmedi, hala durur yaralar
Kara bulutlar çökmüş, yok olmazdı oralar
Bir avuçluk sevdası, yürek almış karalar
Kapkaranlık gecede, yarimi arıyorum

Külünde yanıyorsan, ateşinde bir ışık
Baykuşlar sana bakar, hasretine alışık
Günü geçmiş aradan, hiç kaybolmaz o aşık
Kapkaranlık gecede, yarimi arıyorum

Bahatin’im tutuşmuş, yüreğinde son dilek
Yarinin hasretine, alışamaz bu yürek
Kalbinde hep solacak, taşıdığın can melek
Kapkaranlık gecede, yarimi arıyorum
Bahattin Tonbul
27.1.2014

Bahattin Tonbul
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Ah Edip

Sevemem ki can başka
Koku sarmış bedeni
Yaşattığı aşk başka
Unutulmaz seveni

Yüreğimden sesini
Tutardın hevesini
Gönül bağı kopmadan
Yutuver hevesini

Bu yaralar hep sensiz
Gözüm sessiz ağlıyor
Rüyalarım pek renksiz
Sevgin derin dağlıyor

Geleceksin diyerek
Günlerce hep aradım
Karanlığı delerek
Yeri göğü doğradım

Bahattin’im aşk deli
Yağmur damla su seli
Saçının her bir teli
Ah edip seven belli
Bahattin Tonbul
8.7.2010

Bahattin Tonbul
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Ah Edişim

İlk önce bilmiyordum seni sevdiğimi
Ama anlamıştım çok sevdiğini
Bunu bilmiyordum ben de
Bir gün öleceksin sen de

Beni bırakıp kaçmıştın hani
Ölmeyecekmişsin ki sanki
Bana yaptığın,sana kar olur
Beni mevtam sevginden korur

Posta hane de görmüştüm diyordun
O zamanlar bana soruyordun?
Beni seviyormuşsun sen
Ah ediyorum kahrolası aşkına ben

Bu kadar dileğim sana sevgilim
Niçin böyle diyorsun aşık bahattin.

Bahattin Tonbul
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Ah Yarim

Gürültünüzü duydum çokça derinden gelir
Affedip de severdin,acın içinden gelir
Yürekleri kaynatmak uzaklardan serilir
Ah yarim yalnızlığı,tek başına çekersin

Koskocaman bir ah-ı,nasıl da çekiyorsun
Sonra tüm olanları,gönül-e ekiyorsun
Dağ taş deyip durmadan,kayada sekiyorsun
Ah yarim yalnızlığı,tek başına çekersin
Bahattin Tonbul
10.8.2010

Bahattin Tonbul
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Ah Yüreğim Ah

Ah yüreğim ah okudukça yanar sevdiğimin hasreti
Onunla yaşarmışım bu dünyanın nedir acep hikmeti
Gelmişte gelecekte duyulmamış özlemlerin sebebi
Peki nedir yakan,nedir acıtan insanların yüreğinde ki

Soramam sorgulayamam ama işte şu an aklıma geldi
Sevmenin aşkın insandan değil bak Allah’tan geldiği
Bir sınav bir dilek ve sabırların tek,tek denendiği
Yerdir bu dünya acıların hissedilip geliştirildiği
14.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aha Geldim

Aha geldim gidiyom
Ey gidi yalan dünya
Yaşanmışlar bir rüya
Söyle bakım ne diyon

Sanki bir yol boyunca
Gönülleri oyunca
Tüm bedeni soyunca
Toprak nasıl ne diyon

Hakkı hakikat bildin
Ben o yarle bir güldüm
Neden dünyamdan sildin
Cennetimdi ne diyon

Sevda bir deli gönül
Ağlar bu deli gönül
Yokolmaz  deli gönül
Özler yari ne diyon

Sevdası mahkum olmuş
Ruh bedenden kaybolmuş
Gönlü yarin ne hoşmuş
Buna neden ne diyon

Bahattin aşkı arar
Bu alem kime yarar
Herşeyin çoğu zarar
Ölüm hakmış ne diyon
Bahattin Tonbul
7.4.2015

Bahattin Tonbul
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Ahım

Kanımı donduracak,içimi dolduracak
Acıyı konduracak,sevdayı solduracak
Aşkımı andıracak,sevgiye saldıracak
Bir melek istiyorum,benimle yaşayacak

Bu kızlardan çektiğim,nedir acep günahım
Sevdalara ektiğim,acır tenim vay ahım
Bahattin Tonbul
13.4.2011

Bahattin Tonbul
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Ahım Bitmiyor

Gönül yaprakları bir bir düşerken
Bu ne sevgi bu ne, aşktır Allah’ım
Islanan toprağı, tek tek eşerken
Yok olunca sevgin,tükenir ahım

Yaşanan bu alem, zar zor bitince
Gülmüyor aşkımız, gülmüyor şahım
Gökyüzünü saran, umut yitince
Bitmiyor sevdamız, bitmiyor vahım

Yok olacak zaman, özleyip bakar
Öksüz kalmış dilber, ne canlar yakar
Islanmış kirpikler, sugibi akar
Bitmiyor sevdamız, bitmiyor ahım
Bahattin Tonbul
24.5.2013
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Ahi ret

Benderim ki gelmiş geçmiş atalarımız
Bütün peygamberlerimiz ve Mustafa'mız
Aklımıza gelmeyen alim ve ulamalarımız
Hatta orada tüm şair ve şiir yazarlarımız

Saymakla bitmez anamız babamız tüm sevdiklerimiz
Cana can katan kanımı oynatan yüreğimi yakan sevgilimiz
Daha çok hatırlayamadığım ve sayamadığım düşüncelerimiz
Hepsi orda ne yer ne içer nerde yatar haklarında bir şey bilemeyiz

Ahi ret dediler bunu bilir bunu söyler dillerde dolaşır
Oraya gitmeden kim neye nereye gidecek diye ulaşır
Mahşere dek orda yaşanacak ve orda dillerde dolaşılır
Cennet cehennemi ameline göre adaletli şekilde paylaşılır
16.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ahiret Gününde

Gece karanlıkta severdin beni
Hatırımı yıkıp,terk edip gitsen
Ufukta sinemi,bağladın yeni
Ahiret gününde şefaat etsen

Yaşanılan aşkın unutulmaz hiç
Aylar yıllar geçse,vaz geçilmez hiç
Gönül bahçesinden su içilmez hiç
Ahiret gününde şefaat etsen

Bakan gözlerime hayalin çıksa
Taş olan bedeni,gönlümü yıksa
Çağlayan çeşmeler su dolup aksa
Ahiret gününde şefaat etsen

Dağları taşları,nasıl bıraktın
Gönlünde yaraya,gerçek ıraktın
Ağlayan sevdaya,benden çıraktın
Ahiret gününde şefaat etsen

Bir daha çıkmazsın sen yollarıma
Terk edip gidince,bu kollarıma
Sarı versem yari,son yıllarıma
Ahiret gününde şefaat etsen

Yaşanan bu ömrüm,durmadı bitti
Senin aşkın beni,gerçek terk etti
Alemde geceler,gündüze gitti
Ahiret gününde şefaat etsen
Bahattin Tonbul
25.9.2011

Bahattin Tonbul
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Ahiret İçin Doğumu Bana Oldu Ölümü

Sevgilimin ahi ret için,doğumu,bana oldu ölümü
Allah sevdiği kulları,tek tek yanına götürür mü
Ben ne yaptım sana,neden benden ayardın gülümü
Birlikte alsaydın bu canı da,çekmeseydim bu zulmü

Orda acı çekmesin,dayanamam ona ben
Bu dünyada yeterince acı verdim yatarken
Eğer varsa günahlarına kefaret ararken
Biz arkasındayız,hala buralarda yaşarken

Bize ilham ver,unutturma onu hiç Allah'ım
Dünya zevkine dalıp,yok olmasın ilhamım
Sonsuza dek olsun o benim helalım
Ne ise ben oğlum ve hatta iki kızlarım
13.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ahireti Arar

Sevda çekenlerin,gönlünde dursun
Acıyı çekenler,yarsiz olurmu
Günahım var ise,Allah’ım sorsun
Ahireti anıp,beni bulurmu

Dağları taşları,umuda kardım
Ben o denizleri,elimle yardım
Sevdiğim güzeli,kefene sardım
Ahireti anıp,beni bulurmu

Derelerde akan,sular içilir
Yürekleri yakan,ateş seçilir
Bensiz o güzele,aşkmı biçilir
Ahireti yarıp,beni bulurmu

Sevdanın çemberi,nasıl daraldı
Mis koku anberi,tende saraldı
Toprak onu aldı,gözü karaldı
Ahireti arar,beni bulurmu

Dilerim Allah’tan,kavuşsam ona
İçimi daraltan,sevdadan yana
Hakikat uğruna,selamım ona
Ahireti arar,beni bulurmu

Aşkım bozulmadı,onu aşarım
Bu alemde duran en son kaşarım
Geceyi gündüze,almış başarım
Ahireti sarıp,beni bulurmu
Bahattin Tonbul
27.1.2012

Bahattin Tonbul
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Ahiretten Anılar

Geldim geleli bende buralarda
Allah'a olan kulluğumu tamamlıyorum
Sizleri dünyayı çok özledim ama
Ahiretde borcumu toparlıyorum

Çok farklı değişik bir alem burası
Yaşarken yaptıklarının her bir cezası
Gelmiş geçmiş insanların yuvası
İçinde yaşanan sanki kum fırtınası

Pişmanlıklar yok artık hiç burada
Ne yaparsan yap oradaki dünyada
Hayata dediğinde son bir elveda
Biter artık başlar hesap verme o anda

Borçlu alacaklı kim varsa hepsi burada
Yalan yanlış olmuyor ki hepsi karşında
Aldatacağın unutacakların gelir aklında
İyi düşünün yalvarın af yaşarken orada
1.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ahmak

Sevda vardır gönüllerde
Bir cana benzer yaprak yaprak
Kuş misali uçuşur gökyüzünde
Bağlı bulunduğu ağaçtan koparak
Sonbaharda sapsarı olmuş
Toprağa düşen  o son yaprak

Yeşillenir zamanla sevenler
Yar olmazsa eller kalmış çıplak
Yürünmez toz duman içinde
Yorgun kalmış beden
Üstünü örtecek son toprak
Akar durur su misali
Nefesler tuttulur yürekte
Yemekten içmekten uzak

Yürülmez artık bu yollarda
Sessiz kalır
Umutlar yeryüzünde
Şaraptan ırak
Sarhoş olmuş seven
Sürüp giderken
Yaşamdan kısa
Irmak kenarında
Tükenmiş son ahmak
Bahattin Tonbul
19.10.2013

Bahattin Tonbul
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Ahmak Değilmi

Acıyarak sever, sevdiğini insan
Alır kollarının arasına
Isıtır yüreğinde
Öper yanaklarından
Yaralarını sarar
Yaprak misali
Uçar gökyüzünde, durmadan
Hayal eder gece ve gündüz
Bilmez sevdiği yaşarken
Okşarken
Sevdası ısıtır onun kalbini
Yenilir nefsine ateşin
Söylenir dili durmadan
Kuşansa da aşkını
Unutmaz o
Oklanır bedeni durmadan
Düşmüşse toprağa
Kaya taş kum demeden
Sara bedeni sıcacık toprak
İşte bu sonumuz
Unutma unutulmaz bu
Değil mi ahmak
Bahattin Tonbul
25.12.2015

Bahattin Tonbul
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Ahmet Bey Yetim Kaldık Sokakta

Nasıl bir acı anlayamadım Allah'ım
Zamanında Ahmet Demirkazık'a ağladım
Onun bakışlarına çok ümit bağladım
Aldın canımı yüreğimi içimden dağladın

Ankara Tıp nasıl durursun ayakta
Asırlarca acı verdin yıllarca konakta
Hiç kımıldamadın daima yattın yatakta
Öksüz bıraktın yetim kaldık sokakta

Acıların acısını tattım Umut doktorum
Ahmet Demirkazık'a durumumuzu bir sorun
Hastane enfeksiyonundan ne olur bizi koruyun
Bırakın Allah aşkın ada eşimi bari  ben koruyum
10.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ahrete Kitle di

Gece üç oldu gözüme uyku girmiyor
Her zaman ki gibi seni düşünüyor
Sana olan duygularımı sıralıyorum
Şu an yazdığım satırlarda seni arıyorum

Dışarıda hava serin rüzgarda var dinle
İçimden hiç gitmedin her an ruhun benimle
Tanışıp karar verdiğimiz o ilk günde seninle
El ele göz göze idik tanrı yazdı birbirimize

O günden bu güne sevgim hiç eksilmedi
Aksine günden güne İçimi yaktı ateşledi
Bu dünyada gezmemiz daha bitmemişti
Allah'ım bu aşkımızın tadını ahrete kitle di
14.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ahreti Görenler

Tanrım sanki bir çiçek,yürekler eriyecek
Canlı cansız tüm varlık,ona boyun eğecek
Sevip sevilmeyenler,aşkı hissetmeyecek
Bu dünyanın güneşi,ahrette yetmeyecek

Gönülleri kaplıyor,acıyı çekenlerin
Bu alemi topluyor,mahşere gidenlerin
Kimselerde bilmiyor,geriye dönenlerin
Bu dünyası yalandır,ahreti görenlerin
Bahattin Tonbul
25.6.2009

Bahattin Tonbul
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Ahreti Sattı Onlar

Meclisi taran etti,bu milleti mahvetti
İhanetin adını,demokrasi zannetti
Bu dünyada yaptığı,sanki kerametti

Sensiz günü kutlarken,hak vermedi çağladı
Oy veren bütün insan,vatan için ağladı

İçindeki havayı,yavaş yavaş zikretti
Halkına çok güvendi,oylarını gasp etti
Zamanı da gelmeden,gerçekleri yok etti

Sen daha doğurmadan,doğurmadı o ana
Milleti doğramadan,yüreğini  satana

Gönlündeki geçeni,diliyle ikrar etti
Beyaz deyince bugün,yarini  inkar etti
Aklındaki tüm fikri,vatana ihanetti

Ruhumdaki acıyı,elleriyle soyana
Temiz yaralar  açıp,kerameti koyana

Sevip sevileceksin,çalıp giyineceksin
Bu ülkede kazanıp,dışarı da gezeceksin
Kırk yetimin hakkını,nasıl ödeyeceksin

Sevdan içimi kaplar,asla kalbi kurutmam
İçirdiğin o hapla,yarınları unutmam

Söylediğin son sözle,inkara kalkışılmaz
Gerçekleri görünce,halka danışılmaz
Allah diyen o dile,yalan yanlış yakışmaz

Ezbere söylediğin,o pervazsız laflarla
Hatayla beslediğin,yanlış duran saflarla

Çok bilen çok yanılır,beni aldatamazsın
İstişare kurulur,gerçeğe bakamazsın
Yanlış hesap yapılıp,inkara katamazsın

İnanandan güç alıp,halkla güçlüydü onlar
Makamlara kapılıp,ahreti sattı onlar
Bahattin Tonbul
13.7.2010

Bahattin Tonbul
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Ahtettim(Üç hece)

Cüzdanı
Cebimde
Vicdanı
Kalbimde

Sevgisi
Göğsümde
Etkisi
Böğrümde

Karları
Derinde
Soğuğu
Serinde

Yağmuru
Nehirde
Çamuru
Zehirde

Rüzgarı
Yelinde
Dağları
Belinde

Aşkları
Gönlünde
Akları
Zulmünde

Tortusu
Teninde
Sorgusu
Kalbinde

Yalnızlık
Zulümde
Ayrılık
Ölümde

Şarkılar
Genizde
Martılar
Denizde

Bülbüller
Gülünde
Sümbüller
Sülünde

İstekler
İçinde
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Dilekler
Derinde

Sevdalar
Reklamda
Rüyalar
Selamda

Güzeller
Gecede
Hayaller
Hecede

Eşşekler
Dizginde
Yürekler
Bezginde

Tüm canlı
Dünyada
Ak kanlı
Deryada

Adımsa
Bahattin
Sardımsa
Ahtettim
Bahattin Tonbul
27.9.2009

Bahattin Tonbul
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Akacak

Ruhunda özür var,doktora gitsen
Sevda kim olur ki seni yakacak
Gönlünde o aşkı bekletir isen
Toprağa hakikat, örtüp akacak
Bahattin Tonbul
16.9.2012

Bahattin Tonbul
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Akacaktır Kanım

Kim bu fotoğraftaki,yakışıklı şeyh gibi bir şey
Duruşu oturuşu,gözlerin deki akan  o mey
Yüreklere saplanmış,ok gibi karşı koyanda yok
Esir olmuş o yürek,güneşin doğacağı güney

Kaybolurmuş bedeni,yok olacak sevgi asalet
Anlarım o zamanda,aşkını kaybedene lanet
Kim olursa olsun can, mutlaka nankördür inan o
Unutmaz seven insan,ölse bile ayrılmaz hayret

Aşkı koydum kadehe,tutkuya olmuş hasret canım
Gök yüzündeki bulut,ateşi yüreğimde hanım
Sevdasız yaşayamam,rüzgara aşkı ruhu verir
Onun için yaşarım,dünyada akacaktır kanım
Bahattin Tonbul
30.1.2009

Bahattin Tonbul
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Akan

Yanımda olmadan, kalbimde duran
Selam olsun sana, içimi yakan
Verdiğin ateşle, aşkını kuran
Ruhumda bulunan, yüzüme bakan

Yarinden ayrılan, felaket sayar
Seven gönülleri, yaralar oyar
Kalsaydı dünyada, melekler duyar
Ruhunda ayrılan, özüme akan

Kendi yeterince, mutluluk sunmuş
O yarin üstüne, sevdalar konmuş
Kaldığı anlarda, severek donmuş
Ruhunda ayrılan, özüme akan

Sadece şefkati, mutluluk verir
İnsanın içinde, kum gibi erir
Sevgisi tamamsa, Allah’ım görür
Ruhunda ayrılan, özüme akan

Aşkını kaybeden, gerçeği anlar
Keşfetmektir gerçek, ölümsüz canlar
Anlamak kolaysa, yaşatır kanlar
Ruhunda ayrılan, özüme akan

Bahattin güldükçe uzaktar bakar
Özlediği güzel, ne canlar yakar
Islanmış gözleri, durmadan akar
Ruhunda ayrılan, özüme akan
Bahattin Tonbul
1.5.2013

Bahattin Tonbul
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Akan Berrak Sular

Sevdası da bitti, diyemez gönlüm
Unutulmaz sevdan, yıllar geçse de
Karanlık bir ömür, yaşamış ömrüm
Akan berrak sular, bulup içse de

Yatağı derin mi, alçak mı bilmem
Akıp gitse sular, yalnız gülemem
Bu dünyada yarsiz, inan ölemem
Akan berrak sular, bulup içse de

Gökyüzünde yıldız, nasıl parlıyor
Ateş olmuş gönül, aşkla harlıyor
Elleri buz tutmuş, İçi karlıyor
Akan berrak sular, bulup içse de

Esir miş mahkummuş, bilemedik ki
Yaşadığı bu aşkı, silemedik ki
El açıp Allah'tan, dilemedik ki
Akan berrak sular, bulup içse de

Dilerim Allah'tan, bulasın huzur
Batmayan güneşte, yüreğin hazır
Geçmişi düşünüp, beklerse hızır
Akan berrak sular, bulup içse de

Bahattin severmiş, geçsede zaman
İçi umut dolu, sevdası yaman
Gökyüzünü sarmış, ateşle duman
Akan berrak sular, bulup içse de
Bahattin Tonbul
21.11.2016

Bahattin Tonbul
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Akan Deliyim

Sevdanın içinde ayrı değilim
Sevip sevilince, sarsan içeri
Bir ben olsa yarden, farklı değilim
Hayat çeşmesinde, akan deliyim
Bahattin Tonbul
20.1.2013

Bahattin Tonbul
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Akan Göz Yaşı

Bedenleri değil, gönlünü tanı
Ruhu kadar insan, taşır göğsünde
Sevenleri değil, sevdadır anı
Yüreğinde söyler, akan gözyaşı

Herşeyi yaşarken, yapmak gerekir
Gecikmiş sözleri, atmak gerekir
Askıya alınmış,  hayal gerekir
Yüreğinde söyler, akan gözyaşı

Seven insan yari, hiçte unutmaz
İhtiyaç anında, sevgi aratmaz
Zor zamanlarında, yalnız bırakmaz
Yüreğinde söyler, akan gözyaşı

Yaraları saran, sevgiler duru
Bedeli sevda da, yarını kuru
Yenilmeden korkma, Allah’ın suru
Yüreğinde söyler, akan gözyaşı

Yanlış kalpde durmak, değer mi dersin
Olmayan sevdayı, umuda sersin
Ulu tanrım aşkı, sevene versin
Yüreğinde söyler, akan gözyaşı

Bahattin’im gel be, gel artık işte
Küfrüm karışmışsa, aklım girişte
Öyle bir gelsen ki, nefes verişte
Yüreğinde söyler, akan gözyaşı
Bahattin Tonbul
24.7.2013

Bahattin Tonbul
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Akan Gözü

Sevgiyi bilmezsin, aşkı bilmezsin
Yarine hasretsen, ufku görmezsin
Seven yürekleri, nasıl anlatsam
Akan gözü silsen, umut vermezsin

Dilerim Allah'tan, cennettir yeri
Toprağı kurumuş, akmıyor teri
O cana kıyamam, ateştir eri
Akan yaşı silsen, umut vermezsin

Hayali rüyamda, karanlık gece
Şarkılarda adın, bulunmaz hece
Sevdalar baş tacı, kalbinde hece
Akan yaşı silsen, acı vermezsin

Sevdası mahkumdur, gölgesi kuru
Kale duvarıdır, yıkılmaz suru
Rüzgarın altında, bozulmaz sırı
Akan yaşı silsen, onu vermezsin

Tabiat sevgidir, aşkı tadarsan
Ay'la güneşe, yıldız katarsan
Sevdası göktedir, yerde yatarsan
Akan yaşı silsen, umut vermezsin

Bahattin deryası, yaban ellerde
Bülbülü uçsa da, şarkı dillerde
Kırık kanadıyla, kopuk güllerde
Akan yaşı silsen, umut vermezsin
Bahattin Tonbul
16.5.2015

Bahattin Tonbul
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Akan Gözyaşımı

İçimdeki lodos,tende fırtına
Yari sevdi gönlüm,onu ararım
Büyülü sevdamı,sarma sırtına
Akan gözyaşımı,selde ararım

Ne dedi şiirler,neler anlattı
Bütün hayalleri,tende harlattı
Doğacak güneşi,aşkla parlattı
Akan gözyaşımı,sende ararım

Yare olan hasret,kitaplarımda
Anı olmuş hepsi,hitaplarımda
Ne hikmetse aşkı,bitaplarımda
Akan gözyaşımı,selde ararım

Gönül ırmağında,yıka  pikine
Yüreğimde çağlar,yarın dikine
Sarılasım gelir,cansız ekine
Akan gözyaşımı,yelde ararım

Isınmak istiyor,yarsiz bu ömrüm
Haydi sar sarmala,varmı bir emrin
Annenin ısısı, dağlarmış kabrim
Akan gözyaşımı,selde ararım

Gökyüzüne yazmış,senin ismini
Yüreğine kazmış,yarin resmini
Hayalinden çıkmaz,olan cismini
Akan gözyaşımı,selde ararım
Bahattin Tonbul
23.10.2011

Bahattin Tonbul
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Akan Kanın

Oynasın tüm kızlar,sazlar çalınsın
Damarımda akan, kanın var ise
Bülbülün sesiyle, sevdam alınsın
Sensiz dağ yolunda, bağlar var ise

Öksüz bir kuş gibi, girdin bağrıma
Geçmişteki yaran, doldu ağrıma
Geri dönüp gelsen, en son çağrıma
Yüreğinde akan kanın var ise

İyi dinle aşkım, severim seni
Mutlu olacaksan, terksen beni
Çaresiz derdine, neşter at yeni
Yüreğinde akan kanın var ise
Bahattin Tonbul
6.1.2013

Bahattin Tonbul
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Akan Yaşı

Gündüzler hayallerimde
Gece ise düşlerimde
Hatırlarım seni her an
Seviyorum var mı işte

Bakma bana öyle şaşkın
Nasıl bırakıp da kaçtın
Anılarını ben sardım
Seviyordur seni aşkın

Çok uzattın yazı kışı
Aşkın yardan ayrılışı
Unutmadı deli gönlüm
Gözündeki akan yaşı
Bahattin Tonbul
26.2.2009

Bahattin Tonbul
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Akar

Aşk ile sevgide, farkı sormuşlar
Senin baktığına, tüm alem bakar
Gördüğünü görmez, sevda kurmuşlar
Yağmur gibi yağar, su gibi akar

Zamanını senle, ilgilenmeyen
Boş yere harcama, son bilinmeyen
Göklerde kaybolmuş, yar dilenmeyen
Yağmur gibi yağar, su gibi akar

Görmeyenler için, yeteri ışık
İsteyenler için, sevda alışık
Karanlığı bilir, tükenmiş aşık
Yağmur gibi yağar, su gibi akar

Dün onu unuttun, verilen çekti
Geçmişin senetti, umuda ekti
Yarını bilmeden, sevdalar tekti
Yağmur gibi yağar, su gibi akar

Özür dileyecek, haklı bulunsa
Kalbi kırılacak, yarsiz kalınsa
Karşılıksız sevmek, ölüm onunsa
Yağmur gibi yağar, su gibi akar

Dünya senin gibi, mutlu olamaz
Seven sevdiğinden, ayrı kalamaz
Kavgada kazansa, yari bulamaz
Yağmur gibi yağar, su gibi akar
Bahattin Tonbul
16.2.2013

Bahattin Tonbul
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Akar Gider

Irmak gibidir insan, derinliği görülmez
Yüreğinde saklıdır, sevdası yakar gider
Fırtınalar kopsada, umutları, serilmez
Damarında akan kan, sessizce akar gider

Toplasamda özümü, sana koşup gelirim
Mecnun değilim  ha dost, çölde susuz eririm
Ben olmasam yanında, bu canımı veririm
Damarında akan kan, sessizce akar gider

Kurumuş çiçeklere, yağmurlar hayat vermez
Ay gibi görünsede, ipe unu yar sermez
Ucuz aşklar yaşamaz, sevda değersiz görmez
Damarında akan kan, sessizce akar gider

Aramıyorum artık, arkamdan demesinler
Umudumu dağ yapıp, bana söylemesinler
Yaslanacak yar olsa, onu eylemesinler
Damarında akan kan, sessizce akar gider

Gördüğün bu dünyada, üzülme herkes ölür
Kimileri toprağa, kimi kalbe gömülür
Hayat sanki çok kısa, ölüm bize çok gelir
Damarında akan kan, sessizce akar gider

Sana ne desem azdır, güneşim olda batma
Yüreğim senle yazdır, ayrı kalıp da yatma
Gülüm desen yetermi, yaban ellerde satma
Damarında akan kan, sessizce akar gider
Bahattin Tonbul
18.7.2013

Bahattin Tonbul
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Akar Mı

Senininle doğacak, bu yeni sevda
Yanmış yüreğimi, tekrar yakar mı
Acılar içinde, biten bu dava
Yaktığın ateşin, kalbe akar mı

Alev almış gönlüm, seni soruyor
Bu alemde seven, kalbi koruyor
Gözlerinden akan, yaşlar kuruyor
Yaktığın ateşin, kalbe akar mı

Hey koca dünya hey, kaybettim seni
Sevdiğim güzeli salmıştım yeni
Gördüğüm rüyaysa, uyandır beni
Hayalimde yanan ateş akar mı
Bahattin Tonbul
4.11.2012

Bahattin Tonbul
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Akardı

Sensiz duran aşkım,umutsuz çağlar
Gönül kapımızda ateş akardı

Damardaki kanım,her an akardı
Ruhumu kaplamış,dumansız dağlar
Sevdiğim güzele,herkes bakardı
Sensiz duran aşkım,umutsuz çağlar

Özleme çevirdin,ayrı dünyamı
Bu aşk ikimizi,hepten yakardı
Cennet bahçesinde,olan makamı
Gönül kapımızda ateş akardı
Bahattin Tonbul
28.2.2010

Bahattin Tonbul
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Akarım

Çağlarım gece gündüz
Hasretinden
Özlemleri içerimde yakarım
Kendi yurdumda ayrı yatamam
Sevdiğime
Aval aval bakarım
Gökyüzünde aya yıldızlara
Tek başına akanlara
İçin için her an ağlarım
Kim kimindir bilemem ama
Duygularımı yüreğine
Sensiz olan ellerimle takarım
Senin ile sonsuza kadar
Sonsuzlukta hayal edip akarım
Bi tanem
Bahattin Tonbul
7.8.2010

Bahattin Tonbul
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Akarken

Yaralara bakarak,yağmur yağacak elbet
Umudumun altında, yare kavuşmak varken
Gönüllerde akarak,sevda doğacak elbet
Aşkım yeşeren kalpde,gözyaşı kan akarken

Dillerinde sedası,bitmez tükenmez artık
Aşıkların edası,bizi terketmez artık
Hakikatın uğruna,yok etmeyiz biz artık
Sevda yeşeren kalpde,gözyaşları akarken

Ey sevgili bir dinle,seven yürekte durur
Gittiğin o bölümde,cennet bahçesi kurur
El açıpda yalvarma,göğsüne orda vurur
Sevda yeşeren kalpde,gözyaşları akarken

Yıldız güneş kaybolmuş,aşıkların izinde
Aşk peşinde koşarken,ağrı oldu dizinde
Karanlığa dönde bak,ışık vurmuş gözünde
Sevda yeşeren kalpde,gözyaşları akarken

Birtürlü saz çalmıyor,yanlış kalpde doğarken
Bardaklar boşalmıyor,aşk sedası boğarken
Ellerim titrer oldu,bedenini oğarken
Sevda yeşeren kalpde,gözyaşları akarken

Geçmişinde acı var,o yar unutulmuyor
Yüreğinde sancı var,seven uyutulmuyor
Yaşanmış tüm hakikat,bak soğutulmuyor
Sevda yeşeren kalpde,gözyaşları akarken

Can melek canım melek,hakikat olmuş dilek
Sevda ilistir gibi, yüreğin olmuş elek
Yarim düşmüş toprağa,inşallah olur çilek
Sevda yeşeren kalpde,gözyaşları akarken
Bahattin Tonbul
2.6.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Akarsa Ömrüm

İnsanlık notu,verir bir anda
Ne aşağıda,ne yukarıda
Her davranış yok eder o anda
Adamlık ruhta,değil çağrıda

Ayan bayandır divane gönlüm
Sevenler bulur,akarsa ömrün

Yoktur sözlerde söylenen kasıt
Her kelimenin içinde sukut
Ağzından çıkan her ifade yansıt
Düşünmek değil,gönüller yakut

Ayan bayandır divane gönlüm
Sevenler bulur,akarsa ömrüm
Bahattin Tonbul
8.8.2009

Bahattin Tonbul
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Akbaş Güzelim Benim

Ben kimim
İnan seni sevmekten kimliğimi unuttum
Bak akşam oluyor yine ama ben hala seni düşünüyor
Senin için şiirler yazıyorum.
Belki de bu şiirlerde seni arıyorum canım.
Satırları yazarken içim ağlıyor çünkü sana ulaşamıyorum
Neredesin?
Hayal gibi geliyor bu kış toprağı eşeliyordum rüyamda
Korktum bıraktım bir anda
Sen yoktun ya yanımda
Şaşırttım bilemedim başım ağrıdı yüreğimde bir sıkıntı
Seslen ses ver artık kötü bile düşünmek istemiyorum
Canım.
Bu kadar benden uzak ve sessiz kalamazdın
Sana bir şeyler mi oldu,haber bile vermedin
Ben seni çok özledim.
Hangi yöne gitmiş isen söyle o yöne geleyim
Ortalık çok rüzgarlı kokunu da alamıyorum rüzgar dağıtıyor
Telefonunu da burada bırakmışsın sana ulaşamıyorum.
Çok çaresizim haber bekliyorum
Yerde gökte,yıldızda,ayda
Hatta yağmurdan bile sordum
Seni çok özledim sevgilim
Biliyorum bir yerlerden çıkıp sürpriz yaparsın
Diye heyecanla o günü bekliyorum
Canım
Gelmesen bile mahşere dek bekleyeceğim
Bunu bilmeni istiyor
Seni canımdan çok seviyorum Akbaş güzelim benim.
İstersen seni Akbaş Köyünde beklerim
……………………………………………………..
Akbaş Güzelim Benim
Eve senin için erken geliyorum yoksun
Sen böyle yapmazdın
Neden haber vermiyorsun
Yoksa korkuyor musun
Ne olur olan bitenden haber ver anlayamadım
Şaşırttım tamamen
Beklemekten de bıktım.birden bire kayboldun
En son hasta hanede birlikte idik.
Doktor ve hemşire çık dedi bana
Çıktım.Sonra
Hemşireler uyuduğunu söylemiş di yüzüne baktım uyuyordun
Ayrıcada gülüyordun
Daha haberini alamadım
Bekliyorum bunu bil
…………..
Kayboldun birden
Köye mi gittin yoksa kardeşlerine mi
Sordum yok dediler
Beni telaşta koydun ağrıların vardı ne oldu bilemiyorum
Hep seni düşünüyorum

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bak sana haber vereyim kızın bu yaz belki de evlenecek
Nerde isen çık gel çok istiyordun.
Bende seni bekliyorum
Bu sene emekli olacaktım böyle karar vermiştik
Bende yoruldum artık canım
Baş başa bir hayat yaşayalım olur mu
Bütün hayallerim sana bağlı kayıp oldun ulaşamıyorum
Gel ne olur gel yalvarıyorum gel
Bak istersen yemek yapmayı da öğrendim
Bütün yemekleri yaparım evi de süpürürüm bulaşık da bana ait
Olsun
Yeter ki Gel
Gel bana canım sevgilim Akbaş güzelim
İstersen Alaca'da beklerim

Akbaş Güzelim...........
Anlayamadım ama hala dönmedin,bende seni beklerim
Canım sevgilim
İlk hastalığını öğrenmiştik doktor doktor gezdik
Bu işi yırttık diye tam sevinemedik
Tekrar etti.Bilemedik.
Biz birbirimizi ölesiye sevdik
Senin ölümünü ayrılığı hiç aklımıza getirmedik.
En son karaciğer tedavisinin kemoterapisini almıştın
Tam bir hafta geçmişti
Bende seni besliyordum
İyi olacaksın diye mutlu idik.
Ağrıların vardı ama idare ediyorduk canım benim
Birden çift görmeye ve kendini ayakta tutmada zorlandın
Hocayı aradık.
Oda hastalık beyne sıçramış olabilir deyince
Sen yatak odasına kaçmıştın anlayamadım.
Yanına geldiğimde sen bana teselli veriyordun
Allah'tan bu gerekirse onunla da mücadele ederiz dedin
Moralini hiç bozmadın
Evet canım son tesellindi
Sanki içine doğmuştu
İşte o akşam sağ tarafın tutmadı felç olmuştun
Devamlı çıkarttın dayandın mücadele ettin ama
Bir daha konuşamadın.
Tam elli bir gün hastanede yattın
Canlıydı çok hoş bakıyordu gözlerin canını yediğim
Hep bana baktın bende sana buna bile razıydım ama
Nankörlük ediyordum herhalde neler çekiyordun
Bilmiyorduk çünkü ifade edemiyordun
Ağzına bir şey alamıyordun
Burnundan besledik
Çok çektin ama bilemedik ne olur bizi affet sevgilim
Bilemedik,bilemedik
Bir gün birden kayboldun
İşte o an ciğerimi parçaladın
Eşine dostlarına ve çocuklarla vedalaşamadın
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Yok ettin kendini bana aşkımıza haber bile veremedin
İşte bu yüzden seni beklerim canım Akbaş güzelim
Ne dersen de
Oraya gelir
Senin için bu canı hediye ederim
Sonsuza dek beklerim
Bahattin Tonbul
18.03.2008

Bahattin Tonbul
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Akbaş Güzelim Benim-1

Akbaş Güzelim Benim

Ben kimim
İnan seni sevmekten kimliğimi unuttum
Bak akşam oluyor yine ama ben hala seni düşünüyor
Senin için şiirler yazıyorum.
Belki de bu şiirlerde seni arıyorum canım.
Satırları yazarken içim ağlıyor çünkü sana ulaşamıyorum
Neredesin?
Hayal gibi geliyor bu kış toprağı eşeliyordum rüyamda
Korktum bıraktım bir anda
Sen yoktun ya yanımda
Şaşırttım bilemedim başım ağrıdı yüreğimde bir sıkıntı
Seslen ses ver artık kötü bile düşünmek istemiyorum
Canım.
Bu kadar benden uzak ve sessiz kalamazdın
Sana bir şeyler mi oldu,haber bile vermedin
Ben seni çok özledim.
Hangi yöne gitmiş isen söyle o yöne geleyim
Ortalık çok rüzgarlı kokunu da alamıyorum rüzgar dağıtıyor
Telefonunu da burada bırakmışsın sana ulaşamıyorum.
Çok çaresizim haber bekliyorum
Yerde gökte,yıldızda,ayda
Hatta yağmurdan bile sordum
Seni çok özledim sevgilim
Biliyorum bir yerlerden çıkıp sürpriz yaparsın
Diye heyecanla o günü bekliyorum
Canım
Gelmesen bile mahşere dek bekleyeceğim
Bunu bilmeni istiyor
Seni canımdan çok seviyorum Akbaş güzelim benim.
İstersen seni Akbaş Köyünde beklerim
……………………………………………………..
Akbaş Güzelim Benim
Eve senin için erken geliyorum yoksun
Sen böyle yapmazdın
Neden haber vermiyorsun
Yoksa korkuyor musun
Ne olur olan bitenden haber ver anlayamadım
Şaşırttım tamamen
Beklemekten de bıktım.birden bire kayboldun
En son hasta hanede birlikte idik.
Doktor ve hemşire çık dedi bana
Çıktım.Sonra
Hemşireler uyuduğunu söylemiş di yüzüne baktım uyuyordun
Ayrıcada gülüyordun
Daha haberini alamadım
Bekliyorum bunu bil
…………..
Kayboldun birden
Köye mi gittin yoksa kardeşlerine mi
Sordum yok dediler
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Beni telaşta koydun ağrıların vardı ne oldu bilemiyorum
Hep seni düşünüyorum
Bak sana haber vereyim kızın bu yaz belki de evlenecek
Nerde isen çık gel çok istiyordun.
Bende seni bekliyorum
Bu sene emekli olacaktım böyle karar vermiştik
Bende yoruldum artık canım
Baş başa bir hayat yaşayalım olur mu
Bütün hayallerim sana bağlı kayıp oldun ulaşamıyorum
Gel ne olur gel yalvarıyorum gel
Bak istersen yemek yapmayı da öğrendim
Bütün yemekleri yaparım evi de süpürürüm bulaşık da bana ait
Olsun
Yeter ki Gel
Gel bana canım sevgilim Akbaş güzelim
İstersen Alaca'da beklerim

Akbaş Güzelim...........
Anlayamadım ama hala dönmedin,bende seni beklerim
Canım sevgilim
İlk hastalığını öğrenmiştik doktor doktor gezdik
Bu işi yırttık diye tam sevinemedik
Tekrar etti.Bilemedik.
Biz birbirimizi ölesiye sevdik
Senin ölümünü ayrılığı hiç aklımıza getirmedik.
En son karaciğer tedavisinin kemoterapisini almıştın
Tam bir hafta geçmişti
Bende seni besliyordum
İyi olacaksın diye mutlu idik.
Ağrıların vardı ama idare ediyorduk canım benim
Birden çift görmeye ve kendini ayakta tutmada zorlandın
Hocayı aradık.
Oda hastalık beyne sıçramış olabilir deyince
Sen yatak odasına kaçmıştın anlayamadım.
Yanına geldiğimde sen bana teselli veriyordun
Allah'tan bu gerekirse onunla da mücadele ederiz dedin
Moralini hiç bozmadın
Evet canım son tesellindi
Sanki içine doğmuştu
İşte o akşam sağ tarafın tutmadı felç olmuştun
Devamlı çıkarttın dayandın mücadele ettin ama
Bir daha konuşamadın.
Tam elli bir gün hastanede yattın
Canlıydı çok hoş bakıyordu gözlerin canını yediğim
Hep bana baktın bende sana buna bile razıydım ama
Nankörlük ediyordum herhalde neler çekiyordun
Bilmiyorduk çünkü ifade edemiyordun
Ağzına bir şey alamıyordun
Burnundan besledik
Çok çektin ama bilemedik ne olur bizi affet sevgilim
Bilemedik,bilemedik
Bir gün birden kayboldun
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İşte o an ciğerimi parçaladın
Eşine dostlarına ve çocuklarla vedalaşamadın
Yok ettin kendini bana aşkımıza haber bile veremedin
İşte bu yüzden seni beklerim canım Akbaş güzelim
Ne dersen de
Oraya gelir
Senin için bu canı hediye ederim
Sonsuza dek beklerim
Bahattin Tonbul
18.03.2008

Bahattin Tonbul
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Akbaş Güzelleri

Karanlık sevgileri gölgelemez sevenleri
Orada yar var ise delerim bütün yerleri
İsterim kalbindeki var olan eski yerimi
Şu karşıdan gelen Akbaşın güzelleri

Tane tane toplarım ormanı ayıklarım
İçinde yar olmazsa etrafa zehir saçarım
Dünya yı kucaklayıp hiçdurmadan ararım
Dahada bulamazsam kendimi bıçaklarım

Karşıdan gelir sesi ne gül ne efendisi
Yalnız başına çıkmış konuşmuyor kendisi
Bulamazsa yarini yumrukluyor dizlerini
Bu alacağı nefes onun son görüntüsü

Kara olur Akbaşın maşak tepeleri
Dereden gelir kuzuların melemesi
Evciler yolu aşıkların buluşup görüşmesi
Balya yolundan gelir derenin gürlemesi
14.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Akbaş Köyü

Balıkesir’den çıktım,otuz beş kilometre
Gökçeyazıyı geçip,geliver  gün görmeze
Dört kilometre sonra,karaca örenlere
Akbaş köyü ormanın,saklanmış eteğine

Köye girmeden çamlar,yol boyu dizilmiştir
İçinde yaşayanlar,yıllarca ezilmiştir
Kahvelerin önünde,yaşlılar çömelmiştir
Gençliği dışarıda,yüreği köyündedir

Dört bir yanında orman,etrafında çam kokan
İçindeki yaşayan,hepsi olmuş bir destan
Buram buram aşk dolan,anılardaki mekan
Düğünlerde oynanır,genci yaşlısı ayan

Çevresinde sayalar,kalanları oyalar
Adetlere bağlılar,feracesiz çıkmazlar
Düğünleri meydanda,davul klarnet çalar
Genç kızlarla erkekler,hala örfe ne yapar

Bal gibi tatlı suyu,içtikçe doyamazsın
Gönüllerdeki huyu,inan unutamazsın
Sevgi dolu insanlar,acıyı bulamazsın
Hasret dolu yürekler,onu soğutamazsın

Anası bacıları,ayrıldıkça zor olur
Düğünde bayramlarda,köy meydanı hor olur
Kahvelerin önünde,erkekleri çok olur
Yılların acıları,uzadıkça kor olur

Genci hep dışarıda,yaşlısı köyü bekler
Bu yalancı dünyada,küçük çocuk emekler
Özlemle yanan yürek,anıları bilecek
Bugün olmazsa yarın,sıra bize gelecek

Unutmayın ay dostlar,çam kokulu ormanı
Akbaş köyün içinde,kalmadı hiç hayvanı
Sayalar bayırından,indik köy meydanına
Toplanan kozalağı koyduk çuvallarına
Bahattin Tonbul
20.5.2009

Bahattin Tonbul
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Akbaş Köyü-1

Balıkesir'den çıktım otuz dört kilometre
Gökçe yazı'yı geçip,sağa döndüm Gün gör meze
Dört kilometre sonra geldik,Karaca ören'e
Sanki Akbaş Köyü ormanda kaybolmuş, nerede

Köy sanki boş,kimsecikler yok
Evler terkedilmiş,etrafında harabe çok
Yaşlı insanlar var,gençler işsizlikten terk etmiş, yok
Akbaş Köyü'nün havası,tatlı suyu alabildiğine çok

Ormanın içinde,etrafında sayalar var
Düğünlerde eğlence,klarnet çalar
Genç kızlar,erkekler örfe ne yapar
Adet ve geleneklerine çok bağlılar
01.08.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Akbaş Köyü-2

Meyve, sebze bakınca bol oluyor
Her köylü bahçesine ekip bakıyor
Mantı,makarna yaparken imece oluyor
Hele ekmek fırınında,çalı çırpı yanıyor

Kocaman köy ekmeği çok lezzetlidir
Pide diye yuvarlak ekmekleri,gagala gibidir
Yemesi çok hoştur ama,tadı başka güzeldir
Akbaş Köyü'nde yaşamak,bambaşka eğlencedir

Gece olunca yorgun erkekler,kahve önünde
Kadınlar ise toplanır lak, lak eder evde
Geçer bu zaman bazen on iki,bazen  de birde
Sabah erken kalkıp,hepsi işinde gücünde

Rüzgar olunca ormanda,karanlık ağaçların hışırtısı
Cırcır böceği,değişik hayvanların parıltısı
Ürpertiyor insanın içini,gönül korkusu
Hoş geliyor onlara,bu saydıklarımın karaltısı
1.8.2007

Bahattin Tonbul
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Akbaş Köyünde Ararım

İçimde aşk sevgi neydi bilemem
Sen yoksun ya artık bende gelemem
Ne yapayım söyle sensiz ben orda
Ben Akbaş köyüne yalnız gidemem

Her yaz sen gidip beklerdin orada
Onun için gelirdim ben yanına
Özletirdin kendini yar orada
Bana Akbaş köyünü hiç,hiç sorma

Her zaman özlerdin sen tutkuluydun
Tatil gelince de özlem doluydun
Sıkıntını orda boşaltıyordun
Sen Akbaş köyüne yakışıyordun

Şöyle komşuları dolanıp geldin
İçindeki ezgiyi hep sererdin
Sen yinede beni arar severdin
Sen Akbaş köyünün tek güzeliydin

Bize nazar değdi bilirim canım
Sana sevdamıza gıpta duyarım
Eşe dosta hiç bakmadan sorarım
Akbaş köyünde de her an ararım
07.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Akbaş Köyünde Muhabbet

Köy havası güzel, fırın önünde
Etler mangaldaysa, içmesi özel
Erdem ali köyde, pazar gününde
Evin bahçesinde, muhabbet güzel

Avusturya yolu, çekilmez oldu
Gurbette hasretlik, senimi buldu
Bu genç yaşta özlem, içinde soldu
Akbaş köyü aşkı, sohbeti güzel

Türküler söylenir, hep bir ağızdan
Sesler yankılanır, çıkar boğazdan
Üşünse köyümde, gece ayazdan
Merdiven altında, muhabbet güzel

Dostlarla eğlenip, zaman tez geçer
Gecesi gündüzü, ayrılıp seçer
Bütün alem orda, durmadan içer
Evin bahçesinde, muhabbet güzel

Sevdası içimde, havası temiz
Kokusu bambaşka, yakını deniz
Beslenen hayvanı, gerçekten semiz
Köyümün sevdası, muhabbet güzel

Dayısı emmisi, hep bir arada
Toprağı ve taşı, yoktur burada
Anam babam elbet, yatar orada
Hayali sevdası,, muhabbet güzel
Bahattin Tonbul
29.1.2014

Bahattin Tonbul
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Akbaş Köyünde Seni Ararım

İçimde aşk sevgi neydi bilemem
Sen yoksun ya artık gelemem
Kim sevecek ben yoksam orda
Ben Akbaş köyüne gidemem

Her yaz sen vardın ya orada
Onun için koşardım burada
Çok özletirdin kendini orda
Bana Akbaş köyünü sorma

Her zaman özlerdin tutkuluydun
Tatil gelince özlem doluydun
Sıkıntını orada boşaltıyordun
Sen Akbaş köyüne yakışıyordun

Söyle komşuları dolanıp da gelirdin
İçindeki ezgiyi her tarafa sererdin
Sen yinede beni arar beni severdin
Sen Akbaş köyünün tek güzeliydin

Sana nazar değdi bilirim canım
İkimizin sevdasına gıpta duyarım
Eşe dosta hiç bakmadan sorarım
Seni Akbaş köyünde heran ararım
07.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Akbaş Köyünde Yalnız Yaşayamazdı O

Seni Akbaş köyünün Kazdağı ormanlarının
Çam ve kozalak kokulu eteklerinden getirdim
Bozkırın yüksek Alaca ovasına gelip söyleştin
Zor oldu ama alıştın Çünkü sonsuza dek yerleştin

Son anlar çok özledin yerini yurdunu hatta köyünü
Her yaz oralarda iki ayını tatilini koymüştün gönlünü
Abini kardeşlerini dayı ve yiğenlerini gördünmü sevinirdin
Çok sabrettin ama tek yardımcı çocukların ve ayrıca eşindi

Hasretlik üzerine hasretlik çektin eş dost kardeş diye
Bunlar yetmedi dayı ve kuzenlerin kırdı gönlünü safiye
Edremit'e nası geçer uğramadan bak hele köye
Her şeyi kafasına takardı son zamanda anladımı ne

Vakdi daralmış o yaz çok gezdik doyamadı tad alamadı
Kendi acı ve sızı içinde kardeşine ve çocuklara kıyamadı
Onlar için ev tutup bir ay oralarde gezdi ama mutlu olamadı
Anlatırdı her şeyi bir bir bensiz oralarda yalnız yaşayamazdı
04.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Akbaş Köyünün Eteğinde

Şirin ova yeşil çamlı orman
Yarim köyünün eteğinde
Akşam olunca çıkar duman
Akbaş köyünün eteğinde

Evlek evlek tarlalar var
Küçük küçük boğazlar var
Ağaçlarda arılar kovan yapar
Akbaş köyün eteğinde

Kazma kürek ellerinde
Halkı her gün imecede
Şarkı türkü dillerinde
Yarim köyün eteğinde

Ezan vakti herkes susar
İşi olan hemen bırakırlar
Ezan bitim son bulunca
Yaşlılar camiye koşar

Gençler iş için dışarıdalar
Öğretmenler çocuk arar
Hepsi servisle Balyadalar
Akbaş köyün eteğinde
27.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Akbaş’da Bekliyorum

Ulu tanrım isterse
Seven kalbin dilerse
Hoş kokunu sererse
Akbaş’da bekliyorum

Sayalardan iniver
Güngörmezden dönüver
Bayırlarda siniver
Ormanda bekliyorum

Dereden sular akar
Maşaktepeden bakar
O yar içimi yakar
Balya’da bekliyorum

Bir yılda on iki ay
Medreseye doğru say
Evcilerden doğan ay
Havran’da bekliyorum

Taç taksam saçına
Sev dersen bir kaçına
Göktepe yamacına
Akbaş’da bekliyorum

Çamavşardan Bengiler
Habiplerden indiler
Çakallara döndüler
Akbaş’da bekliyorum

Seni çok seviyorum
Geldesen geliyorum
Aşkından ölüyorum
Akbaş’da bekliyorum

Balıkesir’den Balya
Ormanın içi Galya
On birden sonra dalya
Akbaş’da bekliyorum
Bahattin Tonbul
24.10.2011

Bahattin Tonbul
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Akbaş'ı Ben Mi Daralttım

Yokluk beni mecbur etti
O yari ben mi yarattım
Çocukluğum bana yeti
Akbaş’ı ben mi daralttım

Ne anam var nede babam
Köyde satıldı son yuvam
Teyzem dayım hepsi abam
Akbaş’ı ben mi daralttım

Balya yolu dolambaçlı
Eğri büğrü alambaçlı
Uzun boylu siyah saçlı
Akbaş’ı ben mi daralttım

Sayalardan rüzgar eser
Güngörmezi gölge basar
Benim yarim nefes keser
Akbaş’ı ben mi daralttım

Derelerden sular akar
Evcilerden kızlar bakar
Sevdan yüreğimi yakar
Akbaş’ı ben mi daralttım

Çaresizim aşka kanma
Ayrılığı boşa anma
Babam öldü gelir sanma
Akbaş’ı ben mi daralttım

Balıkesir’i yurt aldım
Ben köyüme hasret kaldım
Azraile haber saldım
Akbaş’ı ben mi daralttım
Bahattin Tonbul
8.11.2011

Bahattin Tonbul
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Akbaş'lı Kemal Fıstık'a

Bir zamanlar neyidin köyün genci bayraktarı efesiydin
Akbaş köyünde ne derseniz o olurdu bunu bileydin
Severek evlendin azmı koştun peşinden kime diyeyim
Bahçelerin bayırların dili olsada bir,bir dinleseydim

Neydi o günler o sizin gençlik bir daha öylesi yaşanmadı
O dönemin gençleri lafa söze kulak asmaz hata yapmazdı
Sevgileri aşkları bizlere örnek oldu,dilden dile dolaşırdı
İnan Kemal abi sizin döneminiz gibi Akbaş köyü yaşamadı

İyi kötü o dönemde okudunuz polis oldunuz işe girdiniz
Memleketin doğusundam batısına gidip hizmet ettiniz
İki çocuğun oldu Kenan ile Zuhali evlendirip yuva verdiniz
Yeter be abi Yaşlı baka bileceğin bir annen var şükür ediniz

Köyde evin bahçen ormanın bayırların soluya bileceğin temiz havan var
Dünyada yaşarken iyisini kötüsünü bazende haydudu ile karşılaştın anlar
Al Zeliha ablayı yanına bugün köy,yarın Kenan sonrasında,Zuhal'a var
Annen şehirde zorlanır kırma Zeliha ablayıda onun gönlünü de yaparak al

Çok zordasın ne yardan ne anadan nede doğadan kopman zor
Bir gün bütün bu düşüncelerin tek,tek yerine gelir gönlün olur bol
Yaşa nefes alıp verme sağlık için ayrıca olmuş unutma bir ekol
Eşinle anne arasında üzmeden onları yaşatmak adamın içine kor

Bu görev senide onlarıda yıpratır arayı bulmak lazım
Bugün varsınız yarın ne olacak kimsede kalmaz nazım
Hayret bu dünya durdukça içerisinden çıkmayan sızım
Sizler bizlerin önünde örnek model olun gerisi neme lazım
29.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Akbaş'lı Kız Sevdim

Ateşdi gözleri, çağlayan sevgim
Onu tanıyınca, canımı verdim
Hakikat uğruna, olmuştu sevgim
Akbaş’lı kız sevdim, hayatım derdim

Oda beni sevdi, aşkın gücüydüm
Solcu bir kız sevdim, ben ülkücüydüm
Hainler içinde, sanki öcüydüm
Balya’lı kız sevdim, hayatım derdim

Ruhumdaki acı, tükenir sanma
Ayrı düşsek bile, düşmana kanma
Sevdiğin güzelin uğruna yanma
Balıkesir’liye, canımı verdim

Uğruna fedakar, olsun bu canım
Yüreğinde taşır, akarsa kanım
Boş sevdayı alır, yüketme hanım
Balya’lı kız sevdim, hayatım derdim

Doktorsan elleme, yaramı yetir
Çekilen çileyi, tutmadan getir
Dertlere salanı, göğsümde bitir
Akbaş’lı  kız sevdim, adımı verdim

Bahattin’im tende, oluşmuş yaşlar
Üzülme sevdiğim, eğilmez başlar
Siyah gözüsütünde, solmamış kaşlar
Akbaş’lı kız sevdim, adımı verdim
Bahattin Tonbul
29.1.2013

Bahattin Tonbul
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Akbaşlıyım ben

Toprakta yeşerir, bütün çiçekler
Ormanın içinde, Akbaşlıyım ben
Rüzgar fısıltısı, doğmuş böcekler
En içli kemanın, çalanıyım ben

Tatlı çeşmelerin, akan suyuyum
İçmeye doyulmaz, hakkın kuluyum
Cami meydanında, seni buluyum
En içli kemanın, fısıltısı ben

Balyanın yolları, uçurum dolu
Sayada oluştu, ormanın yolu
İşte oralıyım, tükenmez kolu
En içli kemanın, fısıltısı ben

Hayaller rüyalar, karıştı orda
Anılar resimler, yarıştı kırda
Yari bulamazsan, aşkımız zorda
En içli kemanın, fısıltısı ben

Geceler karanlık, sevda elinde
Çiçek bahçesiydi, kokar gülünde
Zikir çekiyorlar, hepsi dilinde
En içli kemanın, fısıltısı ben

Yılların hasreti, hepten ağlatır
Geceye ulaşsan, mehtap parlatır
Doğacak güneşi, o yar karlatır
En içli kemanın, fısıltısı ben
Bahattin Tonbul
28.1.2014

Bahattin Tonbul
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Akıl Sır Ermez

Atmosferde bir tabaka kat, kat da nasıl oluşmuş
Öyle muntazam bir bağ ile birbiriyle buluşmuş
Nice bilgin alim bu düzeneğe akıl yormuş
Bu tesadüf olamaz,hakta ala bize sunmuş

Rüzgar esince önünde hiçbir kuvvet duramaz
Yağmur yağınca sel olur dağ taş dayanamaz
Güneşin ısısı aşırı sıcak olunca insan yaşayamaz
Ne hikmettir Allah'ım onlar sız yaşam olmaz

Yaratmış doğayı,çiçekleri,sebzeleri,bitkileri
Kokla çiçekleri,ilaç yap bitki ve sebzeleri
Yetişemez bunlar su olmazsa hiçbirileri
Hepsinin yaşamları birbirine bağlı ve sebepleri

İnsan yalnız yaşar ama eşi olmazsa çoğalamaz
Bitkilerde arı böcek rüzgar olmazsa çiçekler tozlaşmaz
Duyuyor musunuz hepsinin sebebi sebepsiz olmaz
Bu işe sıra akıl sır ermez sende bende bulunmaz
21.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Akıl Verdi Bize

Dünyaya bakan gözler,hayatı gerçekten mi gözler
Yaşamın sahteliğini etrafa değişik bırakan izler
Bakış çok önemlidir görmekse onu fark ettirir
Bütün bunları doğada yaşayan canlılar belirler

Arı parça parça görür tabiatı,öyle bakar dünya ya
Dört ayaklı hayvanlar siyah beyaz bakar hayata
Biz insanlara tüm renkler ışık yansıması yapar ya
Denizde akvaryumda balık su içinde nasıl bakar doğa ya

Bütün gördüklerimiz doğada ışık yansıtması ise
İyi bak canım bunların hepsi sahte renklerdense
Beyinlerimizi algılarımızı bağışlayan Mevlamın
Haberi var akıl verdi bizlere araştırıp bula bilse
10.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Akıldan Çıkmaz

Ağzında sesi
Göğsünde kafesi
Bağrında nefesi
Aklımdan çıkmaz hiç

Yağmurun buluta
Güneşin umuda
Sevdanın tabuta
Akıldan çıkmaz hiç

Sevdanın efesi
Tanrının devesi
Suların deresi
Aklımdan çıkmaz hiç

Evinin hanesi
Gönlünün tanesi
Ruhun bir sahnesi
Akıldan çıkmaz hiç

Çekip çevirelim
Aşkı devirelim
Yufka evirelim
Akıldan çıkmaz hiç

Yağmurun bulutu
Güneşin umudu
Sevdanın tabutu
Akıldan çıkmaz hiç
Bahattin Tonbul
15.12.2010

Bahattin Tonbul
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Akıldan Silinmez

Geçmişi unutma, rüzgarsız üşün
Dersin merak etme, gelecek gelir
Aşk ile geçmişi, yürekten düşün
Akıldan silinmez, sevenler bilir

Gönülden sevdikçe, tek fark edensin
Yari özel kılan, gerçek bedensin
Sevmeyi severken, umut güdensin
Akıldan silinmez, sevenler bilir

Zamanlar seninle, bilmeden solmuş
Duygular ömürden, birden kaybolmuş
Harcanan bütün gün, ruhuma dolmuş
Akıldan silinmez, sevenler bilir

Yeterince ışık, görmeyenleri
Karanlıkta aşık, bilmeyenleri
Yürekten sevdikçe, isteyenleri
Akıldan silinmez, sevenler bilir

Karşılıksız çekti, yaşanmış günün
Yarınlar senettir, iyi düşünün
Bugüne sahip ol, ölen kişinin
Akıldan silinmez, sevenler bilir

Karşılıksız sevmek, önemli olan
Kokuyu duydukça, aşk ile dolan
Hakkı bile bulsan, onunla solan
Akıldan silinmez, sevenler bilir
Bahattin Tonbul
16.2.2013

Bahattin Tonbul
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Akıllara Sarmasana

Yolda belde seçtikleri
Elleriyle ektikleri
Tarlalarda diktikleri
Gökyüzünde durmasana

Karakıştan çektikleri
Tavşan gibi sektikleri
Ağzındaki tiftikleri
Soğuk suda yıkasana

Duruşunda çelikleri
Yüreğinde dirlikleri
Saçlarında belikleri
Örüp sarıp burmasana

Çiçek açan erikleri,
Yeni gelen ferikleri
Dağ başında Serikleri
Yüreğine sarmasana

Dallarında çiçekleri
Ellerindeki çekleri
İçince içecekler
Akıllara sarmasana
Bahattin Tonbul
22.3.2010

Bahattin Tonbul
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Akıllı

Ne kadar akıllı, olursan da ol
Bir bilene danış, özüyle hapsol
Akıllı beyniyle, deli yürekle
Düşünür sevgiyi, ruhuyla bir sol
Bahattin Tonbul
4.2.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Akın

Gecikmiş sevdamsın, benim içimde
Hissedilmeyecek, kadar da yakın
Gecemde karamsın, umut seçimde
Sevgiye imkansız, güneşe bakın

Dokuna bilirsen, uzanıp dokun
Sevdanın altına, ateşi sokun
Göğsümde iz yapmış, zalimdi okun
Sevgiye imkansız, güneşe akın

Üzüldüğüm anda, barınağımdın
Bunaldığım anda, sığınağımdın
Her oyuncağımda, fırıldağımdın
Sevgiye imkansız, güneşe bakın

Tüm nefes alışta, hayatım oldun
Ağlamak isterken, içimde soldun
Sen deli sevdamdın, gönlüme doldun
Sevgiye imkansız, güneşe akın

Fısıldadığında, cana can verdin
Haykırmak isterken, dağları gerdin
Yıldızlar altına, dünyamı serdin
Sevgiye imkansız, güneşe bakın

Bahattin’im yeter, artık çiz gitsin
Yazılan mısralar, tez elden bitsin
Şarkıda türküde, umutlar yetsin
Sevgiye imkansız, güneşe akın
Bahattin Tonbul
1.12.2012

Bahattin Tonbul
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Akışı

Hayatın akışı, gönülde gizli
Seveceksen sevde, insanı özlü
Öfken eriyince, haykırsan sözlü
Farkında olsan  da, kaybetmeyi bil
Bahattin Tonbul
24.11.2013

Bahattin Tonbul
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Akışın

Mahsun mahsun oturdun, o ağacın altında
Gönlüme ateşini, yağma etti bakışın
Sahip de olamadım, sen Allah’ın katında
Toprak oldu kara kış, parçaladı akışın

Uçu verdin aniden, aşk şerbeti içirdin
Bir gonca gül kopardın, ağlayarak seçirdin
Hasretin acısını, özleyerek geçirdin
Toprak oldu kara kış, parçaladı yakışın

Yüreğim katmer katmer, yarden uzak ağlarım
Bulutların altında, yağmur olup çağlarım
Düşünmem yere düşsen, sevda çeker bağlarım
Toprak oldu kara kış, parçaladı bakışın

Hayallerin umuttu, belkide nefestiler
Can evinde unuttu, sevdasın da sestiler
Bakışları eritti, fırtınalar kestiler
Toprak oldu kara kış, parçaladı akışın

Yar olmadan karıştı, bu alemde koşarken
Sevdasına mahkumdu, yüce dağlar aşarken
Belkide üç beş sene, sonrasın da şaşarken
Toprak oldu kara kış, parçaladı bakışın

Bahattin’sin tükenmez,  hayal kurmuş peşinde
Ömründen geri sayım, başlatmıştı düşünde
Yarine nazar değmiş, hasta olmuş işinde
Toprak oldu kara kış, parçaladı bakışın
Bahattin Tonbul
1.11.2013

Bahattin Tonbul
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Akıtmam Seni

Çekilen acıda,yaşanan tatda
Binkez tövbe etsem,affetsen beni
Sevda denilen o şey,yalnız hayatda
Tükenmez anılar,kurtarmaz seni

Yüreğime dokundu,mavi hayali
Gönlün allak bullak,unutma beni
Uzun yıllar olsa,gitmez hayali
Gözyaşım olsanda,akıtmam seni

Başka dünyalarda,sevda çemberi
Gidenler dönmüyor,bitmiş anberi
Herşeye rağmen can,unut kanberi
Gözyaşım olsanda,akıtmam seni

Sessizce bir kadın,içten ağlıyor
Hayali gerçekse,gönül bağlıyor
Yağan yağmurlarda,kalpten çağlıyor
Gözyaşım olsanda,akıtmam seni

Yaralı anılar,sönmez ateşde
Avuçları açmış,yüzü güneşte
Günahı çıkarmış,herşey beleşte
Gözyaşım olsanda,akıtmam seni

Kalbimden silinmez,o izlerini
Rüzgar kurutuyor,tut sözlerini
Elini kapatıp,yum gözlerini
Gözyaşım olsanda,akıtmam seni
Bahattin Tonbul
10.6.2012

Bahattin Tonbul
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Akıyor

Başında dumanı olan dağlar tepeler güneş ile de yok oluyor
İçimde yaşanan umut aksine daha çok canlanıp çoğalıyor

Özlenen yağmur durmadan hayallerimizin üstüne yağıyor
Islatıyor gözlerimi yüreğimin derinliklerine durmadan akıyor
Akıyor,akıyor akıyor
Çağlıyor  sel olup yüreklerde
Canlanıp çoğalıyor
Canım…
27.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Akladın Bizi

Gidiverdin sessiz,bekle sevdiğim
Yaraları sardın,akladın bizi

Sanki sensiz ağlar durur gezerim
Yüreğinde esen,yeli keserim
Yağmur gibi yağıp,toprak ezerim
Gidiverdin sessiz,bekle sevdiğim

Sarmışsa bedeni,toprağı serde
Unutmadım tanrım,affet sen bizi
Bütün sevenlerin,durduğu yerde
Yaraları sardın,akladın bizi
Bahattin Tonbul
20.3.2010

Bahattin Tonbul
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Aklı Yediler

Akıl bir kuzuysa, güdeni vardır
İman çoban olmuş, uyun dediler
Nefis tende kurt’sa, hakikat ardır
Kuvvetli iman da, aklı yediler

Kudretin sürekli, aklın bol olsun
Senin o gözüne, sevdamız dolsun
Bir sen birde Allah, içimde solsun
İman çoban olmuş, ağlar dediler

Ayağına diken, batmaya görsün
Yarası olunca, sinesi ersin
Gül kokusu sürüp, Allah’ım versin
İman çoban olmuş, ağlar dediler

Ne ev sahibiyim, nede kiracı
Şu yalan dünyada, misafir hacı
Gideceği saat, ömürde acı
İman çoban olmuş, ağlar dediler

Yüreği kıyamet, zaman yetersiz
Sevdası emanet, kıymet geçersiz
Rabbe teslimiyet, kalp de nedensiz
İman çoban olmuş, ağlar dediler
Bahattin Tonbul
4.2.2013

Bahattin Tonbul
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Aklıma

Göğsüme bağladım, kalbime diktim
Sevmekten gayrisi, gelmez aklıma
Maziye döndükçe, acılar çektim
Yarimden başkası gelmez aklıma

Sevdası hasreti, içimde kurur
Rüyası aklımda, hayali durur
Çaresizlik tende, acısı vurur
Yarimden başkası gelmez aklıma
Bahattin tonbul
22.2.2017

Bahattin Tonbul
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Aklıma Gelir

O yarin aşkıyla içerim yanar
Hasretim yanına yatasım gelir
Sen gittin gideli,yüreğim kanar
Çocukluk yıllarım aklıma gelir

Dostla düşmanlara,sevdayı yolla
Karanlık gecede,ruhumu kolla
Ayrı düşmüş yere,toprağı salla
Çocukluk yıllarım aklıma gelir

Sensiz bu alemin,içi yarılmış
Susmayan gönlüme,mazi katılmış
Yere düşen tenin,hakka sarılmış
Çocukluk yıllarım aklıma gelir

Gece karanlıkta,yari arama
Gölgeler altında,değme yarama
Göz ucunla bakıp,saçı tarama
Çocukluk yıllarım aklıma gelir

Sokaklar çamurlu,üstüm hep batar
Sevenlerim çoktu,yürekler atar
Bensiz olan yarim,yalınız yatar
Çocukluk yıllarım aklıma gelir

Elektirik yoktu,gazlambası var
Her mahalleninde,çeşmeleri var
Herkes hayvanları orada sular
Çocukluk yıllarım aklıma gelir
Bahattin Tonbul
2.10.2011

Bahattin Tonbul
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Aklıma Gelir Ölüm

Ne zaman karanlık çökse
Kimse olmaz yanımda
İşte o zaman
Ölüm aklıma gelir

Göz bebeklerim  küçülür
Gözyaşım görülmez olur
Bir anda
Duvarlar kaybolmuştur
Nefesim tutulur bir an
Boğazım düğümlenir
İşte o zaman
Ölüm aklıma gelir

Uykum tutmaz artık
Mezar gibidir evler
Sadece yıldızlar ışıtır yüreğimi
Hasret bitmez gönüllerde
Kokusunu duyarım onun
İşte o zaman
Ölüm aklıma gelir

Dağlar yol vermez bana
Taşlar engel olur yürümeme
Güvenemem hiç kimseye
Anıları saklarım mazide
İşte o zaman
Ölüm aklıma gelir

Kurban olurum
Boynumu bükerim
Bitmeyen aşkıma saklanırım
Her gün onun için
Ne varım ne yokum
İşte o zaman
Ölüm aklıma gelir

Başımı koyamam yastığa
Hayallerim tükenmez
Rüyalar görürüm
Seslenirim ses vermez
Gölgeler
Saklar hep onu
İşte o zaman
Ölüm aklıma gelir
Bahattin Tonbul
11.9.2016

Bahattin Tonbul
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Aklıma Seni

Seni çok severdim, büyük aşk ile
Ne kadar sessizsen, unutmam seni
Damla damla düşsen, tutmazsam bile
Kader olup yazsam, aklıma seni

Turnalar kanatı, vurmuş umuda
Uçurmuş gönlünü, düşmüş koruda
Kirpikler kırılmış, saklar onuda
Kader olup yazsam, aklıma seni

Buz tutmuş yüreği, yüksekte durur
Kor ateş acısı, tenine vurur
Özlem çeken aşık, elbette kurur
Kader olup yazsam, aklıma seni

Kurtlar sofrasında, hayaller bitmez
Sevdanın irisi, gönülden gitmez
Gün batımı ışık, şafağa yetmez
Kader olup yazsam, aklıma seni

Çığlığınla yırttın, geçmişi dünden
Doğurmuş sevdanı, desen bugünden
Acısı sarsacak, elbet derinden
Kader olup yazsam, aklıma seni

Gözlerin parlasa, bana gelince
Sararıp sormuşsun, bensiz gülünce
Kırılmış okların, kalbi delince
Kader olup yazsam, aklıma seni
Bahattin Tonbul
26.10.2012

Bahattin Tonbul
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Aklımdan Çıkarmam

Bilir misin yar seni,ne kadar sevdiğimi
Ufkun yer yüzü ile,öpüştüğü noktayı
Unutamam o anda,kalbini deldiğimi
Hiç aklımdan çıkarmam,canım alan noktayı

Gece uzaktan gelir,bir sevdanın türküsü
Ruh umuda inletir,derin olan ülküsü
Denizlerin ötesi,gönüllerin öyküsü
Hiç aklımdan çıkarmam,ayrıldığın noktayı

Hayalimde rastgele,çok gemiler batırdım
Girdiğin o limanda,ayrı kalıp yatırdım
Sevdiğim dalgaların,yüreğinde hatırdım
Hiç aklımdan çıkarmam,sensiz kalan noktayı

Can alıcı kuşların,çığlıkları geliyor
Keskin o bakışların,ciğerimi deliyor
Karar verdim gitsen de,ölüm bizi eliyor
Hiç aklımdan çıkarmam,sensiz olan noktayı

Anlamasan da geçti,dur durak yok sevdamda,
Dondurucu soğuklar,kalmış gönül sayfamda
Yok artık inanmamak,resmin anın odamda
Hiç aklımdan çıkarmam,sensiz olan noktayı
Bahattin Tonbul
7.7.2011

Bahattin Tonbul
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Aklımdan Çıkmadın Ki

Gençliğimde eleleydik
Acıları yıkmadın ki
Ağlayıpda bir güleydik
Hiç aklımdan çıkmadın ki

Yaşlansak da unutmadık
Ayrılsak da unutmadık
Ölsek bile unutmadık
Hiç aklımdan çıkmadın ki

Hayatımda ilk ağacım
Mutluluktu tek ilacım
Senin sevdana muhtacım
Hiç aklımdan çıkmadın ki

Sular aktı tek başına
Umudu koy yar taşına
Katsaydın da son aşına
Hiç aklımdan çıkmadın ki

Etrafını ışık sarsın
Ayrılırsan çok bakarsın
Gülümsersen sen o yarsın
Hiç aklımdan çıkmadın ki

Bahattin’im elde ne var
Bir ben varım birde o var
Yüreğimde özlem yatar
Hiç aklımdan çıkmadın ki
Bahattin Tonbul
2.12.2015

Bahattin Tonbul
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Aklımdan Çıkmaz

Hasretin içimde, ateşten bir kor
Ayrı yaşanması, sevenlere zor
Gökyüzü özlemle, oluşmuşsa mor
Ateşinle kokun, çıkmaz aklımdan
Bahattin Tonbul
22.8.2013

Bahattin Tonbul
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Aklımdasın

Sen yoksun yanımda
Ama anıların durur hep karşımda
Bu sabah erken kalktım okul için
Çorbamı ısıtıp yemeye başlayınca
Sen sen geldin aklıma canım

Karşımda yoktun
Tüm kahvaltılarımda
Her an eşlik eder veya otururdun
Hiçde yalnız bırakmazdın beni

Sabahın o mahmurluğuna sıcaklığını katar
Bazen yer bazende dedi kodu yapardın
Özledim bütün bunları
Seni sesini
Duyamıyacakmıyım acep bir daha
Günlerime ışık olamayacakmısın
Yemeğime neşe katıp
Gönlümü canlandırmayacakmısın
Söyle
Soframı ısıtan varlığın hayallerimde
Bak
Bekliyor ruhum seni
Olmaz ların olmazısın sen
Hasta dahi olsan kalkıp karşıma oturup
Benim yememi izlerdin
Bu da bana mutluluk verirdi
Kapıdan çıkana kadar arkamdan izlerdin

Sen sen canım inan bambaşka biriydin
Seni tanıyamamışım
Birlikte olduğumuz anlar,hissedemedim
Bütün bunları ve kıymetini yaşarken bilemezdim
Sevginden şüphem yoktu ama
Bende bıraktığın bu tertemiz unutulmayan aşkım
Sevgi dolu mazi,satır satır bir film şeridi gibi
Karşımda duruyor sanki
Anla anla ne olur çık gel de gör
Aklımdasın bak hiç çıkmıyorsun ki
Bahattin Tonbul
24.9.2009

Bahattin Tonbul
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Aklına Şeytan Girmesin

Bu dünya garip bu dünya yaşayanlara maske
Doğunca insan çok temiz her şey adeta yenice
Buralardan giderken yırttın o maskeyi gönlünce
Büyüyüp ergenlik çağına  insan rahat  gelince

Başlıyor aşk maskesi şansına göre iyi veya kötüye
Takıyorsun aynı anda içerinde ateş mi başlıyor ne
Sevginin gücü yeterse eğer sönmezse görünme
Bakarsın o zaman maskedeki çirkin görüntüye

Yüzdeki boyama kalbini bozmasın gözlerin parlasın
O güzel sevda boştan yere içini tarumar etmesin
Kollarını aç kafanı dik tut gözünü ıslaklık gelmesin
O melek yüzün solmuş sakın ha aklına şeytan girmesin
08.4.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Akmadıkça

Doğmuşsa sabahı
Yarim olan o güneşle
Neyleyim ateşi vahı
Doğmamışsa yar üstüne

O yar susuzlatır beni
Unutulmaz yüzde beni
Hayaline terketmeni
Arar durur feth etmeni
Çeşmelerden akmadıkça
Bahattin Tonbul
7.5.2013

Bahattin Tonbul
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Akmaz

Haykırsam yüreklerine
Dere tepe inan akmaz

İndim derin yerlerine
Akıp giden sellerine
İkimizin sevdasını
Haykırsam yüreklerine

Sevenleri güneş yakmaz
Gözlerinde ateş çakmaz
Ruhlarında yumuşaklık
Dere tepe inan akmaz
Bahattin Tonbul
5.2.2009

Bahattin Tonbul
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Akmış Yıldızı

Dağları taşları, hayra yorana
Seçilmiş bulutlar, akmış ikizi
Yağmurun tanesi, aşktı sorana
Islanmış yer yüzü, kaybolmuş izi

Karanlık gece de, bulunmaz yarsa
Gitmeyen gölgeler, yürekte arsa
Sevda çiçeğinde, ağlayan varsa
Islanmış gönüller, akmış yıldızı

Rüzgarı yol verir, bunca seneler
Sevdasına aşık, buğday taneler
Dillerde dolanan, bomboş haneler
Tükenmez umudu, batmış yıldızı

Yeri göğü sardı, geçti oradan
Dünyasına sormuş, çık sen aradan
Kimseye demeden, sevmiş yaradan
Haykıraca aşkı, döner yıldızı

Mucize mi demiş, bağla zincire
Aklına sır olmuş, gönül hırsızı
Çekirdek misali, koymuş incire
Gökyüzünde yanar, döner yıldızı

Bahattin bekleyen, yarin olacak
Önceki umudu, yalnız dolacak
Doğmamış bebeği,yetim kalacak
Garibi öksüzü, döner yıldızı

19.3.2017

Bahattin Tonbul
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Akrostiş(Küçük kızım)

Ç ağlayandan akar sular,dinmedi
A şağıda dere tıkar,içerime sinmedi
G ece boyu duman tüter,ateşini bilmedi
L eylekleri yuvasına döner dedin dönmedi
A ğlar bakar ona buna yaşlı gözlerim
Y avrusuz yaylaları tek başına özlerim
A cıları yüreğimde tatlı yapıp közlerim
N asıl oldu bu ellerde sevdiğini bilmedin

E vvelinde tanımadın sen onu
C iğerinde yakamadın odunu
E cel başa geldi soramadın sonunu
M uradını genç yaşında bilmedin

T oprağa nasıl kattın sen ananı
O rtama sevgi veren masum söze kananı
N eden söyleyemedin tek başına yatanı
B ulamazsan yer yüzünde birbirini satanı
U zaklara gelemedim melek yüzlü can annem
L ale gülü mezarına dikemedim ben annem
Bahattin Tonbul
5.7.2010

Bahattin Tonbul
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Akroşit...Bahattin Tonbul

Başarılı aşkı yaşadım onla
Akıllara ruhu, verir Allah’ım
Harikalar durur, kalplerde tonla
Asil yarim ölmüş, tükenmiş vahım
Tarih onu bana, bağladı sonla
Türk olmaktı umut, gönülde şahım
İmanlı yüreği dolmuş o canla
Nurlu yüzleriyle, terk etti ahım

Toplumun sevdası, hepsinden yaman
Onurlu bedenler, duymasın aman
Nazik gecelerin, bittiği zaman
Bağlı olamazsın, solmuş o canla
Usta aşıkların, sevdası tonla
Leyla ile mecnun, yoğruldu onla
Bahattin Tonbul
26.4.2013

Bahattin Tonbul
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Aksada Gözyaşlarım

Gökyüzünde yıldızı, yer yüzünde denizi
Ne zaman hatırlasam,  o yare koşuyorum
Boşverde desem ona, yüzü soluk benizi
Öleceğiz bunu bil, geçmişi yaşıyorum

Kalbim acıdı bugün, sen yoksun bilmiyorsun
Sebepsiz ağlamanın, arkası kesilmiyor

Onu hergün ararım, sevda taşır özümüz
Gönül kervanlarından, ayrılmazdı gözümüz
Hayalin gölgesinde, söylenecek sözümüz
Öleceğiz bunu bil, geçmişi yaşıyorum

Umurumda hiç değil, doğan güneş batsada
Sensizlik yine acı,  gözyaşlarım aksada
Bahattin Tonbul
6.12.2013

Bahattin Tonbul
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Aksamalarından

Usanmadım hiç deliler gibi,seni sevmekten
Hele o kokun gülüşün beni,can mest ederken
Sessizce içten içe huzur dolu gülümserken
Bir peri gibi,uçup gittin sen güneş doğarken

Bakamadın ki arkanda kalan kalbinden kopan
Yarin duruyor karşında her an hiç ayrılmadan
Biran hissetti Azraillini ayaklarında
Bozulan kan dolaşımının aksamalarından
Bahattin Tonbul
15.09.2008

Bahattin Tonbul
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Aksan

Gönlüne girmene, lüzüm kalmadı
Durumu anlatsan, yüzüne baksan
Misafir almana, sevgi salmadı
Acını bağlatsan, içine aksan

Hayatın özlemi sarmış içini
Gönülden atamaz, yarsiz biçimi
Gerçeği unutmaz, varsa perçini
Acını bağlatsan, içine aksan

Kartallar uzaktan, nefis görürler
Düşmanın sesini, hedef bilirler
İnsandan insana, sevda verirler
Acını bağlatsan, içine aksan

Karanlığı ışık, parlatır durur
Yakarsa doğrudan, hedefi vurur
Sevdiğin o gönül, içinde kurur
Acını bağlatsan, içine aksan

Alsanda gönlünü, anlamsız değil
O seni sevmiştir,yüreği sebil
Hakikat uğruna, gerçekler, kefil
Acını bağlatsan, içine aksan

Bahattin’im sabah, gönlünü eşse
O derin uykuda, göğsünü deşse
Gökyüzünde yıldız, olup da düşse
Acını bağlatsan, içine aksan
Bahattin Tonbul
24.12.2012

Bahattin Tonbul
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Aksana

Yüreğimi saran,aşkın yakıyor
Bedenimi sensiz kanlar sıkıyor
Acıları ırmak,olup akıyor
Yağmur olup sular gibi aksaya

Gökyüzünde uçan,garip kuşların
Dağbaşında gezen yalnız kurtların
Hayalleri kuran,tüm umutların
Yağmur olup sular gibi aksaya

Rüzgarları salmış,dumanı almış
Yarine yalvarmış,içi bunalmış
Havada kararmış,aşkı sanalmış
Yağmur olup sular gibi aksaya

Ateşin isini,nasıl silersin
Sevdiğin güzele,hasret dilersin
Acılarını da nerde belersin
Yağmur olup sular gibi aksana

Atı vermiş yarim,bütün elleri
Gönüllerde zalim,sazın telleri
Dillerinde şarkı,hasret gülleri
Yağmur olup sular gibi aksana

Bahattin'im aşkı hakta ararım
Rüyaları anı,yapıp kararım
Ayrılığa toprak,atıp sararım
Yağmur olup sular gibi aksana
Bahattin Tonbul
21.11.2009

Bahattin Tonbul
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Aksın

Bir sevda doldurda, hayatım doğsun
Sardığın aşk benim, içimi yaksın
Verdiğin tüm acı,ruhumda soğsun
Yürekte özlemler,kanımla aksın

Düşmanın çok büyük,aşıksın yare
Gönlünde hasretin,kavuşmuş nare
Takmışsın beynine,umutsuz çare
Ağlayan gözlerin,yüzüne aksın

Sevmekten daha çok,zordur beklemek
İnsana güvenip,yarsiz teklemek
Hayalleri onla,birbir eklemek
Sevgiden uzakta,kimleri yaksın

Hissetmeyi öğret,dokuna bilsen
Solunan havayı,elinle silsen
Bensiz o diyarda,ağlayıp gülsen
Özlenen dünyası,söylede aksın

Sevmek sevilmektir,merak etmişsen
Titremek sevmektir,acı ditmişsen
Yalnız üşümektir,kalpde setmişsen
Sevgiyi düşünüp,öylede aksın

Bahattin gönlüne,ateş düşmekte
Güneşin sıcağı,çölü eşmekte
Gün geçtikçe sevda,yarsiz pişmekte
Severek ölmekte,toprağa aksın
Bahattin Tonbul
21.7.2012

Bahattin Tonbul
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Akşam

Sevgi gönül kalıcı, cennette olur diyar
Neden hala seversin, huzur dolu bu akşam
Hayalini güdersin, herkese vefalı yar
Sevgi söze dolunca, dua olur her akşam

İstek kısa  vadedir, aşkı kalbinde durur
Heves doymaz gönülde, acısı tene vurur
Sevda gönül ilacı, alan aşık kudurur
Sevgi söze dolunca, dua olur her akşam

2.3.2017

Bahattin Tonbul
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Akşam Güneşi

Yuvası dağılmış, bir kuş misali
Sırt sırta dönmüşsün, akşam güzeli
Yağmur olup yağsan, sevda misali
Damla olup düşer, nedir özeli

Kader olup yazsa, seni anlına
Yar olup da kazsa, hepten aklına
Umut durur onda, söyle saklına
Sırt sırta dönmüşsün, akşam güzeli

Nefes olup doğsan, o yar içine
Geceler kararmış, desen geçine
Kuytular kırgındı, söyler kaçına
Sevenler kaybolmuş,akşam güzeli

Saklıyorsan bilsin, sevgini benden
Sonbahar rüzgarı, eser derinden
Umudun kapısı,kaybolmuş dünden
Sevenler ağlarmış, akşam güzeli

Turnalar kanadı, vurmuş sırtına
Alıp uçurmuştur, onu fırtına
Buz tutmuş yüreğin, gelir şartına
Tutuşmuş heryanın, akşam güzeli

Acılar ateşe, birlikte vurur
Kurtlar sofrasında, sevenler kurur
Gün batımı döner, şafakta durur
Çığlığınla yırttın, akşam güzeli
Bahattin Tonbul
20.10.2012

Bahattin Tonbul
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Akşam Güneşi Yakmazmış

Gözyaşların dolmuş, göğsüne yarin
Gönüller kararmış, tutma ateşi
Haykırış bu değil, vedası narin
Seveni yakmazmış, akşam güneşi

Sevdayı tatmayan, yazmış adını
Aşıklar busesi, sarmış kadını
Silip atamazsın, o feryadını
Seveni yakmazmış, akşam güneşi

Karşı isyanımı, engelliyemez
Yazmış feryadını, hiç söyliyemez
Alın yazın bunu, belgeliyemez
Seveni yakmazmış, akşam güneşi

Düşlerimiz ayrı, yürekler bütün
Yüzlerin buruşuk, yenilmez etin
Boyandı rüyalar, görmedi itin
Seveni yakmazmış, akşam güneşi

Bakışlarımızla, sevdayı koyduk
Taşıdık taşıdık, gönüller oyduk
Hayali bir yana, özünde soyduk
Seveni yakmazmış, akşam güneşi

Bahattin’i hepten, ağlatamadık
Geçmişi düzene, bağlatamadık
Ruhunda tütecek, sağlatamadık
Seveni yakmazmış, akşam güneşi
Bahattin Tonbul
10.11.2012

Bahattin Tonbul
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Akşam Hissetmişti Ankara Tıp'da

Akşam hissetmişti o,adeta can çekiliyordu
Ayakları morardı ve buz gibi soğumuştu
Koştum Fatih doktor'a söyledim şikayetlerimi
O da ağrı kesici ve antibiyota başlatıyordu
Canım sevgilim
Ağrı ve sızısını söylüyemiyordu
O gün dört,beş kez altını değiştirdim
İçini boşalttı sabaha kadar
O da bende yoruldum
Ama ateşi olmamıştı o kadar
Sabah yeniden başladı.
Ateş yükseliyordu durmadan koştum hemen
Doktor ve hemşireye haber verdim durumundan
Hepsinin haberi var.Ben şikayetimi söyledikçe
Nöbetçi doktor anlıyamadı
Çünkü bu hastahanede gece ne bilen doktor nede hemşire var
İnsanları doldurmuş çaresiz ve sessiz ölümlerini bekliyorlar
Gece kalanlar stajer doktorlar.
27.01.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Akşam Üstü

Akşam oldu hüzün dolu şu an gönlüm herkes evlerine çekiliyor
Ailesi eşi olanlar elerinde kiminin çantası kimisinde paket taşıyor
Bir an onlara ulaşıp yemeklerini arzuluyorlar tuhaf içim burkuluyor
Bilmem ama canım sevgilim sensizliği o an daha çok duyuyorum

Eve dönüyorum bende ama içimde hiç heyecan yok kalbimde
Durmuş herşey bana bön,bön bakıyor hislerim kayboldumu ne
Hissetmemekten bakamıyorum yatak odamıza yoksunya sen içinde
Bu olumsuz yükü taşıyacak  güç bitti kalmadı artık nevarsa bedende

Herşey karışık biz seninle eşin dışında dost ve arkadaştık
Bu yüzden ne yaparsak yapalım biz bir birimize danışırdık
Bazen güler bazende anlaşamayıp uzun zaman tartışırdık
Fazla kin yapmayıp çok geçmeden hemen geri barışırdık
06.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Akşamın Gürültüsü

Akşamın gürültüsü bitti gece yarısı oldu artık yalnızım
Çok sessiz etraf çöp arabasının sesi ve gürültüsü var
Sanki birileri bana bağırıyor,bunalmışım karanlıktan
Etraf da benim dışımda uykusu gelmemiş ağlayanlar

Vardır elbet derdi karanlığın bu kadar gizliliği olunca
Arayan soranı sadece kalleşlik ortaya kötülük katınca
Görülmezliğin arkasına sığınıp ala bildiğine ruhunu
Bu olumsuzluğun içine katıp bu dünyadan yok olunca

Kaybolmaz sevgi yaşar gönüllerde aydınlanır hatıralar
Karanlığın izbeliği adama acı verir yüreğini dağlatırlar
Bakma onların umursamadığına öyle gözüküyorlar
Gerçek sevenler unutamaz kalplerini dışarıda saklarlar
6.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Akşamları

Akşamları seviyorum
Hele geceleri
Gözlerimi kapattığım an
Seni görüyorum
Çayımızı demlemiş
Bütün işleri bitirmiş yorgun ve argın
Yanıma oturuyorsun
Özel bardağınla
Çayını yudumluyorsun
Biliyorum çok mutlusun
Bardağın bitmesini bile istemiyorsun
Durgunsun
Çünkü bu anı ve doğayı seviyorsun
Akşamları

Başını göğsüme dayamış
Gözlerinle gözlerimin içine bakıyorsun
O bakışlarınla yüreğimi oynatıp
Kanımı ateşliyorsun
Sen yokken yanımda varsın
İçimde kanarsın
Damarımda akar benim canıma can katarsın
Sevgilim
İşte bu yüzden seviyorum
Sensiz olan bu
Akşamları

Cırcır böceklerinin sesini duyuyor
Arada esen yaprağın hışırtısı
Rüzgarın serinliği ile
Hayallerime renk katıyorsun
Karanlıkların sonsuzluğu
Görmemi engelliyor
Ama hissediyorum
Kokunu duyuyorum
Sen göğsüme yaslanmış
Kollarımın arasında yatıyorsun
İşte bu yüzden seviyorum
Akşamları

Gökyüzünde yıldızları göremiyorum
Arada parlayan upuzun kıvılcımlı yıldırımlar
Gök gürlemesiyle
Korkutuyor beni
O kadar aydınlatıyor ki
İnan gündüz gibi
Bıraktığımız anıları vuruyor
Maziye
Tıpkı gölgelerin kaybolduğu gibi
Birden yok oluveriyorlar
Akşamları
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Ellerim,dudaklarım,burnum konuşsa da dinlesen
Ne kadar yumuşaktı tenin
Görmesem de anlar dudaklarım
Hele kekik kokunu unutamam
O Allah vergisi notalı konuşman
Var ya sevgilim
Bambaşka oluyor
Akşamları

Hayalin bardağa dolmuş su gibi
Bakar dururum usanmadan
Çok susuzda olsam bir yudum içmem
Kaybolur diye korkarım
Sabaha kadar
Peki sonra buharlaşıp yok oluveriyorlar
Aniden
Tatsam da aynı tatmasam da
Yaşamın ölümle noktalandığı gibi
Tıpkı yaşadığımız o mutlu zamanlar gibi
Bitmez aşkımız
Canım
Bende yok olsam
Akşamları

Fusfukara kalmış gönlüm
Ruhun dolaşır çevremde
Bende saçını tararım örerim ellerimle
Yok olmanı istemem
Ay ışığı vurmuş aşkımızın üstüne
Görende bir görmeyende
İşte bu satırlarda sonsuza gider sevgimiz
Bir daha gelirmişiz yan yana dersin
Sonsuz akşamları sevdamız
Bitmez
Mevla’m affetsin bizi
Bu akşamlar tükenince
Bahattin Tonbul
23.7.2010

Bahattin Tonbul
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Aktım Irmaklarına

Yokluğunla göğsüme, sardığın acıları
İlmek ilmek dokudum,hayallerimde yaktım
Issız çölde koyduğun,o müthiş sancıları
Anılarda saklayıp,ırmaklarında aktım

Esen rüzgarlarında,sen varken darılmazdım
Çiçeksiz baharlarda,toprağa sarılmazdım
Yağmurlu havalarda,ölsem de karılmazdım
Anılarda saklayıp,ırmaklarında aktım

Baktıkça içlenirdim,demirden yollarına
Sen varken ağlamazdım,sarsan o kollarına
Sevdaların ardından,kırılmaz dallarına
Sen varken üşümeyip,aktım ırmaklarına

Yıkılmazdım sevgiyle,kimseye küfretmezdim
Seninle bir yaşarken,aşkımı kirletmezdim
Kol kola yürürken de,elimi titretmezdim
Sen yoktun da terinle,aktım ırmaklarına
Bahattin Tonbul
2.7.2011

Bahattin Tonbul
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Akvaryumda Yaşayan

Akvaryumda yaşayan bir balık olmak istemem
Çünkü her istediğimi istediğim zaman yiyemem
Bana yem verecek diye her an onun bekleyemem
Ben özgür olmak isterim her an esarete giremem

İnsanlar çok merhametsiz alırlar cam çerçeve içine
Benzetmeye çalışırlar deniz deki gibi taşlı  dibine
Mümkünmü Allahın verdiği dengeyi oluştura bilsende
Ona göre yaşasa o canlı özgürce doğasında dolaşa bilse
29.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Al Beni

Al beni de be gülüm
Değer mi insanın en son hali
Yalınız ölüm
Varsa gelecekte cennet
Cehennem
Dünyası
İşte olur mu dersin zalim
Eğer hazırladıysan oraya
Ruhunu yaşarsın
Hazır değilsen
Beklede gör
Hayat belkide olur
Yaşayana zulüm
Bahattin Tonbul
11.4.2014

Bahattin Tonbul
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Al Canımı Da

Önceleri çok, kızgın bir bozkurttum
Şİmdi kuzuyum,bak işte ben buyum
Kimseler bilmez,bu garip halimi
Bir tek sen bilin,gençlikteki huyum

Birden parlardım,sanki bir aslandım
Çok üzdüm seni,sana doyamadım
Hatıraların,yok oldu sormadım
Gel artık bana,sende kıyamazdın

Alıştırdın sen,bağladın kendine
Nasılda hoştu,sevgin yüreğine
Doldurdun acı,girdin bedenime
Al canımı da,sar beni beline
14.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Al Da Demedin

Aşkın çevresini,sarmışsa gülü
Yaşadığın bunca,sevdalar ömür
Ektiğin çileğin,dikeni gülü
Derman içindedir,bedeni kömür

Çok da uzaklardan,yare bakıyor
Ayrılıklar bana,zor da demedin
Alev olmuş aşkın,yürek yakıyor
Tutuşmuş bedeni,al da demedin

Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Al Dinle

Öğünme ha yaptıklarınla
Yaptıkların öğünsün senle
Geçmişteki baktıklarınla
Sevdadan hasreti al dinle

Uzaktan ışık tutanlara
Görme aşkı uyutanlara
Dönecektir ağlatanlara
Karanlık sevgiyi al dinle

Allah vardır yalnız değilsin
Sevmeyi sevilmeyen bilsin
Aşkını taşıyan ağilsin
Yalancı dünyayı al dinle

Sevene göre pişmanlıktır
Sevmeyene de yanlışlıktır
Dünya öyle ki alışıktır
Güzelliktir sonu al dinle

Kimine duadır kimine
Olur beddua tahminine
Yaşattıysan onu kalbine
Ruhunu çalsan da al dinle
Bahattin Tonbul
31.1.2014

Bahattin Tonbul
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Al Git

Eğlenmesi elbet kolay
Al gönlünü sende çek git
Yaşatması kalp de olay
Gir ruhuna sende at git

Yaşa baba sen çok yaşa
Kan bulaştı çatık kaşa
Kir karışmış soğuk aşa
Son ruhunu sende at git

Sevdası gönül ekili
Gir kalbime gül dikili
Sevdan olmuş yar vekili
Ver ruhunu sende al git

Sevda acı yere düştü
Toprak yerde aşkı pişti
Özlem anıları deşti
Tut ruhunu sende aş git

Yere göğe sevgi saçtı
O yar gönüllerde aştı
Dokununca beyaz saçtı
Al ruhunu sende bas git

Bahattin sen gölgen vardı
Sevgi çeken canı kurdu
Memleketim sonsuz yurdu
Çal ruhunu sende al git
Bahattin Tonbul
11.6.2016

Bahattin Tonbul
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Al Götür Beni

Aşkımı sevdamı,her an atarım
Ciğerimde akan kana bakarım
Ayrılığı berrak suda yıkarım
Al beni de götür gittiğin yere

Ünü namı şanı,kenara attım
Acıya tatlıyı,nasılda kattım
Hasreti rüzgara,hışımla sattım
Alıp götür beni,gittiğin yere

Bu yalan dünyada,sana sormadım
Çıkan ayrılığa, koku salmadın
Yüreğimden akan kana doymadım
Alıp da götürsen,beni sevdiğim

Bahattin'im içim,durmadan yanar
Bu yaralı gönlüm,hep yari anar
Geçmiş anılarda,sanki bir zarar
Tutamadım seni,candan sevdiğim
Bahattin Tonbul
3.1.2009

Bahattin Tonbul
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Al O Sevdayı

Gölgesi kurudu, güneş doğunca
Aşkına mahkumken, bitmez davayı
Toprakla yüzleşti, deniz boğunca
Nerden bağlamıştım, ben bu sevdayı

Ayırma yüzünü, sevdiğin yerden
Umuda bağlanmış, o müthiş erden
Sımsıcak sarılı, akan o terden
Ayırma gözünü, tut o sevdayı

Sazıyla sözüyle, dillerde dolan
Yakan gönüllerde, sevdayı bulan
Ruhunu kör etmiş, yıldızı salan
Bağlama izini, al o sevdayı

Hayali karanlık, yalan gerisi
Kimseye sormadı, buldu perisi
Aşkına köleymiş, belki delisi
Yoluna kurbandır, çal o sevdayı

Denizin üstüne, yazdım adını
Kanadı yüreğim, öldü kadını
Unutamam artık, yarın tadını
Aşkına esirim, sorsan sevdayı

Bahattin baharda, kimler soruyor
Bütün ömrüm aktı, yağmur koruyor
Buluta gerek yok, rüzgar sarıyor
Hasretim o yare, ver o sevdayı
Bahattin Tonbul
25.10.2016

Bahattin Tonbul
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Al Sevgimi

Al sevgimi
Sar yüreğimi
Kır bedenimi
Yeterki sevsen sen beni
Bu ellerde yalnız koyma
Yaralı ciğerimi
Acır kalbim seni sevmekten
Ruhum uyumaz gece gündüz
Hayallerim korkunç sessiz ve yalnız olmaktan
Dünyam olmuş adeta zifiri karanlık
Kalmamış umudum başkasını sevmeye
Sen dururken yanan yüreğimde
Bahattin Tonbul
22.10.2009

Bahattin Tonbul
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Ala

Hala yarsiz durur bedenim
Ala seni seven gözlerim
Hala yüreğimde gidenim
Ala seni bekler özlerim

Hala tek başına gezerim
Ala gökyüzünde seslerim
Hala acılarla ezerim
Ala dillerimle beslerim

Hala bana bakan yönleri
Ala unutulmaz yüzleri
Hala sensiz kalan günleri
Ala bulamadım sözleri
Bahattin Tonbul
6.8.2010

Bahattin Tonbul
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Alaca Hoş Olur

Aslıyı tanımam, Sıla olmazsa
Kayseri umuttur,Develisinde
Gerede yolları, onsuz solmazsa
Alaca hoş olur, dede sesiyle

Yareni Yurt almış, Zeynebi Görür
Zehra’da sevgiyi, Fatma’da bilir
Abdullah aşkını, bilerek verir
Alaca hoş olur, dede sesiyle

Bilemez hiç kimse, özleyip durur
Dedesi ninesi, sevgiyle kurur
Yollarını gözler, yürekten vurur
Alaca hoş olur, dede sesiyle

Neslihan Emine, toplanıp gelmiş
Aslısı Sılası, gönülde yelmiş
Abdullah bambaşka, tadıyla selmiş
Alaca hoş olur, çocuk sesiyle

Torunlar tatili, iple çekerler
Analar babalar, özlem ekerler
Heleki dedeler, hasret dikerler
Alaca hoş olur,çocuk sesiyle

Yollarda umuda, gölgeler bakar
Gurbetteki canlar, içimi yakar
Yağmur yağsa elbet, su gibi akar
Alaca hoş olur, torun sesiyle
Bahattin Tonbul
26.11.2012

Bahattin Tonbul
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Alaca Sokağı

Saklı yanan ateş, közü bırakmaz
Memleket özlemi, sevda eridir
Gül dikene batmaz, izi bırakmaz
Alaca sokağı, gerçek yeridir

Gurbette özlerdi, her iki gözü
Unutmaz geçmişi, yaşatır özü
Çokta soğuk olur, baharı güzü
Alaca sokağı, gerçek yeridir

Gönlünde sevdası, orada atar
Anası babası, sevdiği yatar
Taşıdığı o kalp, göğsünde batar
Alaca sokağı, gerçek yeridir

Ağzından düşmüyor o yarin adı
Dilinden çıkmıyor, aldığı tadı
Sanki yüreğine, saplanmış kadı
Alaca sokağı, gerçek yeridir

Karanlık gecede, sabahlar gelmez
Aldığı özlemin, hayali silmez
Topraktaki o yar, kalbinde ölmez
Alaca sokağı, gerçek yeridir

Bahattin’im orda, yüreğim durur
Gün doğdukça tene, elbette kurur
Acıyan gönüller, dillere vurur
Alaca sokağı, gerçek yeridir
Bahattin Tonbul
17.11.2012

Bahattin Tonbul
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Alaca Şehrim

Yıllarca olmuş savaş sahnesi
Eksik olmazmış ölümün bahanesi
Gençlerinin çoğu olur inşaat amelesi
Yol baraj açılır iş olur o zaman bir gün

Alacanın vardır yüz beş pare köyü
Güneyinde yarma yeşil ırmak çayı
Her yıl çıkar içinde birkaç kabadayı
Medeni hayattan mahrum olan şehrim

Demokrasi devrinde yaşıyoruz diyen millet
Alacada babaya silah çekip,bıçaklayan evlat
Her an birbirinden farklı olur bütün cinayet
Medeniyet kurbanı dolmuş benim Alacam

Hastanemiz,hamamımız hepsi açıldı
Alaca İlçemiz tarih kitaplarında yazıldı
Kötü ruhların kötü niyetleri bozuldu
Mutluluğu yakalayacak benim Alacam
30.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Alaca Şehrim.

Yıllarca doğmuş orda savaş sahnesi
Eksik olmazmış ölümün bahanesi
Gençlerin çoğu inşaat amelesi
Yol baraj açılırsa iş olur bir gün

Alacanın vardır yüz beş pare köyü
Güneyinde yarma yeşil ırmak çayı
Her yıl çıkar bur da birkaç kabadayı
Medeni hayattan mahrum olan şehrim

Demokrasi devri yaşıyoruz millet
Babaya silah çekip,oluşan zillet
Birbirinden ayrılıp buluşan illet
Medeniyet kurbanı dolmuş Alacam

Hastane ve hamamı hepsi açıldı
Alaca tarih kitabın da yazıldı
Kötü ruhların niyetleri kazıldı
Mutluluğu yakacak benim Alacam
30.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Alaca Toprağı

Doğdun da büyüdün, yalan dünyada
Bilmem memleketi, Çorum ilidir
Çocukluğun olur, hergün rüyada
Alaca toprağı, gerçek yerindir

Ondan çok uzakta yapamıyorum
Adımı söylese,  ateşten korum
Ne kadarda temiz, oluyor Çorum
Alaca toprağı, gerçek yerimdir

Ekmeği ununu, özünden seçer
Nohutla leblebi, ateşten geçer
Yiğittir insanı, elbette biçer
Alaca toprağı, gerçek yerindir

Yaralarım sızlar, ağlarım hergün
Çok uzakta olsan, çağlarım bir gün
O toprağa beden, bağlarım son gün
Alaca toprağı, gerçek yerimdir

Diken güle batmaz, o horgörsede
Mekan ayrı olmaz, taşı sersede
Gerçek dostlar bana, umut versed
Alaca toprağı, gerçek yerindir

Bahattin’sin sana, uzanan eli
Sevgi dolu eli tutmayan veli
Çorum ili olmuş, gönülden seli
Alaca toprağı, gerçek yerimdir
Bahattin Tonbul
17.11.2012

Bahattin Tonbul
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Alaca’da Boykot Var

Sene 69 günlerden Pazar
Bütün gazeteler bak neler yazar
Bizim öğretmenler toplanmış gezer
Anladım ki Alaca’da boykut var

Yokluk sevdasında, birlik oldular
Yüzliranın sevdasına daldılar
Muhtarlarla köye haber saldılar
Bütün yurtta Alaca’da boykot var

Kışgünüydü iyi gitmez havalar
Rüzgar esti dağılıyo yuvalar
Müdürbeyde kızmış bizi kovalar
Alaca okullarında boykot var

Başta sedat hoca,Garip yıldırım
Zayıf vermin biraz bizi güldürün
Bu davayı Milli Eğtime bildirin
Valilerde duydu boykot var diye

Derse girenlerden İbrahim Kırca
Milli Eğitim bakanı, düştü bir felce
Çalışır durmadan gündüz ve gece
Vilayetlerde dedi Boykot var diye

Boş derslerde Ahmet nöbet tutuyor
Tahtaya yazılan hapı yutuyor
En azından dokuz şamar atıyor
Patlattı tokadı boykot var diye

İki yazılı olduk tabiat kimya
Bu nasıl memleket bu nasıl dünya
Boykota katılan Adana Konya
İllerde bağırdı boykot vat diye

Kulübe toplanıp aldınız karar
Bu olay bizlerin neyine yarar
Yapılan tüm eğlem siyasi karar
Mümessillerde bezdi boykot var diye

Sene altmış dokuz, olmadı yetmiş
Bütün öğretmenler kulübe gitmiş
Dörtgünlük tatile, dört daha katmış
Anladım ki Alaca’da boykot Var

Cuma günü hepsi derse başladı
Zor sorular öğrenciyi haşladı
Boykot yapmayanlar, dört ders işledi
Anladım ki bütün yurtta boykot var

Karınız oldumu hiç bu grevden
Yüzbeş hocayı attırdınız görevden
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Kimi oldu maaştan kimide evden
Onlarda bağırıp boykot var dedi

Yazan Bahattin di boykot destanı
Gavur eller  yese senin pastanı
Tedavi ettiremen sende hastanı
Oda Alaca’da boykot var dedi
Bahattin Tonbul
119.1.1969

Bahattin Tonbul
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Alaca'da Feryadım

Yüreğimde sancısı, yanar sönmez dergahım
Alaca’da feryadım, duyulurmu be gardaş
Hasretliktir özlemim, tükenmiyor bu ahım
Birgün olsun bıkmadım, usanmadım be gardaş

Hilesizdir bu sevgi, Alacadır hamuru
Yeni nesil bilir mi, geçmişteki çamuru
Yara hergün büyüyor, olurmu ki tamiri
Birgün olsun bıkmadım, usanmadım be gardaş

Geçmişteki acıyı, sevgi hasret eritti
Beni senden ayırtan, o zalimi farketti
Tükenmeyen özlemim, hepsinide çürüttü
Birgün olsun bıkmadım, usanmadım be gardaş

Allah’ıma inancım, değişmez onun farzı
Sevenleri inletir, duadır kalpde arzı
Yakışmaz inkar bana, Alaca’dır son tarzı
Birgün olsun bıkmadım, usanmadım be gardaş

Geçmişte gardaş idik, dillerde durur mani
Destanlarla büyüdük, şimdi ne oldu hani
Bizleri hasret yapan, geçimderdi bu mani
Birgün olsun bıkmadım, usanmadım be gardaş

Yarım asır gönlümde, Alaca yurt edenim
İşte budur öldüren, toprak olmuş bedenim
Ona olan özlemim,  Alacadır nedenim
Birgün olsun bıkmadım, usanmadım be gardaş
Bahattin Tonbul
13.7.2014

Bahattin Tonbul
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Alacağın yeri

Bu alemde yalnız, eğer kaldıysam
Benden alınacak, birşey kalmamış
Yari bensiz ele, alıp sarmışsan
Duracağım yerde, sevda kalmamış

Avunmadım çünkü, masumda olsam
Hayat kimselere, baki olmamış
Suçlayan biriyle, yan yana dursam
Değer kazanmaya, ömür kalmamış

Deli gibi acı, çekersin ama
Sesin çıkmaz haklı, yaslan arkana
Üzülen sürekli, baksada sana
Bakacağın yeri, sevda almamış

İsrar edenleri, çeviremezsin
Hatayı kabullen, deviremezsin
Gerçekler yakındır, everemezsin
Alacağın yeri, sevgi sarmamış
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Alacak

Bunca zaman geçti, unutamadım
Sen kaybolsan bile, o gün gelecek
Bu sanal dünyayı, kapatamadım
Ruhunu bedenden, elbet alacak

Silkinip atacak, bunca zamanı
Bozulmuş suratı, verse amanı
Çaresiz aşkına, gelse  o anı
Ruhunu bedenden, elbet alacak

Tükenir tüm anlar, kalsa savaşta
Yeniden doğacak, bitmez o aşkta
Hayali gölgesi, yalnız bu başta
Ruhunu bedenden, elbet alacak
Bahattin Tonbul
19.6.2015

Bahattin Tonbul
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Alacaklar Yazılı

Sırtıma yüklediğin,günahını eskittim
Koskocaman dünyanın,döndüğünü hissettim
Gönül defterlerini,istemeden getirttim
Alacaklar yazılı,artık bende pesettim

Ne isyanını bildim,nede yeminler ettim
Tuttuğum oruçları,sendemeden terk ettim
Yaşanan aşk uğruna,yüreğini farkettim
Alacaklar yazılı,artık bende pesettim

Sevgi dudaklarımda,atıver günahını
Vebalini kim astı,unutsan silahını
Hergün yeni dendoğar,güneşsiz sabahını
Koskocaman dünyanın,döndüğünü hissettim

Sevdasız yıllarımın,doğasını arardım
Perişan olmuş ömrüm,yarsiz kalsa ağlardım
Onca mektuplarını,okudukça sarardım
Alacaklar yazılı,artık bende pesettim

Uçurumda bıraktın,bunu biliyor musun
Sevdamızda çıraktın,aşkı diliyor musun
Sitemi var sayıp da,yalnız gülüyor musun
Alacaklar yazılı,artık bende pesettim

Kaybettiğim benliği,dönüp bana sarıver
Umutların altında,son aşkımı geri ver
Acımadan terk ettin,sevdamızı yarıver
Alacaklar yazılı,artık bende pesettim
Bahattin Tonbul
9.10.2011

Bahattin Tonbul
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Alacalı

Herkes Alacalı olamaz ki bil
Özeldir anlatılmaz bekle eğil
Boldur sevenleri aşktır o sebil
Yaşar toprağında ağlamaz değil

Yaşanır yaşatır bunca zaman
Çok güzeldir heryer, vermez ki aman
Çünkü o her yer kadar güzel yaman
Özler toprağını,  ağlamaz değil

Yazdıklarımı ha yabana  atma
Suskunluğumu gömdüm sakın katma
Acıyan yüreğim sızlar dayatma
Özler toprağını,  ağlamaz değil
Bahattin Tonbul
21.1.2014

Bahattin Tonbul
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Alaca'm  Demi

Azı çoğu olmaz, toprak sayısı
Dağlara birikmiş, terör ayısı
Tapu verecekmiş, inse dayısı
Boyun eğemezsin, demi Alaca’m

Kadına kızına, gülme yasakmış
Yüreği hapisse, içi pasakmış
Düşüncesi belli, amaç tutsakmış
Sevdana hürmeten, uyan Alaca’m

Avrupa ABD, oynar oynunu
Sakın karşısında, eğme boynunu
Ermeni örgüte, verme koynunu
Türk İslam ülküsü, sensin Alaca’m

Batılın elinde, oyuncak eşi
Düşmana esirken, ataman leşi
Umudun tükenmez, yansa ateşi
Hayalin ruhumda, durur Alaca’m

İslamın içine, salmışlar nifak
Terörle oluşmuş, tükenmiş şafak
Korunacak yer yok, hayali afak
Umudun umuttur, demi Alaca’m

Bahattin sevdanın, içinde özü
Düşmanın düşmana, verilmiş sözü
Bölüp parçalama, haindir yüzü
Hakkına sahip çık, verme Alaca’m
Bahattin Tonbul
31.7.2014

Bahattin Tonbul
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Alaca'm Bekle

Hoşgeldin demeden, özlettin bizi
Ağlayan gönlüme, ışık Alacam
Havası suyuyla, oluşmuş dizi
İlim irfan verdin, bekle Alaca’m

Evleri yolları, boy boy saldılar
Çamurlu sokağı, benden aldılar
Okulu çocuğu, yaban kaldılar
Sensiz gülemezim, bekle Alaca’m

Aldığım haberler,  özletip seker
Yeni yetmiş gençlik, töreyi döker
Elli yıldır acı, toprağı diker
Hayaline daldım, bekle Alaca’m

Mümini münafık, ayırt ederim
Konulmuş tuzağa, düşse kederim
Yeni yetmiş gençlik, demez pederim
Sessiz dünyamızda, bekle Alaca’m

Vatanı bayrağı, el ele tuttun
Haini nankörü, nerde unuttun
Mucize bekleme, şuan uyuttun
Despota mahkumsun, demi Alaca’m

Çorum vilayetin, emanet atam
Bayrağa sahip çık, içime katam
Adım adım böldü, toprağı satan
Huysuza emanet, etme Alaca’m
Bahattin Tonbul
31.7.2014

Bahattin Tonbul
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Alaca'mı Görmüşem

Alaca’mı ben görmüşem
Rüyasını sevdim şimdi
Ben bu yurdu can bilmişem
Duyun dostlar beni şimdi

Hasret yüklü içim dışım
Su içecek can yoldaşım
Beni arar arkadaşım
Görün  dostlar beni şimdi

Alaca’dan su içenler
Yurt bulup dışa göçenler
Hayalleri sır seçenler
Bir araya gelir  şimdi

Toplasam tüm geçmişleri
Yaradanı seçmişleri
Bir araya gelmişleri
Bilin dostlar beni şimdi

Yalan dünya sen fanisin
Sevmez isen bil canisin
Alacam’da son manisin
Bilin dostlar beni şimdi

Gecesi gündüzü yoktur
Yeni nesil belki çokdur
Anıları yazsan doctor
Bilin dostlar beni şimdi

Bahattin misafirindim
Onu sevdim ona erdim
Yolun en sonunda gördüm
Duyun dostlar beni şimdi
Bahattin Tonbul
17.1.2016

Bahattin Tonbul
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Alaca'mı Öğdüler

Alaca’mı öğdüler, Alaca’mı sevdiler
Bağa bahçe dediler, sevdasını derdiler
Uzaklarda gördüler, el aleme güldüler
Hakka aşık verdiler, hayallere girdiler

Dalından kopan yaprak, akibeti sorulmaz
Rüzgar nereye esse, oda onunla gider
Sahip olduğun varlık, duran günde yorulmaz
Onlar benim sevdalım, hasret içinde keder

Kalbimizde sevgiyi, yüzünüzde o nuru
Ruhumuzda mutluluk, sevdası neden duru
Evimizde bereket, güzel günlerin sırı
Alaca’dır sevdalım, Alaca’mı dediler

Kimseye soramadık, bütün dert senli benli
Dağ taş dolu bıtırak, her  tarafı dikenli
Alacam toprak kokar, dörtbir yanı desenli
Alaca’dır sevdalım, Alaca’mı verdiler

Yüreğinde acısı, bitmez tükenmez nazı
Üzerine saldılar, ne kopek ne de tazı
İki koldan sarıldı, teli kopmuş o sazı
Alaca’dır sevdalım, Alaca’mı sevdiler

Bahattin çok uzaktan, zincirleri taktılar
Gözlerini bağlayıp, yüreğini yaktılar
Birleşen o dört yolu, meydanına çaktılar
Alaca’dır sevdalım, Alaca’mı övdüler
Bahattin Tonbul
27.3.2016

Bahattin Tonbul
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Alaca'yı Ben Mi Daralttım

Sevdası beni mecbur etti
İnsanını ben mi yarattım
Çocukluğum da bana yetti
Alaca’yı ben mi daralttım

Ne anam kaldı nede babam
Çöplü köyde yıkık dı yuvam
Teyzam dayım yoktu halam
Alaca’yı ben mi daralttım

Hatab boğazın eser yeli
Çorum’a gider küre beli
Hüyük altı barajın seli
Alaca’yı ben mi daralttım

Hüzeyinabad eski adı
Bitti acısı tükendi tadı
Yarsiz dünya beni salmadı
Alaca’yı ben mi daralttım

Sokakta çesmesi hep akar
Sevdası da içimi yakar
Dışlayan kötü gözle bakar
Alaca’yı ben mi daralttım

Çok sevmiştim acıydı kanmam
Sevda bende ölürmü sanmam
Azrail gelsede inan yanmam
Alaca’yı ben mi daralttım

Siyaset nedir vatan millet
Hakikat uğruna sen dinlet
Gönülden taşarsa can bellet
Alaca’yı ben mi daralttım
Bahattin Tonbul
9.11.2011

Bahattin Tonbul
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Alamadı Yarim

Sevdaya aşkına, şiirler yazdı
Yarim alamadı, kendini benden
Yüreğinde kurşun, göğsünde sazdı
Bedeni topraklar, ayırdı tenden

Yollara gülleri, dökerim derdin
Gözleri gözlerle, bağlayı verdin
Tek yolu sen oldun, nasılda erdin
Yarim alamadı, kendini benden

Yaşamayacağım, başka bir sevda
Yası tutacağım, gitsede sevda
Sen fışkıracaksın, bitsende sevda
Alamadı yarim, kendini benden

Bir bir dizelerden, döküleceksin
Ceylan bakışınla, söküleceksin
Mısralarımda sen, dikileceksin
Alamadı yarim, kendini benden

Aşka muska diye, ben bakacağım
Hayallere dalıp, sen akacağım
Uzaklarda olsa, can yakacağım
Alamadı yarim, kendini benden

Dudaklara gülüş, al çekeceğim
Gece rüyalara, düş ekeceğim
Son gülüşün olup, sim dökeceğim
Alamadı yarim, kendini benden
Bahattin Tonbul
22.8.2012

Bahattin Tonbul
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Alarak Yakın

Dilini gıybetten iyice koru
Kıskanıp kalbini, karartma sakın
Mideni haramdan, lokmadan koru
Özünü riyadan, alarak yakın
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Albümde Resimler

Sokağa çıkıp da,yolda gezerim
Cadde içinde yar,güzel gözlerin
Yirmi yıl önceydi,tatlı sözlerim
Kaybolmuş bedenin,ince bellerin

Gördüğüm kadında,küpe takıyor
Sararan yüzünde,benler çıkıyor
Ateş oluşmuşta bana bakıyor
Albümde resimler, yürek yakıyor
Bahattin Tonbul
5.6.2009

Bahattin Tonbul
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Albümdeki Resimden

Eski bir küçüklük fotoğrafını buldum
Albümden
Tanıyamadım bu küçük kız kim
Üstünde rengi solmuş bir elbise
Önünde de koca bir yamalık mı ne
Duruyordu
Öylede güzel poz vermiş ki
Adeta kendini dünya güzeli
Zannediyordu
Yamalık da bana bakın dercesine
Parlıyordu
Aaa.. Ayağında ayakkabısı da yok
Çoraplarının ucu delik
Parmakları çıkmış içinden
Saçları karışık
Elinde duran şekeriyle
Poz vermiş dünya güzelim
Dercesine hemen
Ne kadarda olsa tanıdım
Canım sevgilimi
Bu  sendin küçükken çekindiğin
Resimden bile tanıdım
Seni ben
26.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Albüme Doldu

Sensin yüreğimde, sesi olmayan
Gün doğmadan neler doğar kalbime
Bilmem bu kaçıncı, sevdamı soyan
Kırıldı resimler, doldu albüme

Bilmem bu kaçıncı, bahar olacak
Ruhumda sevdamız, yalnız solacak
Acıya mahkumum,kimler bulacak
Kırıldı resimler, doldu albüme

Toprak oldu beden, ne gelir elden
Aşk ile söylendi, kaybolmuş dilden
Güller sulanmış, ayrı bülbülden
Kırıldı resimler, doldu albüme

Aşk bağlamış teni, unutma bizi
Gönülden gönüle, dolanır dizi
Sevda bahçesinde, kapama yüzü
Kırıldı resimler, doldu albüme
Bahattin Tonbul
16.1.2016

Bahattin Tonbul
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Alda Git

Karanlık gecelerin,olmuyor bak sabahı
Tükenmiş ecellerin,çıkmaz içinden ahı
Gönüllere tam düşmüş,bitmez insanın vahı
Görülmez hayallerin,sevdasını alda git
Bahattin Tonbul
21.6.2012

Bahattin Tonbul
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Alda Şu Ömrümü

Alda şu ömrümü, cennetine koy
Sevdiğim cennette, dursun Allah’ım
Çile çekmek bana, yaramı da soy
Hasreti mahşere, koyma Allah’ım

Özlemden uzakta, çekerim aha
Yüreğimden ateş, tüterse daha
Çöl sıcağı dolmuş, bu göğsüm vaha
Sevdamı mahşere, koyma Allah’ım

Dinlesin sevenler, ağlasın özüm
Sevdadan uzakta, özlüyor gözüm
Yamalı kalbime, takılmış yüzün
Sevdamı mahşere, koyma Allah’ım

Desemde anlamaz, acı çekenler
Mutluluğu bulmuş, toprak ekenler
Yarime batmışsa, gülsüz dikenler
Acıyı mahşere, koyma Allah’ım

Tutulmuş ateşi, birgün sönecek
Zannetme gönlümüz, geri dönecek
Sevdası içinde, yaram dinecek
Hasreti mahşere, koyma Allah’ım

Hayal ile oldu, bütün gölgeler
Desemde anlamaz, yanmış belgeler
Hakikat uğruna, sevdam dengeler
Hasreti mahşere, koyma Allah’ım
Bahattin Tonbul
28.10.2013

Bahattin Tonbul
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Aldanan Aldatan

Ne kadar safsın,
Hala o sözlere
Sahte bakan yüzlere
Kanıp aldanmaktasın
Sevda aşk çekmişsin ama
Hep aldanansın

Beş para etmez
İşte o zaman bu aşk
Her an ihanete uğrayan sensin
Bütün bu olan bitenler saflığa belensin
Biraz da
Gerçeklerle yüzleş
Kendini geçmişini saklayan
Elbet olur kalleş

Bir değil beş değil bütün bu olup bitenler
Aşkı acıyı çekip görenler
Anlar halden
Artık geçti gitti bunca zaman
Gerçek aşkı bulmak
Çok yakın bir mekan

Artık aklını kullan
Her güzel sözlere
Sahte gülücük kullan
Hani demiştin ya iki nokta üst üste
Kapat parentezi hemen üstüne
Gönder gerçek sevemeyene küstüğüne
Bir de sarı dünya vardı
Yerine geçer
Aldanan aldatan hep onu seçer
Bahattin Tonbul
27.1.2012

Bahattin Tonbul
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Aldandılar

İslamla Türklüğü, karıştıranlar
Bu cennet vatanı, hain sandılar
Azınlık diyerek, alıştıranlar
Düşmanın oynuna, hep aldandılar

Sattılar yuttular, umudu bunca
Saldırı var iken, kör oldu gonca
Gelecek günlere, attılar kanca
Düşmanın oynuna, hep aldandılar

Kuşkularla doldu, gönüller bütün
Çatıştı yıllarca, haindi itin
Şimdi ne oldu da, yediğin etin
Düşmanın oynuyla, çok aldandılar

Paşaya yazara, iftira atan
Unutmaz toprağın, altında yatan
Helal etmez hakkı, nankördür satan
Düşmanın oynuyla, hep aldandılar

Sana ihtiyacım, gözümün nuru
Katille anlaşıp, sattın o suru
Saydığım günlerin, hepsi de duru
Düşmanın oynuyla, çok aldandılar

Gaflet uykusundan, uyanın artık
Vatanı sattılar, dostlar uyardık
Şimdi de zindana, askeri sardık
Düşmanın oynuyla, hep aldandılar

Apoyu bırakıp, kürdistan kurmak
Pazarlık yaparak, askeri vurmak
Ölüme hazırız, cana can durmak
Düşmanın oynuyla, hep aldandılar
Bahattin Tonbul
5.8.2013

Bahattin Tonbul
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Aldandın

Binlerce şiir yazdım
Dili düzeni mısrası sendin
Bir yaprak misali
Rüzgara daldın
Bulutlar üstündeydin
Toprağa kandın
Söyle Allah aşkına
Sen neye aldandın

Gecesi gündüzü birdi
Tek bir gün dahi aldatmadın
Ben bende kalacaktı sen se sendin
Buna inandım
Ve hatta senbile kandın
Toprağı yatak
Suları örter sandın
Bak nasılda aldandın
Bahattin Tonbul
17.3.2014

Bahattin Tonbul
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Aldanma

Ellerinle ellerimi tutup,beni bırakma
Gurbet ellerinde de somurtup,yari unutma

Bak hala yanar kalbim durmadan,seni arıyor
Gönlümdeki aşkım ateş almış,sevda karıyor
Sen gittin gideli toprak olan,beden sarıyor
Deselerde inanma cananım,sakın aldanma

Ellerinle ellerimi tutup,beni bırakma
Gurbet ellerinde de somurtup,yari unutma

Gökyüzünü kaplamış yıldızlar,nasıl parlıyor
Acılar bedenimi sarartmış,ateş harlıyor
Kışın soğuk ve ayaz don yapmış,hasret karlıyor
Deselerde inanma cananım,sakın aldanma

Ellerinle ellerimi tutup,beni bırakma
Gurbet ellerinde de somurtup,yari unutma

Bahattin'im durmadan yanıyor,seven yüreğim
Acıyı tatlılara karıyor,heran dileğim
Rüyamda  damarımda kanıyor,hasret meleğim
Deselerde inanma cananım,sakın aldanma
Bahattin Tonbul
20.11.2009

Bahattin Tonbul
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Aldanma Sakın

Göz yaşın olsada, akmaz rüyanda
Otuz beşmiş kırkmış, sakın aldanma
Can gibiyiz burda, duran dünyada
Yaş dediğin nedir, suda ıslanma

Saçlara ak düşmüş, herşey nafile
Ömür son trendir, durmaz kafile
Unutma geçmişi, söz et gafile
Yaş dediğin nedir, sakın aldanma

Bakışlar durgundur, anıl çizilmiş
Yürekler onbeşte, yüzler büzülmüş
Omuzlar altında, beden ezilmiş
Yaş dediğin nedir, sakın aldanma

Zaman nasıl geçti, anlamaz insan
Çiçekler açıyor, bahardır nisan
Sevdiğin güzele, başın yaslasan
Yaş dediğin nedir, sakın aldanma

Gönül bir hoş olur, herşey bahane
Beraber yaşlansan, sevgi şahane
Kalplere sığmıyor, söyle daha ne
Yaş dediğin nedir, sakın aldanma

Bahattin dünyanın, çok rengi varmış
Resmine baktıkça, için yanarmış
Yalvarsanda biter, seven anarmış
Yaş dediğin nedir, sakın aldanma
Bahattin Tonbul
26.2.2017

Bahattin Tonbul
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Aldanma Sıksanda

Gönül bağı kurdun, herşeyden önce
Ölene kadarmış, sen öyle sanma
Sevgiyi yaşatmak, gerçekten ince
Kafama sıksanda, sakın aldanma

Ölümden korkarsan, şunu iyi bil
Daha yaşamadın, yaşatsın sebil
Sadık dostlar edin, gölgeler kabil
Kafama sıksanda, de ha aldanma

Sıkıntı demlerde, duran silahtır
Gölgede durursan, sana ilahtır
Huzurlu anlarda, inan hünahtır
Kafama sıksanda, dostum aldanma

Hayat bir denklemdir, belkide sana
Sabır şükür dua, el aç sen ona
Alınan nefesde, kalırsan bana
Kafama sıksanda, bana aldanma

Bir sokak düğünü, orta yerinde
Canlı bomba patlar, yara derinde
İnsanlık çıldırmış, durmaz serinde
Kafama sıksanda, ağlar aldanma

Bahattin ölmeden, tövbe etmeyi
Cennette cemali, yari görmeyi
Bizlere nasip et, onla gitmeyi
Kafama sıksanda, aşka aldanma
Bahatttin Tonbul
22.8.2016

Bahattin Tonbul
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Aldanmasana

Yaz kızım yaz sonsuza kadar yaz
Kötü deseler iyi deseler de
Yaz yaz yaz………………..
Yaz  ki  bu gün kötü diyenler yarın
Baş tacı oluyor bu memlekette
Yaz yaz ki biri okur anlar belki de
Seni
Duyar sesini
Neler hissettiklerini anlatır
Geleceğe
Tarih bu her şey tekrardan ibarettir
Düzeni bozmak adaleti ve hürriyet derken
Bu güzelim ülkeyi
Esarete almak
Yıllarca mahvetmedi mi Türk milletini
Başkalarının gömleğini sarılmak
Bırak kalsın anandan babandan öğrendiğin
Kendi öz gömleğin yamalıklı da olsa
Yeter
Daha gelmiş geçmişini ısıtır kollar
Bu
Yol verir nice insanlara
Başkalarının giysilerine aldanmasana
Bahattin Tonbul
3.11.2008

Bahattin Tonbul
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Aldanmayın

Bir dakika be dostlar,oturup da düşünün
Bilmediğin o anlar,kaybettiğin tek eşin
Koşturmaca içinde,hissetmeden gülüşün
Karma karışık olmuş,zamanı elle deşin

Sevdanın eşiğine düşmüşsün desem kadın
Hayalin gülüşüne,sakın ha aldanmayın

Nasılda çabuk geçti,senli olan günlerim
Birlikte olduğumuz,geçmişimi ünlerim
Haklı haksız diyerek,doğruları söylerim
Var olan savaşımı,şarkılarda dinlerim

Sevdanın eşiğine düşmüşsün desem kadın
Hayalin gülüşüne,sakın ha aldanmayın
Bahattin Tonbul
4.7.2010

Bahattin Tonbul
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Aldatılan Şarkıdan

Şeytanın davasını, kulum diye güderek
Uykudamısın hala, sende uyan uykudan
Başındaki aldatır, müslümanım diyerek
Söylediği nameler, aldatılan şarkıdan

Esir olmaz ona hak, aranızda ittifak
Doğru özlü adama, karanlık olmaz nifak
Hakikatı yaşarmış, güne bakan o şafak
Söylediği nameler, aldatılan şarkıdan

Düşünsene ey gafil, siyah beyaz olurmu
İnanan değilmi ki, Allahsız hiç solurmu
Yalan dolan hırsızlık, müslümanda kalırmı
Söylediği nameler, aldatılan şarkıdan

Hakikatlar yaşanır, yürüyen bedenlerde
Müslüman gafil olmaz, inkarı güdenlerde
Kendine bakıp utan, onu başedenlerde
Söylediği nameler, aldatılan şarkıdan

Bozulmuş bir çınarın, bir elinde kitabı,
Meydanlarda haykıran, tutarsız o hitabı
Ateşe ortak olma, tükenmişse adabı
Söylediği nameler, aldatılan şarkıdan

Uyart artık uykudan, çürüyen o bedende
Hakikatlar dolaşmış, yürüyen merdivende
Aslına ihaneti, yalan yanlış güdende
Söylediği nameler, aldatılan şarkıdan
Bahattin Tonbul
3.1.2014

Bahattin Tonbul
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Aldatma Beni

O gözlerin bana,olmuş yabancı
Gönlümdeki sevdan,saklarmış seni
Toprağa düşünce,dinmeyen acı
Geliyorum deyip,aldatır beni

İstenmeyen yerde,unutulursun
Seviyorum desen,uyutulursun
Güneş sıcağında kurutulursun
Geliyorum deyip,aldatma beni

Geçmişteki kader,gözlerin yaşı
İnliyor durmadan,sevdiğin başı
Yaşla dolmuş hepsi,elinle kaşı
Geliyorum deyip,aldatır beni

Bıraktığın sevdan,bilmem ne oldu
En candan dostlarım,koklarken soldu
Ruhun kederinden,gözlerin doldu
Geliyorum deyip,aldatma beni

Karanlık geçmişi,örter o gece
Yare bağlanmışım,ağlar gizlice
Yazılan şiirler,olmuş tek hece
Geliyorum deyip,aldatma beni
Bahattin Tonbul
16.10.2011

Bahattin Tonbul
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Aldatma Oğlum

Zaman gelip gider,mevkiler biter
Bu alemin sonu,vardır be oğlum
Yaralar bedende,kaybolup gider
Merhamet umudu,tüketmez oğlum

Karşı cinse saygı,güleryüzlü ol
Kendine güvenip,özlü sözlü ol
Sevdaya önem ver,sazlı sözlü ol
Sardığın kimseyi,unutma oğlum

Dokunmaktan korkma,sevmeyi öğren
Sahip çıkmayı bil,mazlumu gören
Zulüm yapanlardan,herzaman iğren
Hint kumaşı değil,bunlar be oğlum

Silinen mendiller,olsalar bile
Hiç kimseyi küçük,sakın hor görme
Silipde atılır,bazısı yere
Nefsini sokağa,atma be oğlum

Gece yarısında,karanlık perde
Yolunu şaşırıp,kalmış o yerde
İyilik yapsanda,bitmez seherde
Kötünün heybesi,bitmez be oğlum

Acılar gönülde,tükenmez durur
Gün gelir zulmeden,sevene vurur
Bozulan bu dünya,içinde kurur
Gerçekleri kalpde,yaşa be oğlum

Kimse sahip değil,akar o seli
Bitmez gönüllerde,onun bedeli
İnsana aittir,yürekten deli
Atanı sevipde,aldatma oğlum
Bahattin Tonbul
11.7.2012

Bahattin Tonbul
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Aldattım Sanma

.
Ayrıldık ama severdim seni,
Sevgilim Mecnun, ettin de beni,
Hala birlikte, sevgili iken,
Başka biriyle,aldattın beni.

Bu sözlerimi, kalbinde sakla,
Sev yalnız sevdiğini aldatma,
Son nasihatim, veririm sana,
Bana yaptığın, kimseye yapma!

Tatilde ne dir, o bilmiyorum,
Yerin kulağı, var duyuyorum,
Deme sakın yar,aldatıyorum,
Ben değil asıl,sen yanıyorsun
(2,9,1972)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aldı Gözleri Beni

Yıldızdan koşar gelir, dillerinde o yazı
Yürek cehennem gibi, toprak kokusu kaldı
Bir çığlık gibi koşar, ellerinde çal sazı
Ölüme meydan okur, gözleri beni aldı

Gökyüzüne baktıkça, kurşunlar boyanıyor
İkindi yağmurunda, sevdası dayanıyor
Gönül harman olmuşta, içten içe yanıyor
Yürek cehennem gibi, toprak kokusu kaldı

Esir olmuş hayali, gölgeler silik mavi
Bakan gözler görmüyor, sevdası tutuk kavi
Güzellik mekan değil, acılar dilek dahi
Yürek cehennem gibi, toprak kokusu kaldı

Zamanı gün gelince, bitecek çoğalan derdim
Genç yaşta tanışmıştık, bunu can yare verdim
Son yolda yok kardeşim, bilene danış derdim
Yürek cehennem gibi, toprak kokusu kaldı

Aktı gözlerinden yaş, hasret kaldı durmadan
Karanlık inan telaş, yol verecek sormadan
Geldim gördüm gidiyom, son yarayı sarmadan
Yürek cehennem gibi, toprak kokusu kaldı

Bahattin, alın yazın, söz vermedi bak asla
Yürüdün ayan bayan, başını ona yasla
Dert ortağı çal sazı, içilmiş çobra tasla
Yürek cehennem gibi, toprak kokusu kaldı
Bahattin Tonbul
12.2.2016

Bahattin Tonbul
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Aldı Hayat

Hayat çok şey aldı, dünya hala dinç
Sevgiden  uzakta, yaşanmaz yazık
Yar yanımda yokken, yapamam sevinç
Benmi çok yorgunum, yollarmı bozuk

Günler  sensiz sağır, yürek biçare
Dertleri çok fazla, söylenmez yare
Verdiği  acılar, gönülde kare
Benmi çok yorgunum, yollarmı bozuk

Biri doğar biri, ölecek elbet
İnsan sevdiğinden, ayrılmaz elbet
Biri başlar iken, tükenmiş hikmet
Benmi çok yorgunum, yollarmı bozuk

Ateş düşer yakar, aşk olup biter
Mevlam isteyince, o toprak tüter
Dua ile selam, sevene yeter
Benmi çok yorgunum, yollarmı bozuk

Güzel görüyorsan, kalbindir gözü
Varlığa söz etme, sevgidir özü
Dilin ile söyler, hakikat sözü
Benmi çok yorgunum, yollarmı bozuk

Bahattin sevgiyle, tüket di ömrü
Nice ayrılıklar, Allah’ın emri
Ölüm başa geldi, çekilmez derdi
Ben mi çok yorgunum, yollar mı bozuk
Bahattin Tonbul
25.9.2014

Bahattin Tonbul
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Aldı Yanımdan

Gidenin o kalbi bende
Sevgi dolu yüreğinde
Kendi toprağa girse de
Dolaşıyor yar üstümde

Onun için doğdu beden
Yarim beni sever iken
Bu dünyada yoktu kimsem
Derdi anlatamadım ben

Çok ani ayrıldın bur dan
Eşe dosta sor durmadan
Seni seviyor yaradan
Bu yüzden aldı yanımdan
Bahattin Tonbul
4.08.2008

Bahattin Tonbul
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Aldı Yaradan

Tüm kıyımlar, birden geldi, kış günü
Yüreğimden, çekip aldı, yaradan
Sensiz dünya, ne acıydı, o günü
Borç tahtına, gidi verdin, aradan

Bir dert ile, başlamıştı, bahardan
Ard ardına, acı verdi, aradan
Işın ilaç, hap kullandın, oradan
Yüreğimden, çekip aldı, yaradan

Babam öldü, anam öldü, yetmedi
Her türlü dert, başa geldi, bitmedi
Feryadıma, dağlar taşlar, gitmedi
Yüreğimden, çekip aldı, yaradan

Nasıl oldu, birden bire, bir anda
Öksüzlüğüm, garipliğim, bu canda
Yavrularım, büyümüştü, o kanda
Yüreğimden, çekip aldı, yaradan

Varım yoğum, tek varlığım, sen oldun
Hep karıştı, sensiz dünya, ne buldun
Cennetinde, zapteyledi, kul oldun
Yüreğimden, çekip aldı, yaradan

Bahattin’im, neyim varsa, tükendi
Acıları, bu bedene, dikendi
Ölüm olup, can verince, çekendi
Yüreğimden, çekip aldı, yaradan
Bahattin Tonbul
23.8.2016

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aldığı Son Ah

Aldığın son ahı, yürekten alan
Güle güle kullan, unutma ahı
Sevgide şahı, ruhuna salan
Kullansanda canı, söylenir vahı

Rabbim sana vermiş, gönül pek ince
Hakikat uğruna, aşklar hep önce
Haykırsan umudu, kullar sevince
Dilden dile söyle, unutma ahı

O kalp bahçe gibi, elbet bitecek
Onunla birlikte, hayat yetecek
Güzel şeyler ekte, zaman itecek
Dilden dile aşkı, söylenir vahı

Ne olursa olsun, ilk şartın olsun
Seven yüreklerde, o sevda solsun
Damarına aşkı, ateşle salsın
Dilden dile umut, söylenir ahı

İçinden geçeni, kalbine sorma
Karanlık geceyi, kötüye yorma
Sarhoş olmuş teni, toprağa sarma
Dilden dile umut, söylenir ahı

Bahattin son gülü, kime getirsin
O yar toprak olmuş, neyi devirsin
Gözyaşı tükenmiş, yere çevirsin
Dilden dile umut, söylenir ahı
Bahattin Tonbul
25.4.2015

Bahattin Tonbul
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Aldığım Her Nefeste

Sensizken üşüyorum, beni terkettiğinde
Isınmıyor yüreğim, dursa yalnız kafeste
Şiirler yazıyorum,  seni farkettiğimde
Yokluğu çekiyorum, aldığım her nefeste

Karanlık gecelerde, sen dost olsan bana
Bak yüreğim üşüyor, ateşim olsan bana
Sensiz yapamıyorum, kızıyor olsam sana
Yokluğu çekiyorum, aldığım her nefeste

Farkındamısın ey yar, seviyom haberin var mı
Ne deli sevdiğimi, söylüyom gülen var mı
Ateşinle tutuşup, yanıyom bilen var mı
Yokluğu çekiyorum, aldığım her nefeste

Yıllarca çok aradım, çekip gitmem zor olur
Mahpushane duvarı, ikimize dost olur
Katlanmaz bu yüreğim, ateş değil kor olur
Yokluğu çekiyorum, aldığım her nefeste

Sensizken üşüyorum, gece karanlığında
Ateş bile ısıtmaz, senin o yokluğunda
Kalbini eşiyorum, aşkın seyranlığında
Yokluğu çekiyorum, aldığım her nefeste

Söylesene güzel yar, ne zaman geleceksin
Toprağa girdiğim an, sevdamı bileceksin
Denizi taşlıyorum, elbette güleceksin
Yokluğu çekiyorum, aldığım her nefeste
Bahattin Tonbul
16.7.2013

Bahattin Tonbul
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Aldın Be Gönül

Karanlıkta kalmış,o aşkın bedeli
Dünyada yaşadığın,acıyı sildi
Yakmıştın yaktın ama,dindiremedi
Seven şu yüreğimi, aldın be gönül

Dağda duramaz bulut,parlasa güneş
Aşkını yakacaktır, inkarın ateş
Ölümü tantdırdın ya, kalan bana leş
Seven şu yüreğimi,aldın be gönül

Titrerse adın çıkar,çakarsa şimşek
Yarimi kaybetmiştim,varolan tümsek
Bakmadın kalbime can,birleşi versek
Seven şu yüreğimi,aldın be gönül

Sular ırmağa akar,toprağı sarar
Aşkımı alınca da,kalbim hep yanar
Kaybedilen canımı, içine sokar
Seven şu yüreğimi,aldın be gönül
Bahattin Tonbul
17.09.2008

Bahattin Tonbul
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Aldın İse

Arzuları gelir geçer
Eğer bizi buldun ise
Yar sevdası candan içer
Başka murat aldın ise

Dolsamda içinde nefes
Oda olmuş sana heves
Sevdanı sarmışsa kafes
Başka murat aldın isen

Gece siyahı giyinmiş
Özlüyerek yar değinmiş
Cennet bahçesi evinmiş
Başka murat aldın isen

Buz tutmuş yarsiz yüreğin
Kırılmış onsuz direğin
Yar olmuş senin meleğin
Sonsuz murat aldın isen

Tutulmuş özlenen yanın
Tükenmiyor onsuz anın
Kessen bile akmaz kanın
Sonsuz murat aldın ise

Yüzünden akar terin
Umutların bitmez serin
Toprak  olsun senin yerin
Sonsuz murat aldın ise
Bahattin Tonbul
19.10.2012

Bahattin Tonbul
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Alemde Çok Olur

Uzaklarda tatlı yer
Acısı durmaz bel ki
Elimdeki dilimler
Kime yetecek san ki

Aşkı bilmeyenler
Eriyince yok olur
Sevda çekmeyenler
Bu alemde çok olur
Bahattin Tonbul
6.6.2009

Bahattin Tonbul
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Alemde Neydeyim

Seni seviyorum,sonsuza dek sevgilim
İçimde acını,nasıl terk edeyim
Sevdan yanıyorsa,anla kör değilim
Kum olmuş bedenim,o alemde neydeyim

Karanlıkta ışık,yakması bulması zor
Aşk denen sevdayı,Allah’ım içine kor
Yaşadığın yerde,günahların olmuş mor
Kum olmuş bedenim,o alemde neydeyim

Sıcağı vermişti,hasreti çölde ara
Yarayı deşmişti,çareyi onda ara
Hakkı o seçmişti, durur içinde yara
Kum olmuş bedenim,o alemde neydeyim
Bahattin Tonbul
2.7.2009

Bahattin Tonbul
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Alemden Savuşurken

Kanserlisin sen be yarim
Artık bana yaramazsın
Bu alemde bünyen yarım
Şuan beni saramazsın

Sağlıklı iken sevmiştim
Seninle artık yatamam
Acılarını gevmiştim
Sonsuzluğa da katamam

Böyle sevgi olmaz olsun
Sıhhatliyken aşık konsun
Yar sevene örnek olsun
O gönülde kalpler donsun

Sanki kendi hasta olmaz
Bu dünyada yaşar iken
Hakkın divanına dolmaz
Sevdiğinden şaşar iken

Gerçek sevda bir olmaktır
Allah’ına kavuşurken
Sevip sevilip solmaktır
Bu alemden savuşurken
Bahattin Tonbul
8.8.2009

Bahattin Tonbul
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Alemi Sadet Bilir

Sevdamız seni ve beni  çekerken bak içine
Gözlerimiz rehberdi bir cümlede ikimize
Nereden yanaşırsan yanaş aşkın çevresine
Ateş atmış can  görülmez olan yüreğimize

Tereddüt içinde kaldı,yarsiz olan bu dünya
Hasret ve özlem duyan,ruhuma akan bu rüya
Geceyi dolaşır sessiz bilinmez artık dünya
Alemi sadet bilir iyilik görülmez güya
Bahattin Tonbul
19.11.2010

Bahattin Tonbul
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Alemi Terkedip

Doğmak ve büyümek, yaşarken candı
Şöhretle saltanat, malk mülkte yalan
Toprağa girince, gönüller handı
Alemi terkedip, ruh ile dolan

Yediğin herşeyin, bir sahibi var
Önemli olanı, hatırlanmak yar
İçinden yapılan, o son dualar
Alemi terkedip, ruh ile dolan

Dualarım senle, şahlanıp solsun
Yüreğinde durup, yaşatıp dolsun
Allahım seninle, birlikte olsun
Alemi terkedip, ruh ile dolan
Bahattin Tonbul
14.5.2013

Bahattin Tonbul
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Alemin Bağında

Nasılda sevmişim, o güzel yari
Tek başıma beni bırakıp gitti
Yüreğine ateş, kuymuştu narı
Alemin bağında özletip yitti
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul
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Alemin Tadı Olmuyor

Ağlar bağlarımı örmüyor artık
Günah dağlarımı yıkmıyor artık
Ruhun rüyama,girmiyor artık
Sensiz bu alemin tadı olmuyor

Gidince her yanım ağrıyor artık
Akarsan içimde,çağlarım artık
Sessizce çığlığımı,duymuyor artık
Sensiz bu alemin tadı olmuyor

Acılar içinde,yanar gökyüzü
Aşıklar içinde,verilen sözü
Dostların içinde,karanlık özü
Sensiz bu alemin tadı olmuyor

Yüreğime dolan,sevgiyi tutsan
Hayalimi saran,sevdayı yutsan
Kalbimi  solduran,yari unutsan
Sensiz bu alemin tadı olmuyor

Bahattin'im aşkı,arar dururum
Özlemimi yalnız,nere vururum
Ateşinle be,yakar kururum
Sensiz bu alemin tadı olmuyor
Bahattin Tonbul
12.12.2009

Bahattin Tonbul
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Alemlerin Direğine

Birisi kol diğeri ayak, ikisi de sayılacak
Ne yapsan ne etsen dünyada,o yinede yakılacak
Onun hikmetiyle bedenler,tüm acıyla sarılacak
Beş eliyle kurulmuş hepsi,alemlerin direğine

Durmaz artık o vücutlarla,ayakları yorulacak
Taşınacak rüyasındaki,aşk hakikat sorulacak
Gözlerdeki buğuluk sevda,gönül orada kurulacak
Elleriyle yoğrulmuş hepsi,alemlerin direğine
Bahattin Tonbul
19.12.2010

Bahattin Tonbul
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Alev Alev  Yanar

Seni senken tanıdım yüreğinde
Sende ben olduğum için sevmiştin
Yıllarca el ele tuttuk
Sanki bitmeyecek gibi
Gözlerine bakarken
Kalbimin sesini duyardım
Gözlerinin içinde
Can
Sen yanımdayken bile
Seni özlerdim
Özlediğin memleket hasreti seni bitirdi
Tıpkı şuan benim bittiğim gibi
Hep sevginle ayakta durdum
Şuana kadar
Koca bir çınar gibi
Gölge oldum anılarında
Up uzun yattın toprağa
Uyan artık dön bana
Korkuyorum sensiz karanlıklarda
Göz yaşlarım kendiliğinden akıyor
Çocuklar ağladığımı biliyorlar
Bilmiyorlar ki
Yüreğim hiç durmadan ağlıyor
Ruhum hep zamana kanar
Bense ömrümün sonuna kadar
İçerim alev alev yanar
Bahattin Tonbul
23.5.2013

Bahattin Tonbul
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Alev Saran Teni

Ey doyamadığım, mis kokulu yar
Uzun zaman oldu, nerelerdesin
Sabah yıldızımdın, içerimde nar
Alev saran teni, görenlerdensin

Ne zaman bitecek, bu özlem bizde
Ayrılık gittiğin, o yolda izde
Tükendi gözyaşım, kapanan yüzde
Alev saran teni, serenlerdensin

Hayatın umuda, sevdaya tuzak
Gittiğin o eller, gönlüme uzak
Olsada vazgeçmem, ufkuna yazak
Alev saran teni, verenlerdensin

Ne kadar büyüksün, ruhumdasın sen
Yıkılmaz  aşkımız, solmasın desen
Yüzümde gül olmuş, koyduğun busen
Alev saran teni, serenlerdensin

Koyduğun sevgiye, sensiz alıştım
Usulca seslendim, candan çalıştım
Bülbül güle sordu, öyle danıştım
Alev saran teni, verenlerdensin

Bahattin’im gayri, onsuz değildim
Yaşanan sevdaya, sonsuz eğildim
Hakın huzurunda, cansız meğildim
Alev saran teni, verenlerdensin
Bahattin Tonbul
3.1.2013

Bahattin Tonbul
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Alıkoyan

Alıkoyan şeyler, aşk olsa gerek
İnsan alıkoysa, kaybolan nedir
Hayır dendiğinde, desturu verek
Hayat bir gezinti, sızlayan nedir

Zaman akıp gider, hayatı yaşa
Yaşın gibi değil, vurulmaz taşa
Hissettiğin aşkı, verseler başa
Hayat bir gezinti, sızlayan nadir

Beklersen fırsatı, yakalar insan
Sevenlerle yaşar,  dolaşır insan
Toprağa karışır, düşerse insan
Hayat bir gezinti, sızlayan nedir

Sevmek için neden, sakın arama
Gönül Harman olmuş, yari sar ama
Saçlar ıslandıkça, onu tarama
Hayat bir gezinti, sızlayan nedir

Kartanesi güzel, güzel anlatır
Zarar vermez sana, kimi daraltır
Yollar kapanmışsa, ruhu parlatır
Hayat bir gezinti, sızlayan nedir

Bahattin nefretin, sebebi yeri
Zulme boyun eğme, akandır teri
Merhamet hoşgörü, Allah’ın eri
Hayat bir gezinti, sızlayan nedir
Bahattin Tonbul
15.12.2014

Bahattin Tonbul
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Alıp Bitti

Anladım ki sevda ona varmakmış
Sırası gelmeden, sır olup gitti
Onun ateşiyle, can olmak narmış
Yağan yağmurlarda, sel alıp bitti
Bahattin Tonbul
4.5.2013

Bahattin Tonbul
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Alıp Gidersin

Sevda çeken gülü, koklamadın ki
Ömürden ömürü alır gidersin
Zamanı gelmeden, göçemezsin ki
Verilen emiri, alıp bitersin

Dilerim Allah’tan, sen rahat uyu
Gittiğin o yerler, karanlık kuyu
O elden dönmek yok, cennettir tayı
Verilen emiri, alır gidersin

Mahkumum sevgiye, unutulmuyor
Toprak beden olmuş, kurutulmuyor
Hasret aşka gelip, dayatılmıyor
Söylenen emiri, alır bitersin

Yağmurun sesi var, artık anlasan
İnsan gibi insan, olup dağlasan
Geçmişin üstüne, yari bağlasan
Verilen emiri alıp gidersin
Bahattin Tonbul
15.11.2014

Bahattin Tonbul
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Alıp Götürün

Bilemedi dünyanın halini
Ecel alıp götürdü kendini
Sormadı eşe dosta derdini
Toprağa kondu hasta bedeni

İşte o anda can yanar içim
Sen gidince çoğaldı tüm derdim
Usul usul tükenir yüreğim
Alıp götürün canım sevdiğim
Bahattin Tonbul
12.08.2008

Bahattin Tonbul
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Alıpda Sevdi

Sebep olan rabbim, seni sevdirdi
Seni benden aldı, seni çok sevdi
Dünyada kalanı, bilip gezdirdi
Gönülde duranı, alıp da sevdi

Yaşattığın her an, sevdanız arsa
Alemde mutlusun, ufkunu sarsa
Engüçlü insansın, aşkın bekarsa
Gönülde duranı, alıp da sevdi

Şükretmeyi bilin, sabırlı olun
İsyanlar etmeyi, kabahat bulun
Hakkı çoktur seven, dualar okun
Gönülde duranı, alıp da sevdi

Artık sıradaki, gidecek sen ol
Sana geleceğim, bana sahip ol
Beni bekle orda, sakın sen sen ol
Gönülde duranı, alıp da sevdi
Bahattin Tonbul
24.7.2013

Bahattin Tonbul
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Alışamadım

Yeni yıla girerken,hiç sevinç duymadım
Gelecek yıl için se,sensiz hoşlanmadım
Sevemedim gülmedim,hatta oynamadım
Yalınız kalmaya da,bak alışamadım

Damarımda akan kan,sevdam için akar
Bedenimi de yakan,o sıcacık buhar
Aşk dediğin tutuşmuş,fokur,fokur kaynar
Yalnız yaşamaya da,can alışamadım
Bahattin Tonbul
16.1.2009

Bahattin Tonbul
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Alışamadım Hala

Anlamlıydı sensiz, olan ayrılık
Bir nisanı daha, sensiz yaşadım
Hakka kucak açtın, dönmez farklılık
Hala seviyorum, alışamadım

Bu nasıl sevgiymiş, içim yanıyor
Sensizliği hala, ruhum tanıyor
Dinle beni ey yar, aşkın kanıyor
Hala seviyorum, alışamadım

Umudum sendeymiş, neden özlettin
Kalbimde yarayı, bana izlettin
Sevdalı acını, candan gözlettin
Hala seviyorum, alışamadım

Karanlık gecede, yıldıza yazdım
Sana olan aşkı, kalplere kazdım
Son satırlarımda, bitmeyen sazdım
Hala seviyorum, alışamadım

Derelerde sular, durmadan akar
Senin sevdan bana, uzaktan bakar
Ateş değil ama, yürekler yakar
Hala seviyorum, alışamadım

Çık gel artık bana, göz yaşım kurur
Sevdalar altında, gönüller durur
Sevenleri sevda, her zaman vurur
Hala seviyorum, alışamadım
Bahattin Tonbul
23.4.2013

Bahattin Tonbul
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Alışık Değildim

Sev sevgilim sev
O sevgi seni beni yok edecek
Bu dünyadaki anılarımızı silmeye
Kimselerin gücü yetmeyecek

Ayrılık yakacak yüreğimizi
Dağ gibi ateş çıkacak sevdamızdan
Bir avuç kül bile kalmayacak
Hepsi yanıp yok olacak
Arkamızda

Birileri bakacak ağlayacak zannetme
Sevdiğin olmazsa onlara ne?
Hissetmeyecekler bilemiyorum
Gönüllerindeki rüzgarın esintisini
Savuracak gökyüzüne sevenlerin
Bel ki o an anlayacak
Sönecek tüm ateşi

Toprağa düşerse kıvılcım canlanamaz artık
Çıkmaz ne duman ne sis
Karanlık ve sonsuzluk vardır sevdalılar da
Ağlayamazlar
Gözyaşları kurumuşsa eğer
Anlatamazlar derdini
Dilleri dönmüyorsa
Kalplerindeki sesi duyuramazlar onlar

Bomboş,boş bakıyorum sensizliğe tat alamadan
Anlamları kaybolmuş arkamızdaki anılarda
Rüyalarımda karma karışık göremiyorum yüzünü
Sadece hissediyorum senin hayalini
Hatta
Beni gözlediğini

El veda diyemiyorum sana
Çünkü senden ayrılmak istemiyorum
Elveda ayrılık demekmiş sevgilim
Bunu şu an daha iyi
Öğrendim
Sensiz gezerken geceleri korku veriyor bedenime
Alışık değildim ya sensizliğe
Bahattin Tonbul
24.10.2009

Bahattin Tonbul
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Alışıkmıydın Yakışıklı...........Faik Akyol'a

Yüreğin mi kalktı, o günler sende
Benden daha çokça, yakışıklıydın
Yürekler yaktıkça, ertesi günde
Doğacak aşklara, alışıkmıydın

Unutma geçmişi, bensiz sen olda
Hayaller ülkesi, aşılmaz kolda
Sevda çeken yari, bırakma yolda
Doğacak aşklara, alışıkmıydın

Yakışıklıydın sen, gönüller yaktın
Gölgende durmadık, ateşe aktın
Hayatın rengine, nasılda baktın
Doğacak aşklara, alışıkmıydın

Nasıl bir sevdaymış, kırkından sonra,
Yüreğin tutuşmuş, ufkundan sonra
Hayali içinde, erimiş sonra
Doğacak aşklara, alışıkmıydın

Dinle sende  Faik, hayat bu olsa
Yüreğin ateştir, ruhunda solsa
O yar yanar durur, ayrıda kalsa
Doğacak aşklara, alışıkmıydın

Bahattin’im ama, daha sosyaldin
Giyinip kuşanıp, aşkta hayaldin
Ulaşılmaz erdin, gönülde kaldın
Doğacak aşklara, alışıkmıydın
Bahattin Tonbul
17.5.2015

Bahattin Tonbul
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Alışılmaz

Aramızda uzun yıllar
Alışılmaz ulaşılmaz
Uzanmıştır sonsuz yollar
Aşılamaz dolaşılmaz

Sensiz geçen bunca zaman
Ayrılığa vermiş aman
O yar inan benden yaman
Alışılmaz  dolaşılmaz

Gecesi gündüzü yoktur
Ayrılığı tende oktur
Anıları bende çoktur
Alışılmaz ulaşılmaz

Karanlık gecesi vardır
Seven gönüllerde ardır
O can yaşayanda yardır
Alışılmaz  dolaşılmaz

Aldı onu yaradanım
Yüreğimi kanadanım
Sevdiğime doyamadım
Alışılmaz ulaşılmaz

Bahattin acıyla yaşar
Unutulmaz dağlar aşar
Onu gören elbet şaşar
Alışılmaz  dolaşılmaz
Bahattin Tonbul
21.7.2015

Bahattin Tonbul
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Alışın Artık

Bırakın hakettiği, yerde kalsın hepisi
Fazla sevgi verince, yaşlanmaz aşkı olan
Çok verince şımarır, bilinmez ki tepkisi
Sizde alışın artık, ıslanmış mendil bulan

Sen silmeye başladın, gerisi gari yalan
Bunları akıtanı, dostlara yaptım ilan
Ben silmeye alıştım, kendi gözyaşım olan
Sizde alışın artık, ıslanmış mendil bulan

Herkes karşı dengede, sevgi ederi kadar
Az verince nefreti, hayat kısa o kadar
Bırak orada kalsın, sevdası adam satar
Sizde alışın artık, ıslanmış mendil bulan

Seni unutanların, düştüğünde son işi
Senin adın ne idi, söyle bakim er kişi
Diye sormalısın ha, yüzsüz olmuş o dişi
Sizde alışın artık, ıslanmış mendil bulan

Varlığında kıymeti, bilmeyenlerin hali
Yokluğunda himmeti, bize koymaz son hali
Sonradan kıymet bulan, olmaz eskimiş hali
Sizde alışın artık, ıslanmış mendil bulan

Bahattin incit beni, rahatlatma yalanla
Düşündüğün bilinmez, etrafında  kalanla
Heran gülümse boşver, olmaz yalan dolanla
Sizde alışın artık, ıslanmış mendil bulan
Bahattin Tonbul
2.2.2016

Bahattin Tonbul
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Alışmak Gerek

Ruhumuz gidecek son ceddimize
Sevmişiz çoğumuz, özlemek gerek
Sonsuzda buluşmak, ne haddimize
Haddimiz değilse, alışmak  gerek

Seven tüm insanlar, yaprak gibidir
Gönülde yağanlar, yağmur sabidir
Durdurmak zor değil, hakka tabidir
Haddimiz değilse, ulaşmak gerek

Sonbahar gelince, yapraklar düşer
Ölüme karışan, toprağı deşer
Kimseye benzemez, usanmaz eşer
Haddimiz değilse, bulaşmak gerek

Hiçbiri olmazsa, dünyaya gelir
Hayali özünde, bilmeden erir
İnkara kalkışma Allah’ım görür
Haddimiz değilse, ulaşmak gerek

Başka kalp gidemez, kırık o kalbe
Çaresiz kaldıkça, hasret bir darbe
Yükseklik farklıdır, kavuş o kalbe
Haddimiz değilse, bulaşmak gerek

Özlemek sevdayı, tutan bir şiir
Yan yana gelirse, yürekten gelir
Alt alta olursa, hakikat bilir
Haddimiz değilse, alışmak gerek
Bahattin Tonbul
7.11.2014

Bahattin Tonbul
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Alışmak Zaman Alır

Alışmak zaman alır, zamansa herşeyi mi
Saklanmış güzelliğin, hey gitme sesin kısık
Hangi yürek dayanır, unutursa şeyi mi
Artık ülkesi de yok, kırılmış yüzü asık

Bütün çiçekler solar, gülle,lale kırılır
Gerçek sevenler solar, dost olanlar darılır
Karanfiller koktukça, can yürekler yarılır
Artık ülkesi de yok, kırılmış yüzü asık
Bahattin Tonbul
 21.12.2014

Bahattin Tonbul
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Alışmış Yokluğa

Sen gittin gideli özledim seni
Meleksin gözümde, can benim için
Unutamadım ki içimde seni
Alışmış yokluğa, sevgimi biçin

Neredesin diye, sakın ha sorma
Önemli değildir, kötüye yorma
Çıkmaz sokaklara, acımı sarma
Alışmış yokluğa, sevdamı biçin

Kalbimi alsanda, sönse ateşi
Işığı döndürme, versin güneşi
Öyleyse bi daha, tutma güreşi
Alışmış yokluğa sevdamı biçin

Hayat denen zaman, dağınık kalsın
Yeter ki sen solma, sevdanı alsın
Birtek busen yeter, sonsuza salsın
Alışmış yokluğa sevgimi biçin

Geçmişte yaşanmış, bütün acılar
Bıraktığın zaman, sensiz sancılar
Derinden yanıyor, öksüz bacılar
Alışmış yokluğa sevdamı biçin

Bahattin’im yalnız, kaldı geceler
Bozulmuş yürekler, kayıp eceler
Uzaktan akıyor, sonsuz heceler
Alışmış yokluğa sevdamı biçin
Bahattin Tonbul
16.1.2012

Bahattin Tonbul
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Alıştık

Yar ile ben elele, yıllarca dolaşmıştım
Bir sonbahar ayında, o mikrobla tanıştık
Girdim doktor yanına, kanseri ben aşmıştım
İki ayın içinde, ilaca biz alıştık

Tedavisi tam beş yıl, umut içinde geçti
Bu yara içimizi, geçmişi ölçüp biçti
Toprak beden olunca, ölümü yari seçti
Bir sonbahar ayında, kansere de alıştık

Umut ettik yan yana, hastahane de yattık
Sıçramıştı beyine, konuşamazdı artık
Ölüm bizleri seçti, onu görerek attık
Bir sonbahar ayında, kansere de alıştık

Hayat bitecek diye, aklımıza gelmedi
Hastahane mikrobundan, yüzümüzde gülmedi
Doktor en son anını, ne zamandır bilmedi
Bir sonbahar ayında, kansere de alıştık

Ocak ikibin sekiz, cumartesi günüydü
Sabah tam saat onda, nefes onun sonuydu
Gözü kaydı kapandı, kalbi durdu dünüydü
Bir sonbahar ayında, kansere de alıştık
Bahattin Tonbul
25.12.2015

Bahattin Tonbul
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Alıştım Desende

Alıştım desende, acı çekmeye
Esen rüzgarlarla, sevdamı salın
Nedendir tüm inat, zehir ekmeye
Yaraya tuz basıp, sessizce kalın

Duysan deli gönlüm, bensiz olamaz
Kaderi yazılmış, öksüz kalamaz
Ayrılan gül yüzüm, elbet solamaz
Yaraya tuz basıp, sessizce kalın

Bozulmuş yılları, zaman terketsin
Yüreğinde sevdam, gül gibi bitsin
Allah’a mahkumsan, dualar yetsin
Yaraya tuz basıp, sessizce kalın

Kırıldı sensizken, kanadım kolum
Umudum kayboldu, tükendi yolum
Dinmesin gözyaşı, sevgide toyum
Yaraya tuz basıp, sessizce kalın

Ruhumda derdi var, tükenmez eller
Ağlayıp duracak, yağmurda seller
Nefes almak çok zor, solacak güller
Yaraya tuz basıp, sessizce kalın

Bahattin dağları, dumanlar sardı
Allah’a varacak, az günler vardı
Hayalin gözümde, tükenmez yardı
Yaraya tuz basıp, sessizce kalın
Bahattin Tonbul
7.2.2014

Bahattin Tonbul
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Ali Ağabeyime

Ali ağabey,çok beklerdim
Hafta sonları gelmezdin
Gözlerim yollarda olurdu,
Çocuklara demezdim
İnan hepsini içerime atardım
Kimselere hissettirmezdim
Bazen geliyorum derdin,
Gelmezdin
Bu yüzden de inanamazdım
Seni çok severdim ağabey çok
Sana da hiç dayanamazdım

İsterdim seninle yakın oturmayı
Dertleşip sohbet yapmayı
İşlerimiz tersti ama
Seyrekte olsa bir arada olunca
Bayılırdık şarkı mırıldanmayı
Söyle
Niçin Melis’i bizden uzak tuttun
Sanki ona bizler hala adayı
Çok isterdim ağabey
Yeğenimi kollarımın arasına,alıp sarmayı
Oda isterdi  belki..
Teyzeyi dayıyı kardeşi  hatta diyemediği halayı
Düşünmedin bunları değil mi? Sayı

Felek bütün bunları ne anneme ne babama
Nede bana yaşattı
Hiç kimsemiz göremedi o sıcacık havayı
Hatta ruhumuza saracak o muhteşem sedayı
Dolsa da artık  boş ver
Allah herkesin gönlüne göre versin
O da olur elbet bir gün gelin adayı
İşte o zaman istemez mi düğününde
Amca teyze dayı ve halayı

Ben bu düşüncelerimi
Hasta hane odasından yazdım
Ölürsem eğer bu satırları
Okursun her hal değil mi?
Canım ağabeyim
Yüreğin titrer biliyorum,özlersin sahi
Dünyada tattıramadığım Melis’e halalığı
Anlıyordur oda
Dedeye teyzeye,dayıya yapılan fenalığı

Anladım herkes layık olduğu şeyle yaşar
Bense buymuşum
Zaten hayata gelirken,hep fakirlikle kavrulup
Yoğrulmuşum
Ha bir eksik ha bir fazla yaşamış unutulmuşum
Artık fark etmez,bir yeğen tarafından
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Zorda gelse yok olmuşum
Hatta istenmeyerek uyutulmuşum

Sana kırılamıyorum özünden
Hiç bir şüphem yok
Seni sana koymadılar be ağabi
Biliyorum duyunca ne kadar üzüleceksin tabi
İş bu prensipler kaplamış bulunduğun dünyayı
Sense en güzel baba adayı
Bundan sonra olsan ne olmasan ne benim için
Ben yok olmuşum zaten
Anla artık bak mezar adayı

Elveda artık ağabey
Bu satırları okur iken hakkını helal et
Benden sana helal olsun
Çok acı çekiyorum şuan sağlığına dikkat et
Bu son sözlerim kulağına küpe olsun
Biliyorsun dilim dönmüyor yaratana
Bu sanal alem hepimize geçici
Annem babam önden gitti
Geleceksiniz sizde benim gideceğim  vatana
İşte o zaman anla ne olur anlasana
Üstüme taş değil ellerinle yumuşak toprak atsana
Bahattin Tonbul
6.11.2010

Bahattin Tonbul
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Ali Biber'e

Adı da Aliydi, çokta cömertti
Gözleri çakırdı kendisi yiğit
Dostları içinde,gerçekten mertti
Sevdiği insana, olurdu sahip

Sonbahar kış derken, zamanı boldu
Geçliğe doymadan, hastalık doldu
Dizlerde sancıydı, yüreği soldu
Umudun bekcisi, olurdun Ali

Hastalık yüzünden, gurbete çıktın
Haftada üçkere, diyaliz bıktın
İçinde özlemi, Allah’a yıktın
Dualar içinde, yaşadın Ali

Yalnızken ağladın, rüyalarında
Hayale çevirdin, hülyalarında
Sıfırı tükettin, dünyalarında
Lale devri geçti, severdin Ali

İki baş horanta, eline baktı
Gülerken hastalık, içine aktı
Böbreğin iflası, bilinmez haktı
Zamanlar vuslatı, görmüyor Ali

Ankara mekandı, bulsa yerini
Keçiören semti, almış erini
Esen rüzgarlarda, sarmış serini
Takvimler bitmiyor, acısız Ali
Bahattin Tonbul
31.8.2012

Bahattin Tonbul
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Ali Çağlaya'nın Hayatı

Balya kazasının Akbaş köyünde dünyaya geldim
Ben Ali Çağlayan ailenin ilk erkek çocuğu idim
Atike'den olma babam Refik'di buna sevindim
Küçük yaşta ben müzik yapmayı ondan öğrendim

Evimizin arkasında tarla ve bahçemiz olurdu
Elimde mandolin bazende sazım bulunurdu
İlk hamlelerim babamla birlikte beynime doldu
Bu meslek bana doğuştan miras gibi kondu

Babam çok çalıştı okumam için çıktım gurbete
Her yerde gezerdim son anda yetişirdi bizlere
Dayağın biri bini alabildiğine hep olurdu üstümde
Sıkışınca çalışır mutlu ederdim pederi yerinde

Çok karne değiştirdim o an ki sıkıntılar için
Uzun sürmez di ki  bu yaptığım sahte karnelerin
Foyası çıkınca alabildiğine dayak mı laf mı desin
Hepsini gördü bu garip vücut ve kulak neylesin

Lise bitince kazandım Ankara üniversitesi hukuk fakültesini
Para yoktu ki gidip okulda devam edip yapaydım tahsilimi
Balıkesir'de parkta geceleri çalıp söylüyen udi mesleğimi
Taşıdım Ankara'ya  meşrutiyet'de bir barda tüm işlerimi

Kolay değil bir kız çıktı karşıma Seda beni nasıl oldu da elde etti
Bütün işler ani oldu beni kendine uygun görüp eş olarak seçti
Benim hayatım o günden sonra belli bir düzene ve ölçüye girdi
Zamanla onun gayreti benim dağınıklığımı toplayıp birleştirdi

Belli bir sıcak yuva bir de kız evladı hediye etti
Adını Melis koyduk öğretimine  özen gösterildi
Gece Udi ve sanatcılık yaparken vücut iflas etti
Amaliyatla takviye damar eklenip devam edildi

Hayat herşey güzeldi eşim rahatsızlanınca çok üzüldüm
Yeni hayata başlamadan büyük bir darbe gibi hissettim
Neyseki oda amaliyat oldu çok şükür onu tekrar gördüm
Bundan sonra ne gelir ne gider zamana işleri devir ettim
24.04.2008
Bahattin Tonbul
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Ali Neyin Yetti

Annen gitti baban gitti
Dünyada ağlayan bitti
Dayı emmi kardeş hiçti
Söyle Ali neyin yetti

Ömrünü adadın eşe
Gece gündüz gönül deşe
Kazancın gitti beleşe
Söyle Ali neyin yetti

Düşünmedin anlamadın
Yürekleri çok yakmadın
Acıları hep sakladın
Söyle Ali neyin yetti

Yıllarca çaldığın uda
Ağlayıp durmuştun duda
Gönüllerdeki umuda
Söyle Ali neyin yetti

Bağladın ona geçimi
Umut dediğin seçimi
Ağıran saçın biçimi
Söyle Ali neyin yetti
Bahattin Tonbul
25.11.2009
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Ali Udi

Ali beton duvarlar arasında elinde olmadan betonlaşmışsın
Gündüz uykuda geceleri işte hiçte normal yaşamamışsın
Zamanla vücudunu buna belkide uyum sağlatıp alıştırmışsın
Ama duygularını gündüz kapatıp her zaman geceleri açmışsın

Bir telefon etsen geliyorum desen o gün çok mutlu olurdu
Bekleyip de erteleyince adeta bütün dünyası yıkılır yokolurdu
Bazende gelip telefonla sana hesab sorulunca da kahrolurdu
Şimdi bütün bunların hepsi bitti artık senin için zor olan kayboldu

Yeşili gördün mü kaç yıldır bilmiyorum,aslında çok duygusalsın
Mutlu renkler içindeymiş gibi evin içi gece işi bedenini yorarsın
Hayat bu çalışmazsan para getiremezsen bu dünyada yaşıyamazsın
Düşün bir kere kardeşin ne götürdü sağlığına bak köyünde koşturasın

Bak hele sağlığı sen benden daha çok iyi bilir takip  yaparsın
Yaşamını doğada parça parça koklayarak arada bir yaşarsın
Birde denizde doğduğun memlekette eşini dostunu unutmayasın
Dünya hali bellimi olur belkide tanıdık birine raslar sohbet edersin
11.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Allah

Adınla büyüdük,seni görmedik
Aşkına talibiz Ya Habibullah
Sünneti öğrendik,inkar etmedik
Ruhuna atfettik,fi Sebibullah

Yaşarken adını,durmadan andık
Ufkuna bağlanıp,sevdanla yandık
Bizi cennetine,bağlarsın sandık
Affına sığındık,Ya habib Allah

Köprüler kuruldu ulaşmak için
Cihan güneşiyle buluşmak için
Kur an rehberini,yaşatmak için
Sana hep yalvardık,ya habib Allah

Eller havalarda,umudun melek
Ağzımızdan çıkan,sadece dilek
Bastığın yerleri,aşk ile bilek
Sevdana bağlandık,bağışla Allah

Tüm kalplerimiz de,mühürümüzsün
Yaşanan beden de,ömürümüzsün
Kurduğun dünyada,emirimizsin
Sevdanla yaşadık,bağışla Allah

Kur’an rehber dedin,bize güvendin
Sünneti alayla,süsü verendin
Yaşanan herşeyi,gerçek görendin
Aşk ile bağlandık,ya habib Allah

Neye yarar bomboş,duran gönüller
Çiçeksiz bahçede,solan o güller
Sevdayla bağlanmış,sana bülbüller
İstemesen ötmez,Ya habib Allah
Bahattin Tonbul
4.2.2012

Bahattin Tonbul
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Allah  Boş Vermez

Biri bilen bilir, bilmeyen kendi
Yerlerin göklerin, sahibi Allah
Toprağa girecek, kaybolan tendi
Hoş görmek yorar, boş vermez Allah

Bazen hayat zorlar, beklemek yorar
Sevmeyen insanı, affetmek yorar
Eğer ayrı isen, gözlemek yorar
Hoş görmek yorar, boş vermez Allah

Nefes alıyorsan, yaşıyorsundur
Belki umut değil, taşıyosundur
Görmediğin dağı, aşıyosundur
Hoş görmek yorar, boş vermez Allah

Hayatın bedeli,  olmuşsa ölüm
Sevdanın bedeli, nadir o gülüm
Dostluğun bedeli, paylaşmak zulüm
Hoş görmek yorar, boş vermez Allah

Hayal gücü kadar, özgür değiliz
Kalpdeki acıya, sebep değiliz
Hüzünün yanında, sahip değiliz
Hoş görmek yorar, boş vermez Allah

Bahattin nereye, çekip gidersen
Yolun sonu kendi, takip edersen
Gölgede iz olmaz, hesap kesersen
Hoş görmek yorar, boş vermez Allah
Bahattin Tonbul
9.9.2016

Bahattin Tonbul
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Allah Affetse

Yaşamak istediğin,ne ise onu yaşa
Sevdiğini koyduğun,durur kaşın altında
Nazar değmesin aşka,kalan zaman bam başka
O gözler hor bakarsa,kalp yıkılır can boşa

Hatırla cenneti de,cehennemi düşünse
Bu dünyada aşkını,dillere düşürmüşse
Yazdığım tüm şiirler,sana kefaret ise
Son nefesime kadar,keşke Allah affetse

Hastalığı birlikte,son ana kadar çektik
Tutkuyu yaşamıştık,şükretmeyi bildik
Kimileri seyretti,aşkı ezberlemiştik
Seven kalpler yaşarsa,Allah'a söz vermiştik
20.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Allah Affetsin

En büyük ibadet, aşka gelmeyen
Dostlarını bulup, ziyaret etsin
Kötülük yapıp da, affedilmeyen
Mahkum kalanları Allah affetsin
Bahattin Tonbul
1.6.2013

Bahattin Tonbul
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Allah Aşkına

Hiçbir şey umurumda değil
Biliyormusun
Ne yaşanılmış nede yaşanılacak
Eline dokunup koklayabilirsem
Eğer
Kollarımın arasında yüreğini ısıtabilirsem
Dallarını kırıp,yaprağını bir bir döksem
Yetmez,yetmez inan
Gözyaşlarım ırmak olup da, alsa her ikimizi
Kağıttan uçurtmalar uçursam,gökyüzüne
Çöpten gemiler yapsam,yüzdürsem üzerinde
İnan hiç bıkmam.
En ufak rüzgarda alabora olurmuyum dersin
Rüzgarın esintisi ılgıt ılgıt yüreğinde essin
Eyvah,eyvahlar arsında sevdiğini seçsin
Kırık pırtık yelkenle yalnızım
Artık
Tek başıma kaldım bu alemde
Sana ulaşmak için korkmadan bindim
Rotasız dümensiz hatta kaptansız tek gemim
Sensin
Senin sevdana aşkına hasretle
Günlerce ağlayarak sindim
Bak nasılda sızlıyor,şimdi
Kalbim
Tuz basmısçasına
Bas basta Allah aşkına iyileşsin
Bahattin Tonbul
18.3.2012

Bahattin Tonbul
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Allah Aşkıyla

Sevmekte sevilmekten de isen yoksun
İşte o zaman Allah’a uzak kulsun

Sevki umut hakikatı senin olsun
Gönlün Allah aşkıyla sararıp solsun

Ey insan oğlu gören gözeten kulsun
Sevdiğin güzelle kalbine aşk dolsun

Uğrunda ağladığın can feda olsun
Allah’ım gönlüne ruhuna aşk koysun

İşte sen bunu bil ona göre sonsun
Elleri aç göğsüne de Allah konsun

Sen onsuz olamayan gerçek bir kulsun
Geçmiş  geleceğin yüreğine dolsun
Bahattin Tonbul
3.2.2012

Bahattin Tonbul
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Allah Bizi Korusun

Demokratik açılım,koyuyorsun adını
Kendi sözlerin ile,bozuyorsun tadını
Geçmişi inkar edip,sürüyorsun kadını

Ne kadar yüzsüzmüşsün,Allah bizi korusun
Halk oylaması diye,milleti uyutursun

Hakkı ve haki katı,neden unutuyorsun
Olmadık insanları,kahraman yapıyorsun
Dönüp ülkücülerden,oyunu istiyorsun

Ne kadar yüzsüzmüşsün,Allah bizi korusun
Halk oylaması diye,milleti uyutursun

Kimi aç kimi çıplak,herkese güven verdi
İşsizlik almış başı,yoksulluk boya erdi
Gündem yaratmak için,teröre pirim verdi

Ne kadar yüzsüzmüşsün,halkı korkutursun
Halk oylaması diye,milleti uyutursun

Terörle besleniyor,demokrasi diliyor
Halka yalan söylüyor,Avrupa’yı biliyor
İftiraları ile,hepsini de siliyor

Ne kadar yüzsüzmüşsün,Allah bizi korusun
Halk oylaması diye,milleti uyutursun

İçindeki savaşı,nasılda kusu verdin
Milleti ayırtarak,yeniden pusu verdin
Geçmişi karartarak,yasayı ası verdin

Ne kadar yüzsüzmüşsün,Allah bizi korusun
Halk oylaması diye,milleti uyutursun

Yetmedi mi son defa,okyanuslar ötesi
Yatlar ve yalılarda,halkın kokar nefesi
Hiç mi düşünemezsin,çınlar milletin sesi

Ne kadar yüzsüzmüşsün,Allah bizi korusun
Halk oylaması diye,milleti uyutursun
Bahattin Tonbul
20.7.2010

Bahattin Tonbul
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Allah Can Versin

Şu dünya yı baştan, alıp götürse
Haberin olur mu, buna ne dersin
Özlemin içinde, bana getirse
Bakın gözlerime, Allah can versin

Ruha  çiçek veren, gülün güzeli
Sevdası örendir, aşkın özeli
Ömrünce mutlu ol, dostdur ezeli
Bakın gözlerime, Allah can versin

Sırtüstü yatardım, bunca zaman da
Hatalar yapardım, kusursuz an da
Neşeli olmazdım, yarsiz son anda
Bakın gözlerime, Allah can versin

Yalan dünya fani, bilenler bilir
Geldim gidiyorum, sevenler ölür
Muradı almadan, toprakta erir
Bakın gözlerime, Allah can versin

Bazen dik yokuşdur, onun dümeni
Günler gelip geçti, başta yemeni
Devretmez mekanı, odur ermeni
Bakın gözlerime, Allah can versin

Bahattin şerbeti, içti o tasla
Bağlandı sevdaya, unutmaz asla
Dağları taşları, umuda yasla
Bakın gözlerime, Allah can versin
Bahattin Tonbul
19.10.2015

Bahattin Tonbul
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Allah' ın Aşkına

Allah'ın aşkına,hiç sevdin mi sen
Yüreğinde ateş, kalbinde közdü
Olacak aşkını, dünden düşünsen
Deli olan gönlüm, bağlanır özden
bahattin Tonbul
22.4.2014

Bahattin Tonbul
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Allah İçin Aşkı

Dostlardan birisi, zulme yakınsa
Sevdayı yaşatıp, buluşmak gerek
Fitneden uzakta, mümin sakınsa
Allah için aşkı, yaşatmak gerek

Malın mülkün hepsi, dünyada kaldı
Eş dost akrabalar, umuda daldı
Sevdiğin o güzel, kalbimi aldı
Allah için aşkı, yaşamak gerek

Erenler meydana, gelince birgün
Her nefeste hakkı, yüreğimde ör
Yaratan adına, hakikatı ver
Onun için aşkı, yaşatmak gerek

Kırk dile sevdamız, umut olmuşsa
Kadına hakkını, islam sunmuşsa
Eşini seçmede,kural koymuşsa
Onun için aşkı yaşatmak gerek

Yaratanı anıp, her an anarız
Sevdamız uğruna, hergün yanarız
Dünyanın zevkine,elbet kanarız
Onun için aşkı, yaşatmak gerek

Yasaklarına sen, muhatap olma
Amellerde son bul, gönülde kalma
Hakkına sahip ol, farkını salma
Allah için aşkı, yaşatmak gerek
Bahattin Tonbul
23.10.2012

Bahattin Tonbul
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Allah İçin Seven

Allah için seven, sevdan olmalı
Onun için öven, arkadaşı bil
Senden gayrisini, hakta bulmalı
Bağrı koparmayan, hayalini sil

Merak edip soran, bir dostun ise
Muhtaç olduğunda, yanında ise
Farkedile bilen, hasretin ise
Karanlıkta onun, mekanını bil

Yeterki umudun, kalpde sönmesin
Hayata  o ışık, yalnız inmesin
Çektiğin acılar, onsuz dinmesin
Karanlıkta onun, mekanını bil

Birtek gülümseme, fethedebilir
Onun nuru seni, besleyebilir
Bin dokunuş ruhu, hissedebilir
Karanlıkta onun, mekanını bil

Duasız olmuyor, elini açsan
Yürekler kopmuyor, semaya saçsan
Aydınlanmış aşkın, gönlünde taçsan
Karanlıkta onun, mekanını bil

Herzaman gönlünde, sevgi bulunsun
Yüreğinde hasret, onun kulusun
Umut eksilmesin, farklı solunsun
Karanlıkta onun, mekanını bil
Bahattin Tonbul
6.2.2014

Bahattin Tonbul
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Allah İnandırsın

Uzaklarda kalsanda, sığmıyor bedenime
İnkarı hiç etmedim, seni yürekten sevdim
Ha bitti ha bitecek, ağlar aşk gidenime
Allah inandırsın ki, sevdim ben seni sevdim

Sen yoksunya yanımda, ben dünyada dolmuşum
Çevirme gözlerini, ben sensizken solmuşum
Zaman çok hızlı geçti, belki de yorulmuşum
Allah inandırsın ki, sevdim ben seni sevdim

Seni sensiz düşünür, kaybettim gözlerini
Seni anlatabilsem, unutmam sözlerini
Ben bu aşkla uyudum, yoketmem ben izini
Allah inandırsın ki, sevdim ben seni sevdim

Şarkılar ses verdikçe, yazanlar inan ölmez
Sevenleri ölsede, ölenler geri gelmez
Mısralar küser elbet, hayaller gece bilmez
Allah inandırsın ki, sevdim ben seni sevdim

2.4.2017

Bahattin Tonbul
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Allah Katında

Malı doğru kazan, sahibin dünya
Doğru yolda harca, ahret hatında
Yüceltir yaradan, umuttur rüya
İsrafın alçaktır, Allah katında

Savurgan olursan, dünyan yücenir
Ahrette ateşdir, ruhun incinir
İnsanlar ardın da, olsa gücenir
İsrafın alçaktır,Allah katında
Bahattin Tonbul
5.1.2016

Bahattin Tonbul
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Allah Neleri Affeder (HB)

İnsan babasından bu kadar mı nefret eder
Kanı canı olan oğlu ve kızı hiç evlenmediler
Çocukluklar  büyürken hep ondan gizlendiler
Çünkü babası ve çevresi sürekli eziyet ettiler

İşte böyle yaşayan ve yaşımını sürdüren
İçinden çıkarmı hiç bu zulmü onlara çektiren
Dayı amca teyze fark edermi bu acıyı veren
Unutulmaz affedilmez bu dünyada o yaşarken

Satırlarda acı deyip geçeriz,yaşamak çok farklı
Her acının günü saati dakikası da ayrı dayanaklı
Bunu çeken yaşayan bilir içine akıttığı kanda saklı
Affeder mi bilmem ne ederse etsin her an o haklı

Çektiren özür dilemek için çocukları ararmış
Çocuklarda korku ve nefretmi dersin kaçarmış
Tesadüfen izlerini bulmuş çok ama çok yalvarmış
Bu işin çözümü her halde artık mahşere kalmış

Düşüne biliyormusun aklım almıyor bu verilen keder
İnsanoğlu yaşamında bir sürü hataları ile gezer
Ama sonunda hatasını anlayınca özür diler
Biz kabul edebiliriz ama çeken bu işe neder

İşte işin sırrı burda Allah neleri affeder
Bunu anlamak kolay Kuran'da tefsir eder
Sor soruştur o kul hakkıyla gelme yeter
Der sende ona göre geleceğine etiket ver
01.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Allah Onu Yanına Aldı

Babam ölünce abim şoklar yaşadı,bunu ben anlamadım
Ailenin geçimi omuzlarıma bindi çok  güçlü olmalıydım
Okumayı bıraktım dükkanda her şeyi feda edip kaldım
Şans bu ya af gelince tekrar gidip okula yeniden başladım

Şans mı kader mi ne dersen de yaralı aşık orada oldum
Canımı eşimi hayatımı orada okurken hemen yanımda buldum
Bir bakış fırlattıkı işte o zaman içime ılık ılık akan ateşle doldum
İşte aşk denen o kıvılcımı ok gibi yüreğime saplanmış gördüm

Herşey güzel her şey tatlı hayat benim için artık anlamlı
Hareket içime git gide derinleşerek  usul usul dayandı
Belkide bizi mevlam işte o zamandan belli uyardı
Kader ya bu aşk birleşti,güçlendi uzadı kaybolmadı

Taki bu çekirdek ailenin nüfusu üç,dört ve beşe ulaştı
Çocukları için anne ve baba yemedi içmedi çokda rahattı
Okudular onlarda çok şükür rahata tam olarak kavuşacaktı
Nasip olmadı onların mürvetini görmek Allah onu yanına aldı
22.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Allah Senindir

İnsanda merhamet, cömertlik varsa
Düşmanı sevdirir hemde senindir
Sahipsiz çocuğun, yüreği arsa
Sen sahip çıkarsan, Allah senindir
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul
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Allah Yaratır

Seveceksen Allah, için sevmeli
Sevdiğin güzeli, Allah yaratır
Dost bildiğin insan, seni övmeli
Kurumuş dalları, Allah donatır

Kimsesiz hiç kimse, yoktur dünyada
Herkesin kimsesi, olur rüya da
Kimsesiz kalmazsın, sen bu hülyada
Kimsesiz kimseyi Allah yaratır

Nimetinden onun sabırlar dile
Rağzı isen eğer,bağlan o güle
Haste kapısında, öten bülbüle
Kimsesiz kimseyi Allah donatır

Sen buınu boş yere, yaratmadın ki
Vaktinde maziyi, ağlatmadın ki
Kul hakkı çiğneme,  bağlatmadın ki
Kimsesiz kimseyi Allah yaratır

Cehennem azabı, içinde soru
Sorulmaz deme ki, Allah’ım koru
Onu üfleyince, ses verir boru
Kimsesiz kimseyi Allah yaratır

Sevgi muhabbettir, kaynar ocağı
Cennetine alır, her bir bucağı
Nefsimle aşkımın, üçlü saçağı
Kimsesiz kimseyi Allah yaratır
Bahattin Tonbul
18.4.2016

Bahattin Tonbul
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Allah! ını Bilip

Sevince ayrılık, gelir deseler
Doğarken ağlarmış, buna ne dersin
Aklı fikri veren, haktır deseler
Allah’ını bilip, ona can versin

Sevmek gönüllerde, elbet bedava
Yüreğini yakar, çıksa o ava
Cenneti alada, ruhu tek dava
Allah’ını bilip, ona can versin

Geçmişin sarhoşu, yaşasa deli
Sevdiği güzelin, içinde veli
Alsalar dünyadan, ölümdür yeli
Allah’ını bilip, ona can versin

Gelecekte vardır, beklerse biraz
Hayaller ülkesi, umudu ayaz
Dinle bu garibi, rüyası beyaz
Allah’ını bilip, ona can versin

Çocukluk sefadır, gelse haberi
Göğsünde mahkumu, kalpten seferi
Tatlı dilleriyle, dile neferi
Allah’ını bilip, ona can versin

Bahattin doludur, bitmesin sözü
Zaman tezgeçiyor, silinmez özü
Yarin yüreğinde, tutulmuş gözü
Allah’ını bilip, ona can versin
Bahattin Tonbul
21.7.2014
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Allah’a Yaklaşır

Sevdiğini düşler, seven insanlar
Düşünürken yaşar, görünselerde
Sevdiği tek şeydir, aşk yaratanlar
Allah’a yaklaşır,yar sevselerde

Sevdiğinin kalbi, farklı atsada
Yüreğinde saklı, yalnız yatsada
Dilindeki tada,acı katsada
Allah’a yanaşır,seveni bulur

Karanlık gecede,gördüğün rüya
Rüyada her gece, yok olur güya
Aklından geçene,hakikat boya
Allah’a yaklaşır, gerçeği bulur

Kaybetmeyi bilmek, onu sevmektir
Yarini kaybetmek, hakka ermektir
Herşeyden vaz geçip,bulabilmektir
Allah’a yaklaşır, aşkını bulur

Bu günü düşünür,yarini alır
Dün geçince yarın,nerede kalır
Aşkına güvenme, ölüm çoğalır
Allah’a yaklaşır,cenneti bulur

Bahattin’in kalbi, solmaz bir yanda
İçindeki aşkı, yaktı son anda
Ölen ihtiyarsa, tükenmez kanda
Allah’a yaklaşır,hakikat bulur
Bahattin Tonbul
25.7.2012

Bahattin Tonbul
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Allah’ım.1

Karanlık geceye ışık verensin
Kuru dalları yeşillendirensin
İstediğin aşka sen erdirensin
Canımı cennetine koy Allah’ım

Derliye dert verip sabır istersin
Verdiğin sancıyı tende beslersin
Sevdiğimi cennetinde göstersin
Ruhumu sevdana koy Allah’ım

Gönül kervanında,senle yanarım
Verdiğin acıya nasıl kanarım
Koyduğun kuralı her an anarım
Sevdamı cennetine koy Allah’ım

Özünde hakikat,doğada varsın
Sevenlerin sevdasında yaşarsın
Yarattığın tüm canlıda doğarsın
Yüreğimi cennetine koy Allah’ım

Bu yalan dünyada sınıfta koyma
Yaralı kalbime kötülük oyma
Senden başkasına sevgimi soyma
Özümü cennetine koy Allah’ım

Bahattin’im aşkla varolan kulum
Senden gayrısına açılmaz yolum
Tükenmiş umudum seven bir dulum
Sevgimi cennetine koy Allah’ım
Bahattin Tonbul
20.5.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Allah’ım.2

Dualar ediyorum,yar ben seni
Senden istiyorum.
Acılar çekiyor,
Allah’ım dan yardım diliyorum.
Onu sanal dünyada tanıdım ve bildim
Tüm sevdiklerime merhamet,saadet
Dileklerime keramet ver
Cennetinde mekan
Bedenlerine sağlık
Gönüllerini hakikat et.
Ben  bu alemi beklerken
Hala sevda çekiyorum
Ben onsuzda seni çok seviyorum
Allah’ım
Bahattin Tonbul
23.5.2012

Bahattin Tonbul
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Allah'a

Ölüm gelmeden önce, yaşanmaz hiç hakikat
Kabrine dön iyi bak,yaslanacak tatbikat
İlk önce amel iste,işte odur itikat
En sonunda Allah’a,varılacak unutma
Bahattin Tonbul
13.5.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Allah'a Bağlıyım

Yürekten sevmişim ben bu milleti
Makam mevki değil, benim hedefim
Yalakalık etmem, çeksem illeti
Allah’a bağlıyım, odur hedefim

Ondan başkasına boyun eğemem
Ülkücüyüm bende, makam istemem
Allah’a aşığım, başka sevemem
İnancım onunla,  odur hedefim

Tek isteğim onda, ondan isterim
Kula hizmet etmem, assan  kesterim
İrademe bağlı, hakka pesterim
Allah’a bağlıyım, odur hedefim

A partisi değil, umudum vatan
Parçalamak ister, baştaki atan
Verdiğim oylara, hileyi katan
Allah’a bağlıyım, odur hedefim

Temiz  bir ırmaktan, kirli su akmaz
Türk Milleti birdir, sevdası yakmaz
İnançlı bir ruhtan, yalan söz çıkmaz
Allah’a bağlıyım, odur hedefim

Ben aşığım ona, onu bilirim
Hakkın kucağında, elbet eririm
Yalanı dolanı, çarkta görürüm
Allah’a bağlıyım, odur hedefim
Bahattin Tonbul
15.7.2014

Bahattin Tonbul
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Allah'a Davet-3

Allah'ın verdiği rızkı paylaşın muhtaçlara veriniz
Emrine karşı gelip,Onları Allah doyursa dediniz
Bunlar ayet olarak bildirildiği halde isyan ettiniz
Daha da ileri gidip kıyamet gününü söylese ya dediniz

O na siz sur düdüğünü ve çığlıktan bahsettirdiniz
O zaman bütün ölüler uyanacak ona yöneleceksiniz
Ama o zamanda siz çok geç kalmış olacaksınız
Kimseye zulüm edilmeyecek,yaptıklarınızı çekeceksiniz

İnananlar cennetle müjdelenenler cennete gidecekler
Eşleri ile zevk sefa içinde her türlü meyve yiyip içecekler
Ey adem oğulları sizlere dünyada bütün bunlardan bahsettik
Cehenneme gidecek kimse yalan söyleyemeyecek,inkar edenler

Yaşarken onları bir damla sudan yaratık görmediler
Hatta kim diriltecek o çürümüş kemikleri diye söylediler
Onlara ilk yaratan kimse o yaratacak da dendi nafile
Yeşil ağaçtan ateş yapan ve sonsuza dek yakan dediler

Yerleri ve gökleri yaratan kemikleri diriltmez mi
O her şeyi bilir ve görür bunları hissettirmez mi
Ona düşen sadece ol demek hemen olu vermez mi
Allah yücedir,yine ona dönülecektir bilinmez mi
30.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Allah'a Dua Et-1

Oğul doğru olup,dürüst olsan sen
Ömrün uzun olsa,aşka doysan sen
Yolun ferah olsa,kolay yürüsen
Allah’a dua et,boş çevrilmen sen

Umudun bitmesin,bu garip yerde
Sevdan tükenmesin,yalnız o yerde
Ruhun göçer ise,sonsuz seherde
Allah’a dua et,korur her yerde

Yüreğinden aşkı,zaman silmesin
Yaşama azminde,yok edilmesin
Hayatın tadı da,hiç eksilmesin
Allah’a dua et,affedilesin

Çalışıp öğrensen,işin kolaydır
Sevip de söylesen,yaşam olaydır
Huzura erersen,oyun alaydır
Allah! a dua et,cennete ersen

Alnın açık olsun,başınsa dimdik
Hayat yolu sana,kolaydır şimdik
Gururla yürürsen,düşmana güldük
Allah! a dua et,ulaşın elbet
Bahattin Tonbul
20.2.2011

Bahattin Tonbul
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Allah'a Dua Et-2

Başarabilmenin,gücüne ersen
Cesur atılgan ol,hakikat görsen
Sevdiğin güzele,gönlünü versen
Allah’a dua et,gerçek seversen

Helal kazanç ile,pişecek yemek
Çoluk çocuğa sar,tertemiz emek
Eline bakana,güvenivermek
Allah’a dua et,verir o elbet

Koymadım oğlumu,hiç boynu bükük
Giymedi ömründe,yırtık ve sökük
Durmasın ortada, sol omzu çökük
Allah’a dua et,kalmasın dökük

Çalış oğlum Gökçen,güçlü olasın
Kendinden emin ol,rahat kalasın
İbret almak için,Hakka dolasın
Allah’a dua et,nefes alasın

Sofrana gelecek,tertemiz aşın
Baharı görmeden,gelmesin kışın
Dostlara söyledim,upuzun yaşın
Allah’a dua et,düşmesin kaşın
Bahattin Tonbul
20.2.2011

Bahattin Tonbul
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Allah'a Eğil

Nerede ne zaman, olursan olda
Doğacak yerimiz, elinde değil
İnsan olmak her an, tek unsur yolda
Her zaman elinde, Allah’a eğil

Bütün sevgi saygı, güzel yolunda
Huzur barış sevinç, günün solunda
Dilek mutluluksa, sevda kolunda
Her zaman elinde, Allah’a eğil
Bahattin Tonbul
17.9.2016

Bahattin Tonbul
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Allah'a Ersin

Baharını yakmış duran güneşin
Gönüllere takmış giden o eşin

Sular gibi akmış ayrılık dersin
Yıldız gibi çakmış sönmez ateşin

El açıp da yalvar,sensiz gezmesin
Yüreğinde şalvar,beni ezmesin

Hayallerde sanal,yari seversin
Gökyüzüne kanar,hakka erersin

Dağ başında donar,neden erirsin
Tanrım seni sarar,ateş verirsin

Ne güzelde uçar,melek gibisin
Su içince açar,sonsuz debisin

Hasret bize naçar,şanslı birisin
Kanat takıp kaçar,huri gibisin

Acıları saçar,sabırlar versin
Sevdamızı açar,makbere ersin

Sonsuz ayrılığa,acep ne dersin
İçimdeki sevgi,Allah'a ersin
Bahattin Tonbul
28.1.2010

Bahattin Tonbul
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Allah'a Sığınırım

Karanlıkta kalplere, Allah’a sığınırım
Gece görünmezinden, küfrüne çöker ufkun
Şeytanına kanmadan, Allah’a sığınırım
Ruhunu incitecek, nefsin de diner şaşkın
Bahattin Tonbul
22.2.2014

Bahattin Tonbul
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Allah'a Ulaşıp

Sahipsiz değildir, yaşanan hayat
Sevgiyi hedet et, onu tatmalı
Gönülde tükenir, geçmişi bayat
Allah’a ulaşıp, onla yatmalı

Hakkı hakikatı, yaşarken sakın
Sevdası yürekte, taşınan akın
Geçmişe baktıkça, helal bırakın
Allah’a yaklaşıp, onu tatmalı

Gönülden gönüle, geçer seneler
Yar görüpde seven, elbet iniler
Batıl anlamsızdır, kulsuz taneler
Allah’a yaklaşıp, onu tatmalır

Rüzgar eser her gün, tükenmez çile
Arada nifak yok, söylense bile
Sevgi emaneti, haykırsa güle
Allah’a yaklaşıp, onu tatmalı

Vakitsiz sitemler, doğmasın aman
İnanan gönlünde, o sevgi tamam
Hayali dardaysa, düştüğün zaman
Allah’a yaklaşıp, onu tatmalı

Bahattin arzular, geçmişi alan
O yar toprak olmuş, muradsız kalan
Sevdası var ise, gönüle dolan
Allah’a yaklaşıp, onu tatmalı
Bahattin Tonbul
6.10.2014

Bahattin Tonbul
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Allah'a Yürüsene

Güzel günler sana gelse
Yüreğimi kürüsene
Aşk denince ona gülse
Sen Allah'a yürüsene

Düşünmeye mahkum olmak
Konuştukça hakkı bulmak
Ceza alıp tende solmak
Sen Allah’a yürüsene

Sözden öze sessizliğim
Halden anlar halsizliğim
Seninle kimsesizliğim
Can  Allah’a yürüsene

İnsanlar sevence vurur
O kadar çabuk durur
Yürekleri hepten kurur
Sen Allah’a yürüsene

Elimden geleni yaptım
Sevdamızı ona attım
Güzel yaradana taptım
Sen Allah’a yürüsene

Verme onu kaybedersin
Ya kendini mahvedersin
Sen onu ne zannedersin
Sen Allah’a yürüsene
Bahattin Tonbul
9.10.2013

Bahattin Tonbul
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Allah'ı Bilen

Verdiğin alevi, söndüremem ben
Hiç olmazsa ateş, tutuşmaz beden
Önce sevilendir, toprağa düşen
Sonra seven düşer, Allah’ı bilen

Delice fırtına, sarılmış gibi
Savrulup duruyor, bu nasıl tipi
Ah deli yüreğim, çok çekmiş sabi
Sonra seven düşer, Allah’ı bilen

Arkana dön bekle, gelecek uyan
Kaybettiysen ara, özlemdir duyan
Kırdıysan af dile, hayat kısa dayan
Sonra seven düşer, Allah’ı bilen
Bahattin Tonbul
20.8.2014

Bahattin Tonbul
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Allah'ı Hisetmek Acılarla

Allah'ım bana  inananlara bütün insanlığı ayrı ayrı deniyorsun
Bu acıyı yaşatıyor yer yerde dönüp bak ha diye hatırlatıyorsun
Neler çektiklerini ne hissettiklerini verip ayrıca bunu biliyorsun
İşte seni hissetmeyen,görmeden inanmayanlara işaret ediyorsun

Bak ha ben her an her yerde seni görüyor duyuyorum
Bunu bil çektiğin ve çekeceğin acıyı ben veriyorum
Çizgiyi aştığını dünya işine daldığını sana hissettiriyorum
Ama bir türlü anlamaktan uzak kaçacağını zannediyorsun

İşte o zaman kaçamıyor yakalanıyor sızlanıyorsun
Niçin verdin bu derdi bana diyerek dertleniyorsun
Şükür etmeyip bazılarınız hatta üzerine hata yapıyor
Kendi yaptığınız hataların bile farkına varmıyorsun
01.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Allah'ı Sevenlerin

Ölümden korkmuyorum, Allah’a inancım var
İnanana yakışan, ona tebessüm eder
Hakikat ebediyyen, yaşatılan bir tat var
Allah’ı sevenlerin, yüreğinde yer eder
Bahatt,in Tonbul
7.6.2014

Bahattin Tonbul
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Allah'ım

Mutluluğu sende buldu sevdiğim
Seni bulan seninledir Allah’ım

Toprağına en sonunda diktiğim
Uzanıp da yatan yardi Allah’ım

Dünya da kalan sana misafirdi
Ötesini o düşünsün Allah’ım

Bu kalbimi benden alıp sen verdin
Bu alemde misafirim Allah’ım

Yüreklere bu sevdayı sen ektin
Alan sensin verende sen Allah’ım

Gönüllere ateş atıp da yaktın
Yardımına muhtacım ben Allah’ım

O güzeli bensiz içine kattın
Kavuşmamız seninledir Allah’ım

Haki kat  aşkını göğsüme taktın
Yüreğimde çağlayansın Allah’ım
Bahattin Tonbul
20.5.2012

Bahattin Tonbul
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Allah'ım  Büyüksün

Allah’ım ne büyüksün
Dünyalar seni görsün
Sevdamı umut büksün
Yüreğim seni örsün

Yıkıldığım her anı
Yakar göğsümü canı
Yaradanın bu yanı
Yüreğim onu örsün

Bir eline bulut koy
Diğerine yıldız koy
Özlemine sabır koy
Yüreğim onu görsün

Aşkı görebilmektir
Sırrı sevebilmektir
Toprak girebilmektir
Yüreğim onu görsün
Bahattin Tonbul
5.5.2014

Bahattin Tonbul
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Allah'ım Bilin

Hem yüzü gülecek, hemde güldüren
Dostlarla tanıştır, bizi Allah’ım
Haramdan sakınıp, helal yediren
Kişiyi eksik sen, etme Allah’ım

Hem yüzü güldüren, hemide gülen
Hayatımdan eksik, etme Allah’ım
Birlikte yaşayıp, birlikte ölen
Kullardan eyle sen, bilin Allah’ım

Kalan ömrümüzü, geçmiş kısımdan
Dostunu dost bilip, kötü hısımdan
Hayırlara eyle, acı yasımdan
Sabrını sen eyle, bilin Allah’ım

Umut ver sevgi ver, bu huzuruma
Bolca bereket ver, birde rızkıma
Hayırlı kazançlar, tüm hazırıma
Selamet sen eyle, bilin Allah’ım

Vefakar bir kardeş, anadan kalan
En değerli servet, kardeşi olan
Babadan mirastı, gerisi yalan
Başımızdan eksik, etme Allah’ım

Bahattin bir evlat, başlara taç imiş
Evlat dertlerine, son ilaç imiş
Babaya o evlat, hep  muhtaç imiş
Başımızdan eksik, etme Allah’ım
Bahattin Tonbul
3.9.2016

Bahattin Tonbul
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Allah'ım Bütün Bunları Sen Planladın

Dünyaya gelmeden kanınla beslendim,karnında uyudum
O kadar muthişti ki içinde dokuz ay durmadan yüzdüm
Çok takla attım çok aradım yeni dünyayı tanımayı isterdim
Allah'ım çıkmama izin vermedin gelmeden günüm saatim

Vaktim gelince  öldüm karındaki dünyadan ağlayarak o zaman
Kestin bağını uzaklaştırmak için beslendiğim damarı hiç acımadan
Doğmuştum dünyaya yemekleri,suları çevremde koruyanım olmadan
Allah'ım nasılda alıştım her şeyine bir damla sudan insanı beni yarattın

O zamanlar korumasız,güçsüz ve düşünemiyen bir varlıktım
Zaman geçtikçe güç verdin,zeka verdin verdiğin ruhla donandım
Annem babam yol gösterdi senin var olduğuna gücüne inandım
Alah'ım çok yalvardım sana ama vakti gelen annemi bağışlamadın

Onuda yeni hepimizin gideceği tüm insanların buluşacağı yere aldın
Burdan alıp götürür kende bir sebep buldun ona ve hastalandırdın
Böylece annem yeni dünyasında doğdu inşallah orda rahatlasın
Allah'ım bütün bu olup bitenlerin hepsini  sen önceden planladın
16.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Allah'ım Dersen

Sana senden iyi, arkadaş gerek
Kıymetin kaybolmaz, sadakat görsen
Gökyüzünde durmaz çakılan direk
Hakkın yardımcısı, Allah’ım dersen
Bahattin Tonbul
9.2.2013

Bahattin Tonbul
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Allah'ım El Açtım

Yanağıma koydun, busen tadıysa
Sevmek suç değildir, oluşur saadet
Gönül de yaşar aşk, dua adıysa
El açtım Allah’ım, ne olur affet

Öleceğimizi, bilirsek eğer
Kırmayız kimseyi, veririz değer
Sonsuza kadar da, yaşanmaz meğer
El açtım Allah’ım, ne olur affet

Her bulut ardında, bir ışık taşır
Sevenin aklını, sevdiği kaşır
Dağların ardından, umudu aşır
El açtım Allah’ım, ne olur affet

Sevda bir kul hakkı, var ki yarına
Bırakmaz asla o, kişi yanına
Dünya bıraksada, olmaz yarına
El açtım Allah’ım, ne olur affet

Duasız yürekler, üşürmü dersin
Dua eden gönül, esir mi versin
Bir dua ettin mi, hakikat ersin
El açtım Allah’ım, ne olur affet

Bahattin bilmezsin, hayranlıkları
Özlem sarmış seni, karanlıkları
Ayakta tutan o, aydınlıkları
Allah’ım el açtım, ne olur affet
Bahattin Tonbul
30.1.2013

Bahattin Tonbul
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Allah'ım Gönüllere

Allah’ım gönüllere, bilerek ateş yakmış
O kadın da Allah’a,  özleyerek hep bakmış
Yaşlar gelmiş altmışa, ne dileyip ne yapmış
Hakkı seven o kişi, kulu ağlatacakmış

Güzelliğin elçisi, hala anlamadın mı
Bu yaşa geldin ise, yarsiz aldanmadın mı
Yürekler seçicisi, bak kullanamadın mı
Hakkı seven o kişi, kulu ağlatacakmış
Bahattin Tonbul
19.8.2014

Bahattin Tonbul
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Allah'ım İster

Anlamlı anlamsız, sevdası dolu
Haddini bilmeze, sabrını göster
Dosta düşman olmuş, karanlık yolu
Vadesi gelince, Allah’ım ister

İnan çok yoruldum, uzat elini
Hasreti hep çektim, sustur dilini
Sözünden dönmezsen, ver o gülümü
Zamanı gelince, Allah’ım ister

Gözüm görmez oldu, sensiz bu elde
Aşka denk olurmu,  esen o yelde
Akan yaşlarıyla, boğulsan selde
O anın gelince, Allah’ım ister

Kaybettim kendimi, ararım seni
Gittiğin o yerde, unutma beni
Cennetinde bekle, çürümez teni
Vadesi gelince, Allah’ım ister
Bahattin Tonbul
30.8.2015

Bahattin Tonbul
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Allah'ım Ne Büyüksün

Allah’ım ne büyüksün, sen yarattın bizleri
Ne için yaratınsa, onu yaşat bizlere
Değmeyecek insanın, kılıversen dizleri
Öfke sıcak kömürdür, atıversen özlere
Bahattin Tonbul
22.1.2014

Bahattin Tonbul
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Allah'ım Sen Verdin

Allah’ım sen verdin, sen aldın onu
Çocuk yaşta baba, kimlere deriz
Hasreti verirken, özlemin sonu
Rahmetin umuttur, secde ederiz

Onunla anladım, onu bilirim
Babasız kalınca, öksüz eririm
Türk oldum Türk doğdum, onu görürüm
Rahmetin umuttur, secde ederiz

Allah’a çok şükür, gönüldür bağı
Hasreti yarsada, tükenmez dağı
O yarin elçisi, hakikat çağı
Rahmetin umuttur, secde ederiz

Nice acılara, göğüs germiştin
Vatanın uğruna, hakka ermiştin
Gelene geçene, dostum demiştin
Rahmetin umuttur, secde ederiz

Dostların hayali, aklından çıkmaz
Ölüm hak olsada, anıyı yıkmaz
Seven gönül elbet,aşkından bıkmaz
Rahmetin umuttur, secde ederiz

Haluk’tu Türközdü, sevmeyi bilir
Acısı gençlikte, amansız gelir
Taş bağlı yüreği, elbet o verir
Rahmetin umuttur, secde ederiz
Bahattin Tonbul
8.6.2014

Bahattin Tonbul
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Allah'ım Verir

Susmak çaresizlik, zayıflık değil
Hakkı hak bildikçe, gönül hoş olur
Haklıykende susup, yürekten eğil
En yüce erdemi, Allah’ım bulur

Ölen geri gelmez, sevgi yolunda
Kaybolmuş güveni, toprak sonunda
Acılar yürekte, aşkın kolunda
En mutlu anları Allah’ım verir

Kızsanda küssende, sevenin varsa
O seven düşünüp, seni uyarsa
Ne kadar güzelmiş, eğer o yarsa
En mutlu anları Allah’ım verir

Sevmekten vaz geçip, sana koşsaydı
Sana bir sır verip, aşık olsaydı
Sevdanın elçisi, beni bulsaydı
En mutlu anları Allah’ım verir

Sevmekten yorulmaz, seven bu kalbim
Sevene sorulmaz, neydi o albüm
Anılar saklanmış, ensondu kalbim
En mutlu anları Allah’ım verir

Bahattin’im ondan, inan vazgeçmem
Hissettirsende can, sensizken içmem
Sevdamızda durur, aşkından geçmem
En mutlu anları Allah’ım verir
Bahattin Tonbul
27.4.2013

Bahattin Tonbul
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Allah'ım Yardımcı Olur

Bazen unutur insanı,gönülden kaybetmeye
Dayanamaz bedeni al,sen götür yürümeye
Elini tutup bırakma,giderse görülmeye
Allah’ım yardımcı olur,sevip sevilmeye de

Kalplerimizde sevgiyi,koyan yaşatan odur
İçimizdeki ateşi,rengimizi soldurur
İsterse de bir anda o,sebepsizce soğutur
Allah’ım yardımcı olur,sevip sevilmeye de

Bu aşkı içime koyan,onu unutturmayan
Benden uzaklaşınca da,ılık ılık kaynayan
Onun için yanan bu can,ne olur biraz dayan
Allah’ım yardımcı olur,sevip sevilmeye de
Bahattin Tonbul
16.09.2008

Bahattin Tonbul
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Allah'ıma Hep Kandın

Sen kimsesiz çocuktun,ben ise sana vurgun
Sebepsiz taşımanın,aşkı sevdası yangın
Sen yanmayı bilmeden,ölümdü bana kırgın
Toprağına sarıldım,Allah’ıma inandın

Sen tükenmez umudun,silinmez hanlarıydın
Özlemler hasretin mi,tüketen canlarıydın
Güneşinde kurudun,yolların külhanıydın
Toprağına sarıldım,Allah’ıma inandın

Sen başımda baş iken,kulağımda sesindi
Sen ile benim aşkım,dillerinde kesindi
Şu gördüğün dağlarda,sevdalarım esindi
Toprağına sarıldım,Allah’ıma inandın

Yemyeşil ormanında,ot bitmez kayalarda
Yıllarca sevda çekmiş,yıldızsız mahyalarda
Gece karanlığında,gitmezsin rüyalarda
Toprağına sarıldım,Allah’ıma inandın

Masmavi bir gökyüzü,hayallerle boğulmuş
Bu yüreğin sahibi,dünyasından kovulmuş
Acı çeken bedenin,yar eliyle ovulmuş
Toprağına sarıldım,Allah’ıma inandın

Bahattin’im diyenler,taşımasın günahı
Özleminden kaçıpda,haykırmasın o ahı
Yelkenlisi buz tutmuş,severdi padişahı
Toprağına sarıldım,Allah’ıma inandın
Bahattin Tonbul
27.12.2011

Bahattin Tonbul
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Allah'ıma Kul Olur

Aşk gözlerde başlayıp,gönüllerde yer bulur
Ruhlarda sevgi kayıp,bedenler toprak olur
Ayrılık hasretini,çekip toprak yoğrulur
Kazanlarda kaynayıp,Allah’ıma kul olur

Sevgi bağı kopmasın,güneşleri solmasın
Yar ayrılık tatmasın,ufuklar kaybolmasın
İçindeki acılar,yürekler koparmasın
Allah’ıma kul olup,sevdaya doyulmasın

Tutsam yari burada,içim ateş doludur
Hayallerim orada,mahşer yeri kaybolur
Sevenin yüreğinde,yanar beden kor olur
Kazanlarda kaynayıp,Allah’ıma kul olur
Bahattin Tonbul
3.7.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Allah'ıma Söz Vermiştim

Bir elinde elması var
Yüreğini sevda akar
İçindeki aşkı yanar
Allah onu her an sarar

Mis gibi kokar yanında
Sevdiği her an bağrında
Hatıralar karşısında
Allah onun tarafında

Gümüş tepsisi elinde
Hurma zemzem üzerinde
Tüm hayali göz önümde
Allah her an yüreğimde

O orada ben burada
Sevda kalkmaz aramızda
Onun aşkı ta buramda
Allah her an yanımızda

Dağa taşa ilan ettim
Aşkımızı ben belirttim
Eşe dosta hep söylettim
Allah’ıma söz vermiştim
Bahattin Tonbul
28.08.2008

Bahattin Tonbul
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Allah'ın Adını

Başka hiç kimseye, muhtaç olmadan
Yürüyerek ölüm, nasibi eyle
Ellerden avuçtan, yardım almadan
Allah’ın adını, kalbinle söyle

Allah’ın rahmeti, sonsuzdur bizde
Ümit edin ondan, acısı yüzde
Bağışlayıcıdır, şüphesi izde
Allah’ın adını, dilinle söyle

Korkmayan yürekten, çok korkarım ben
Doymayan nefisten, dualarım sen
Ona sığınarak, kaybolacak ten
Allah’ın adını, kalbinle söyle

Güneş hergün doğar, bu alem için
Birgünde solacak, yüreğim niçin
Dualarım kabul, olursa seçin
Allah’ın adını, kalbinle söyle
Bahattin Tonbul
23.6.2013

Bahattin Tonbul
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Allah'ın Adını Söyle

Allah’ın adını daima söyle
Zikri gönül açar, bekleyin dostlar
Tövbe edilince, gönlünde eyle
Lanetli şeytanı, terk edin dostlar

Yaşanan niyetler, seni bulursa
Yüreğinde duran, Allah olursa
Teselli edinen, sevgin kalırsa
Lanetli şeytanı, terk edin dostlar

Adem oğlu dinle, yer altını gör
Hakikatı bulup, umudunu ör
Hak yoluna giren, sevenleri gör
Lanetli şeytanı, terk edin dostlar

Aşkın toprağına, gömülüp de yat
Sevda denizin de, hayallerle bat
Muhabbet bağını, özün ile sat
Lanetli şeytanı, terk edin dostlar

Allahın aşkını taşıyanların
Gönlünde dünyayı, taşıyanların
Tükenmez umudu, kaşıyanların
Lanetli şeytanı, terk edin dostlar

Uyanık insansan, gönül bağlama
Şeytana kanmışsan, neden sağlama
Felakete gider, boşa ağlama
Lanetli şeytanı, terk edin dostlar
Bahattin Tonbul
30.11.2013

Bahattin Tonbul
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Allah'ın Adıyla Yasin

Yasin

Her canlının kalbi vardır,Kuran’ın kalbi yasindir
Her kim her gece yasin okur oda ölürse şehit tir
Yasini okuyan kimsenin küçük günahları affedilir
Ayrıca ölen kişilerin arkasından okunan yasin,onu dinlendirir.

2-Ya ve sin Allah’ın bir şifresidir.
Yada bir hitap olur ey insan demektir.
Bu ölenlerin ruhlarına başkalarına şifa vermektedir.

3-4Ey Muhammed sen son peygambersindir(Elçisindir) .

5-6Babaları uyarılmamış bir milleti uyarmak için.
Allah’ın sana indirdiği Kuranı duyurun(seçtirin) .

7-Onlar inanmazlar imana gelmezler azap sözü hak ettikleri için.

8-Demir halkalarla başları yukarı gözleri aşağı boyunları kelepçeli,somurtmaktadırlar.

9-Onların ön ve arkalarından set çekilmiştir.
Gözlerinde perde vardır görememiştir.

10-Onlar uyarılsa da uyarılmasa da inanmayacaktır.

11-Allah’ı tanıyan bir bilenleri mükafatla müjdele onları bilgilendir.

12-Ölüleri diriltir onların yaptıkları eseri yazdıran biziz.
Bütün bu bilgiler, ana kitap da saymışız bildirmişiz(tespit etmişiz) .

13-Halkına elçiler gönderilen şehirleri bildir(örnek ver) .

14-İki elçi gönderildi yetmedi üçüncü ile destekledik.
Yetmedi onlar biz elçiyiz dediler,inanmadılar.

15-Sizde insansınız,hem de Allah her şeyi indirmedi.
Sizler yalan söylüyorsunuz dediler.

16-Allah biliyor ki bizler gönderilen elçileriz dediler.

17- Elçiler tekrar bizim görevimiz tebliğdir diyerek tekrar ettiler.

18-İnanmayanlar ise sizin yüzünüzden uğursuzluk geldi dediler.
Söylediklerinizden vazgeçmezseniz size azap(taşlarız)   yaparız..

19-Elçiler ‘’esas uğursuzluk sizdedir,öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğradınız.’’
Hayır esas sizler aşırı israf ve kötülüğün yaşandığı kavimsiniz

20-Şehrin diğer ucundan gelen adam şöyle demiş:’’Uyun onlar doğru yoldadır.

21-Sizden bir ücret istemeyen o kişilere uyun onlar hidayete ermiş kişilerdir
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22-Beni yaratana neden kulluk etmeyeyim hepimiz ona geri döneceğiz.’’

23-Ondan başka tanrı edinir miyim,sahte(olanlar)  onlar beni kurtaramaz.

24Eğer öyle bir şey yapacak olsam sapıklık etmiş olurum.

25-Şüphe etmeden ben Allah’a inandım sizde dinleyin beni.

26-Onlara cennete gir denildi maalesef onlar bilmedi keşke bilseydi.

27-Beni bağışladı beni onlara ikram kılınan kul olduğumu bilselerdi.

28-Onları(Kavimleri)   zorla ordularla tehdit etmedik,indirecek de değildik.

29-Sadece bir gürültü oldu(Sadece bir çığlık…o kadar hemen gittiler)  hemen
sönüverdiler.

30-Yazıklar olsun onlara.Onlara gelen elçilerle hep alay ettiler.

31-Kendinden (Daha)  öncekileri helak ettik daha kendilerine gelemediler.

32-İşte onların hepsi toplanıp bizim huzurumuza getirileceklerdir.

33-Hem bir delildir.Ölü topraktan taneler çıkarıp hayat verdik ondan yiyor bunlar.

34-Orada hurmalardan,üzüm bağlarından bahçeler yaptık,pınarlardan sular fışkırttık.

35-Onun ürününden elleriyle yaptıklarından yesinler,niye şükür etmezler

36-Yerin bitkilerinden,kendi nefislerinden,daha bilemeyecekleri şeylerden
Bütün çift yaratan Allah yücedir

37-Gecede onlar için bir delildir,gündüzü ondan çıkarınca karanlığa kalırlar

38-Güneş’te kendi yolunda gider oda delildir,işte bunu sağlayan Allah’tır

39-Ay için ise hurma dalına döneceği konaklar(bölümler)  den oluşmuştur

40-Ne güneşin aya çarpması yarardır nede gece gündüzü geçebilir
hepsi kendi yörüngelerinde gezer bulunurlar

41-Onlar için bir delil de nesillerini bir gemide taşımamızdır

42-Yine kendileri için binecekler yaratmamızdır

43-Dilersek onları boğarız kimse feryadına gelemez kurtulamazlar

44-Ancak tarafımızdan bir rahmet bir süreye kadar yaşamaya bıraktık

45-Geçmişinizden ve geleceğinizden sakının belki acınırsınız(O zamanda yüz çevirirler)

46-Zaten Allah’tan ayetler geldiğinde hep yüz çevirmişler
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47-Allah’ın size rızk olarak verdiklerini hayra harcayın denildiği zaman
Kafirler(İnanmayanlar)  ’’Allah’ın isteyince doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız
Peki bu sapıklık değil de nedir? ’’ dediler.

48-‘’Eğer doğru söylüyorsanız kıyamet ne zaman? ’’ diye soruyorlar(İnanmayanlar)

49-Onlar tek bir çığlığa bakıyorlar,bir çığlık ki çekişip dururlarken yakalını verirler

50-İşte o zaman vasiyette de bulunamazlar ailelerine de bildiremezler

51-Sür üfürülünce kabirlerinden kalkıp Allah’ına doğru yönelip koşarlar

52-‘’Mezarımızdan bizi kim kaldırdı? Allah’ın buyurduğu işte bu imiş.Gönderilen Elçiler
doğru söylemiş’’ derler

 53-Bir çığlık ile toplanıp hepsi huzura çıkmış(Getirilmiş olur)

54-Artık bugün kimseye zulüm olmaz herkes yaptıklarını çekecekmiş

55-Gerçekten cennetlik olanlar,bir meşguliyet (Zevk,sefa)  içinde olacaklar

56-Kendileri ve eşleri gölgede bir koltuk(güzel yerde)   oturacaklar

57-Cennetteki bütün meyveler her istediklerine kavuşacaklar(onlarındır)

58-Merhamet ve şefkatli olan Allah’tan onlara selamı sözü vardır

59-Ey günahkarlar siz inananlardan bu gün ayrılın

60-Ben size şeytana tapmayın o apaçık düşmanınızdır

61-Bana kulluk edin doğru yol budur diye bildirmedim mi?

62-Sizden önce birçok nesilleri yoldan çıkmıştı,o zaman düşünmediniz mi?

63-İşte size söz verilen cehennemdir bu.

64-Bu gün inkarcılığınıza karşılık oraya girin.

65-İşte o zaman ağızlar mühürlenir,eller konuşur,ayaklarda şahitlik eder.

66-İstese idik gözleri kör ederdik,yol bulmaya çalışırlardı,nasıl görebilirlerdi.

67-Dileseydik(Oldukları yerde dondururduk)   kılıklarını değiştirirdik ne ileri nede geri
dönebilirlerdi.

68-Kimin ömrünü uzatıyorsak(gücünü kuvvetini alarak)  tersine çeviriyoruz.hala
akıllanmayacaklar mı?

69-Biz ona şiir öğretmedik,ona gerek yoktu o bir öğüttür,Kur’andır.
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70-Diri olanları uyarmak ve inanmayanlara da azap sözünün hak olması içindir.

71-Kudretimizi kendileri için yarattığımız bir takım hayvanlarda görmezler mi?
onlara sahip olmaktadırlar?

72-Onları kendilerinin buyruğuna verdik kimine binip kiminin de etini yiyorlar.

73-Onlarda daha nice faydalar,içecekler vardır,hala şükür etmezler mi?

74-Allah’ı bırakıp kendilerine yardım olur diye başka tanrılara inandılar.

75-Oysa onlar yardım edemez,onlara kendileri nöbet tutarak koruyorlar.

76-Onların sözü seni üzmesin,onların içlerini de dışlarını da biliriz.

77-Kendilerini bir damla sudan yarattığımızı görmezler mi?

78-Yaratılışını unutarak çürümüş kemikleri kim diriltecek diye örnek verirler.

79-De ki “Sizleri ilk yaratan diriltecek ve o her yaratmayı  bilir.”

80-Yeşil ağaçtan ateşi yapan o dur.siz şimdi ondan tutuşturmaktasınız.

81-Gökleri ve yeri yaratan,onlar gibisini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadiridir.
Çünkü o her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir.

82-O’nun emri o ol deyince hemen her şey anında oluverir.

83-Her şeyin sahibi Allah’tır her şey onun elinde bulunur.
Yücedir.en sonunda herkes onun yanına dönecektir.

                                                 Derleyen
                                      Çağlayan Ecem Tonbul

Bahattin Tonbul
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Allah'ın İşidir

Cennetin bir köşesinde şarıldayan zemzem
İçinde yaşayan melekler keşke yanınıza gelsen
Birini tanıyorum sevdiğim orada bekle eğlen
Buluşuruz elbet az kaldı bende gele bilsem

Ortalık yağışlı havada bulut yok,bu nasıl iştir
Orası dünya değil beklide sistemi değişiktir
Fazla burnunu böyle işlere sakın ha sokma
Dikkat et bütün olanlara  olsa,olsa Allah’ın işidir
16.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Allah'ın Katında

Allah’ın katında, kıymetini bil
Kaldığın dünyada, yaptığına bak
Değer yargısıyla, hayalini sil
Aldığın sevdayı, yüreğinde yak

Ammeller süratle, yaşanır ise
Sevdiğin gönülde, dolanır ise
Sırrın kaybolmaz, bağlanır ise
Aldığın sevdayı, yüreğinde yak

Aşkı öğrenmeden, sevmeyi öğren
İlmi öğrenmeden, edebi öğren
Söylenen her sözde, Allah’ı gören
Aldığın sevdayı, yüreğinde yak

Hakiki dost deyip, sırrını bilen
Bildiği sırları, gönlünden silen
Allah’a inanıp, onunla gülen
Aldığın sevdayı, yüreğinde yak

Dünyanın şekliyle, kirlenmiş olan
Kalbi elbet parlar,Allah’ı bulan
Doğru yolu alır, onunla solan
Aldığın sevdayı, yüreğinde yak

İbadet yapınca, sevgi özünde
Günah işlenince, baksan gözünde
Ölüm işareti, hakkın izinde
Aldığın sevdayı, yüreğinde yak
Bahattin Tonbul
30.11.2013

Bahattin Tonbul
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Allah'ın Ordusu

Bu topraklar bizim, bayraktır dümen
Son peygamberin has, ümmetisin sen
Ey uyan Türk oğlu, uykudan hemen
Oğuz Ata’mın da emanetisen

Şu kopan fırtına, içimde dindi
Uğruna ölenler, şehidindi
Yükselen ezanlar, emanetindi
Allah’ın ordusu, teminatı sen

Sürünme kalk doğrul, hemen geç öne
Uyumak kime ne, hain o güne
O seni boğmadan, söylesen düne
Allah’ın ordusu, teminatı sen

Vatan için ölmek, kaderim olsa
Şehitlik makamı, haberim kalsa
Allah’ım bu canı, cennete salsa
Yaradan ordusu, teminatı sen

Türk millet sevdi, çok hain gördü
Göğsünü yararak, tarihe gömdü
Yaşarken hepsini, toprağa Verdi
Allah’ın ordusu, teminatı sen

Sıradan değiliz, Müslüman Türküz
Yaradan yaratmış, son Atatürküz
Bayrakla Kur’an, olmuş ülkümüz
Allah’ın ordusu, teminatı sen
Bahattin Tonbul
13.2.2013

Bahattin Tonbul
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Allah'ın Yanını

Gözdeki acıyı, göremeyenler
Yürekte sevgiyi, mutsuz örecek
Aşkın ateşine, giremeyenler
Allah’ın yanına, nasıl erecek

Hakikat uğrunu, taşırmı dersin
Sevdası gönülde, acıyı versin
Gökyüzünü bilen, hemencik ersin
Allah’ın yanını, elbet görecek
Bahattin Tonbul
3.3.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Allah'ına Kurban

Sönmeyen bir güneş, karşında durur
İçini ısıtır kalplere rahmet
Alemin üstüne, sevdası vurur
Allah’ına kurban, sözde Muhammet

Neredeysen hayat, işte orada
Aşkı muhabbeti, durur sırada
Ona emir heldi,aldı hirada
Allah’ına kurban, özde Muhammet

Yüreğinde ateş, sönmeden yanar
Hakikat sevdası, ruhunda kanar
Gecesi gündüzü, bitmeden anar
Allah’ına kurban, dilde Muhammet

Ne dediyse oldu, geldi cihane
Sevdası gönlünde, tatmak bahane
Yıllarca eskimez, kalpde şahane
Allah’ına kurban, dilde Muhammet

Yaratıldı yer gök, hep onun için
Evren donatıldı, kavuşmak için
Çok ömür tükendi, cenneti için
Allah’ına kurban, dilde Muhammet

Bu can senden ayrı, durmaz bu elde
Hakikat uğruna, açılan belde
Yaşanılan gerçek, koklasan gülde
Allah’ına kurban, dilde Muhammet
Bahattin Tonbul
26.10.2012

Bahattin Tonbul
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Allah'ından Bulasın

Bu memleket ne halden, ne hallere düşüldü
Sebep olan utansın, ihmalleri kahrolsun
Bilerek göz yumanlar, damarından deşildi
Allah’ından bulasın, toprağında kaybolsun

Nadir bu siyasetin, kör olduğu noktalar
Sindirmek mi isterler, Türk adını yıktılar
Pervasızca yay gerip, fırlatılan oktalar
Allah’ından bulasın, toprağında kaybolsun

Vatan bu tuzakların, hepsini atlatacak
Var olan hainleri, nereler anlatacak
Her tuzağı millete, askere patlatacak
Allah’ından bulasın, toprağında kaybolsun

Hala üç beş  ilinde, tuzaklar kuruluyor
Milletin evladını, yüreğinden vuruyor
Yaşatan bu terörü, kimlere soruluyor
Allah’ından bulasın, toprağında kaybolsun

Bu yapılan zulumler, dünyanın neresinde
Albayrak yaşatacak, baştacım töresinde
Bir karış toprağını, vermez hiç yöresinde
Allah’ından bulasın, toprağında kaybolsun

Bahattin vatanında, hangi devlet kuruldu
Milletin silahıyla, Türk Milleti vuruldu
Bir gecede hainler, deniz hava sarıldı
Allah’ından bulasın, toprağında kaybolsun
Bahattin Tonbul
19.8.2016
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Allah'ından Bulun

Allah’ından bulun, zalim gafiller
Bir ona bir buna musallat olma
Kış düştü göğsüne, öksüz sefiller
Yaprağı koparan, sebep sen olma

Suya düşen dala, hüzün goncası
Esen fırtınaya, düşmüş kancası
Yarinden ayrılmış, durur oncası
Yaprağı koparan, sebep sen olma

Gükyüzünü saran, yıldızlar üşür
Bülbül güle düşmüş, yüreği öşür
Sızlayan yarayı, içinde taşır
Yaprağı koparan, sebep sen olma

Kasırga dağıtır, yüce dağları
Ölümü sayacak, üzüm bağları
Denizde kum olur, yarin ağları
Yaprağı koparan, sebep sen olma

Menzildeyken görmez, o yar dediğim
Son deminde sancı, duyar dediğim
Yaralar sarılmaz, bayar dediğim
Yaprağı koparan, sebep sen olma

Bahattin umutla, gelecek sayar
Ömür zindan olmuş, içimi bayar
Sanki uludağda, bir kayak kayar
Yaprağı koparan, sebep sen olma
Bahattin Tonbul
27.6.2015

Bahattin Tonbul
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Allah'ını Seversen

Seven bilir yaşamayı yaşatmayı
Hangi amaçla tuttun sen o sevdayı
Buram buram kokan güneşi ve ayı
Allah'ını seversen durdur dünyayı

Vakti gelen terk ediyor sa silayı
Aşıklar bekliyordur her an burayı
Elleri havada yaparlar duayı
Allah'ını seversen affet sevdayı

Koşarak çıkarlar tepenin başına
Haykırırlar her an eşine dostuna
Kimi duyar kimi duymaz telaşına
Allah'ını seversen bırak  masana

Hasrettir birbirine bakan yürekler
Tutamazsın çocuğu ilk gün emekler
Toprak özledi suyu yağmuru gözler
Aşıklar sevdiğinin yolunu bekler
19.07.2008
Bahattin Tonbul
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Allah'tan Korkmak Başka

Yürekten seven kalır, insan yanında büyür
Mesele bahar ise, kavuşur gönül aşka
Mevsimleri görmeden, üşüyen yara büyür
Duymak bilmek bambaşka, Allah’tan korkmak başka

Tane tane yüzünde, sevgiyi arıyorum
Sana veren acıyı, kalbimde tarıyorum
Yere düşmüş aşkımı, ruhumda karıyorum
Duymak bilmek bambaşka, Allah’tan korkmak başka

Sanki hiç bitmeyecek, kışın uğurlanması,
Baharı görmeyecek, yarin ağırlanması
Çoğu zaman kendince, aşk heyecanlanması
Duymak bilmek bambaşka, Allah’tan korkmak başka
Bahattin Tonbul
24.2.2014

Bahattin Tonbul
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Alma

Tutacak el yoksa, cebine koyma
Elin cebindeyken, yolda yol alma
Bak tanrım can vermiş, yüreğin oyma
Senin olmayanı, sakın ha çalma

Hayat dediğin şey, neyapsan gider
Ne edersen etki, önünde kader
Ön ile arkası, bir hayat eder
Senin olmayanı, sakın ha alma

Elbette bu canlar, birgün son bulur
Geçmişte yaşanan, bir hayal olur
Unutma insansın, elbet kaybolur
Senin olmayanı, sakın ha alma
Bahatin Tonbul
30.1.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Almadı

Ne oldu bize söyle, ufkun ufku olmadı
Yari seven bu yürek, inan yarsiz kalmadı

Acı badem içine, çürük çarık dolmadı
De artık çık çabuk gel, gülen yüzün solmadı

Yağmur gibi düşmüş kar, yer yüzüne doymadı
Hayat sende bir çile, çeken canlı yılmadı

Dillerden düşmez artık, nağmeleri çalmadı
Gül dalından bülbülü,  öttü öttü doymadı

Ağlayan deli gönlüm, yıldız olup kaymadı
Rüzgarın sert esişi, eğik dalı kırmadı

Ezan vakti olunca, şafak neden durmadı
Ölüm başa gelince, cenazeni kılmadı

Güneş sensiz doğunca, neden bana sormadı
Dağlar hasret ardında, neden seni bulmadı

Karanlık geceleri,mahkum olup salmadı
Toprağa düştü yarim, bedenini yormadı

Elinde kırık sazım, tellerini kırmadı
Merhamet dolu yürek, yerden yere vurmadı

 Sıcak içilen çayı, sen olmadan kıymadı
 İçinde yırtık bezi, yaraları sarmadı

Dudağında özlemi, saçbaş döküp yolmadı
Yollar tükendi artık, gölgen beni almadı
Bahattin Tonbul
19.5.2015

Bahattin Tonbul
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Almaya Geldim

Uyan artık yar
Hasretten öldüm
Sevdam olmuş nar
Kalbimi deldin
Tatmaya geldim

Özlerse herkes
Aşkımı kafes
Gönüllere ses
Yürekler nefes
Salmaya geldim

Ruhum desende
Candan sevsende
Sevdan esende
Ne dilersende
Almaya geldim

Alemde boştun
Ölüme koştun
Sevdikce coştun
Gerçekten hoştun
Tatmaya geldim

Özler güderler
Hasret ederler
Davet ederler
Elbet giderler
Bakmaya geldim

İhtiyacımız
Sevda bacımız
Yar baştacımız
Sevgin acımız
Tatmaya geldim
Bahattin Tonbul
25.5.2013

Bahattin Tonbul
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Almayan Deli

Taşınan sevdayı, Haktan alanlar
İki gün akıllı, gerisi veli
Şu dünyada yardan, ayrı kalanlar
Bir günü akıllı, üç günü deli

Çekilen acıyı, imtihan bilmek
Sevenin hakkıdır, yar ile gülmek
Alınmış yarayı, tamamen silmek
Seveni akıllı, sevmeyen deli

Seni bana yazmış, yüce yaradan
Ölüm verdi felek, çekil aradan
Ne yapsam ne etsem, hepsi sıradan
Bileni akıllı, bilmeyen deli

Bir ayrılık kaplar, kırar dişimi
Geceler kabustu, unut düşümü
Verdiğin acıyla unut işimi
Göreni akıllı, görmeyen deli

Nereye gittinse, geri dön artık
Dostum düşmanımdan, haberler sardık
Bin ah çeker gönlüm, ateşi yardık
Alanı akıllı, almayan deli
Bahattin Tonbul
30.8.2016

Bahattin Tonbul
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Almış Yokeden

Hava soğuk olsada,içimi titreten sen
Üşüyorum demesen,unutmaz seni beden
Aşk ateşi sarsada,yokluğun içimde ten
Tüm engeller altında,seni almış yokeden

Işığımdın söndürdün,seni göremiyorum
Tut istersen elimden,aşkı deremiyorum
O terk ettikten sonra,güneşi veremiyorum
Tüm engeller altında,seni almış yokeden

Çaresiz yara aldın,yoketme sözlerinle
Hayatı tadamadın,izle o gözlerinle
Yüreğini vermiştin,tertemiz özlerinle
Tüm engeller altında,seni almış yokeden

Sen gökteki bir bulut,geceleri yıldızsın
Bu alemden gidince,orda bensiz yalnızsın
Parlayan gözlerinle,benim için yaldızsın
Tüm engeller altında,seni almış yokeden

Yağmurdan sonra güneş,geldiğini bir düşün
Bir sevdanın peşinde,kaybolmaz senin işin
Neler yapsan tükenmez,topraklardaki düşün
Tüm engeller altında,seni almış yokeden

Dertle dolu kalbimde,sensiz yaşamıyorum
Özler oldum kokunu, yalnız aşamıyorum
Tut artık ellerimi, ben dolaşamıyorum
Tüm engeller altında,seni almış yokeden
Bahattin Tonbul
30.10.2011

Bahattin Tonbul
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Almışlar

Vatanı biz toprak, alıp eyledik
Bayrağı göğsüme, sardılar bizim
Sevdaya da sarıp, öllük eyledik
Ruhunu tenden almışlar bizim
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul
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Alo Ordamısın

Yalnız kalınca hep yanımda ve aklımdasın
İşe gidince biraz olsun benden uzaktasın
İşten çıkınca telefonumla sesimi duyasın
Adını andıkça kalbim titriyor,Alo oradamısın

Her an telefonla çook konuşurduk sevgilim
Çünkü bedava idi,beni satır satır dinlerdin
Bazen sıkılır birden,bana kızar celallenirdin
Adını andıkça kalbim titriyor,her zaman sabrettin

O telefonlar bizi birbirimize daha çok bağladı
Sesini duyamayınca iş yerinde  rahat olamadım
Bazen çocuklar uyarır hocam,belkide duymadın
Adını andıkça kalbim titriyor,bu ses hala kaybolmadı
19.01.2008
Bahattin Tonbul
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Alparslan Emrinde

Altaylardan doğdu, yiğit sesleri
Ülkeler küçüldü, yürek soğurdu
Dur desende kalpte, son nefesleri
Alpaslan emrinde, bozkurt yoğurdu

Nerede yaşlandı, geçmiş zamanlar
Kurt doğurdu ana, elbet o anlar
Hakikat sevdası, akandı kanlar
Kurtuluş destanı, alpler yoğurdu

Tutu verdi ayı, gökten indirdi
Yıldızı yanına, kana sindirdi
Gören zalimleri, hakta dindirdi
Alpaslan emrinde, vatan doğurdu

Gölgesinde yurdu, alıp verdiler
Anadolu  yapıp, toprak serdiler
Büyüklü küçüklü, hepsi erdiler
Alpaslan emrinde, ülkü doğurdu

Sevdasını ipe, dala astılar
Düşmanı yerinde, hemen bastılar
Malazgirtte ana, yurdu tattılar
Alpaslan emrinde, bozkurt doğurdu

Yurdu gören ana, kanar mı dersin
Yüreğinde ateş, yanar mı dersin
Destanlar destanı, yapar mı dersin
Alpaslan emrinde, bozkurt doğurdu

Göbeğinde yerin, durdu tayları
Türklerin gücüydü, kurultayları
Günler çabuk geçti, bitmez ayları
Alpaslan emrinde, ülke doğurdu
Bahattin Tonbul
20.7.2013

Bahattin Tonbul
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Alsa

Sevgimin narına, yandım seninle
Ruhumun alevi, gönülde kalsa
Mum gibi eriyip, sarsam teninle
Düştüğün mezara, benide salsa

Aşkıma meze ol, düş meyhaneye
Tövbekar  kaldıkça, sevdiğim olsa
Kalbinde taşlanmış, son darphaneye
Düşecek sevgime, yıldızın olsa

Yarinden ayrılmak, hayaldir bana
Onunla bir olmak, hakikat cana
İçinde alevdir, kızıl o kana
Sarılacak sevgin, acımı alsa

Dönüşü olmayan, kuyuya düştün
Arkandan koştukça, sevdamı eştin
Enkazın altında, sevgime leştin
Düştüğün mezara, benide alsa
Bahattin Tonbul
13.4.2013

Bahattin Tonbul
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Alsam Bileti

Gönüllerde esen rüzgarın kesti
Yüreğinden geçen o bir ileti
Boşu boşuna yok,yel gibi esti
Sevdamızın bize,olsun bileti

Öyle sıcak oldu,sensizlik bana
Gökyüzünü kaplar,ensizlik ana
Kayan yıldızlarda,densizlik sana
Düşmesin yerlere,olsun bileti

Kaybolan ruhunu,arar dururum
Kıpkırmızı yüzü,sarar korurum
Tüm acılarını,yarar bulurum
Atılmasın yere,konsun bileti

Yaşadığın anı,kalbe yazsaydın
Tattığın o şanı,göğe kazsaydın
Ayrılığı alıp,öyle bozsaydın
Gideceğin yere,koysan bileti

Ey sevgili yarim,veda etmedin
Çok ani ayrıldın,iyi etmedin
Koskoca dünyada,bana yetmedin
Durduğun o yere,koysam bileti

Bahattin’im neden,içerim yanar
Yaşadığım alem,sevince kanar
Allah’a inancı,Kuran’da anar
Cennetteki yere alsam bileti
Bahattin Tonbul
7.9.2010

Bahattin Tonbul
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Altına

Al bayrağı tut eline
Çalan sazın bam teline
Akan suyun sert seline
Dayanır mı seven yürek

Dile benden ne dilersen
Yar toprağı ger altına
Acıları atıversen
Yer yorganı ser altına
Bahattin Tonbul
17.2.2010

Bahattin Tonbul
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Altında

Kadının kaderi, sevdiği için
İhanet bulursa, yürek çizilir
Taşarsa o yürek, umudu seçin
Sadakat altında, gönül ezilir
Bahattin Tonbul
23.6.2013

Bahattin Tonbul
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Altmışıncı Yaş.

Merdiven altında yazıyorum şiirlerimi
Basamaklarına bakıyorum hepsi samimi
On beş basamaktan,sonra geniş alan değil mi
Rahatlıyorum o, zaman biraz yürüyelim mi

Ondan sonra yine,basamak o da on beş belli
Toplam çıktığım bütün merdiven,otuza geldi
Her on beşten sonra,aşk yaşatacak gönül telli
Kırk beşi geçti be kardeşim,ney hemen değişti

Yükseğe çıktıkça,her nefes çok zor alınıyor
Altmışıncı basamak,bak nerelerde de kalıyor
Oraya ulaşmak,bile de sınır sayılıyor
Bundan sonra olsa gerek,hayat yeni başlıyor

Bu sonsuz olan basamakları aşana kadar
İçerim onlar sız yanar,hedef dünyalar kadar
Yara dana sığındım,unutmam mahşere kadar
Çoğu arkadaşlar elendi,dahası neler  var
                                                                 2007

Bahattin Tonbul
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Ama

Bomboş gözlerimde, akar kurursun
Bu nasıl sevdaymış bilmedim ama
Ömür eşmesin de,yalnız vurursun
Sevdiğim günlerde, bir hoştun ama

Şimdi gönüllerin el oldu dersin
Ne kadar sevmiştir, kocandı ama
Akan tüm çeşmeler, sel oluversin
Sevdiğim günlerde, bir hoştun ama

Eller üzerime taşları yığdı
Mezar toprağını örtmedin ama
Göz yaşların hemen ufkuma sığdı
Sevdiğim günlerde, bir hoştun ama

Dünyam kapanınca, ne çok üzüldün
Sen uzaktan beni izledin ama
Yaşayan gönülde, bensiz ezildin
Sevdiğim günlerde, bir hoştun ama
Bahattin Tonbul
25.8.2012

Bahattin Tonbul
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Ama Aşkım Kutlu Olsun Doğumun

Ey sevgili yar bugün dört nisan
Yine hatırladım seni doğum gününde
Yaşattığın müthiş hatıralarınla
Bu son satırlar da
Yazıyorum hep belirsizliği
Ne kadar acımasızmış sensizlik
Ezip geçti rüzgarın hayatımda
Gözyaşlarım yağmur oldu
Sel aktı yanaklarımda
Düştüğün toprak çekti tüm suları
Kaybolup gitti
Baharımda
Belkide bu yaşananlar hayaldi
Yada rüya
Bak yinede olsun uyandım senin için güya
Farkında olmadan
Bitti bu gecem
Karanlıklar da sevdim
Herşeyinle özledim
Unutmadım unutmam seni
Senininle ilgili
Yaşanmış
Her şeyi
Beni sende hatırla
Ben sevdim seni herşeyinle
Sevgim avucunun içinde
Sakın sıkma canım yanar
Bilirsin
Başka kimse bilmez acıları
Neden acıdığını
Senden başka
Bırak essin sensiz fırtınalar
Yüreğim kayadan farksızdır
Benden ne alıp götürecek ki
Götüreceği sadece tozu kadar
Ama aşkım
Durur sonsuza kadar
Kutlu olsun doğumun  bu bahar
Bahattin Tonbul
4.4.2013

Bahattin Tonbul
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Ama Gerçeği

Anladım artık ben yar,sensizken can dediler
Umutların içinde,bu yari bekletdiler
Belki güldüler belki,gülmeyi denediler
Ama gerçeği hiçde,canım terketmediler
Bahattin Tonbul
18.5.2012

Bahattin Tonbul
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Ama İnan Özledim

Sensiz geçen şu günlere ağlasam
Öfkelensemde
Aklımdan çıkmazsın
Uykularımda dolaşır
Hayallerinle yaşarım
Çimdiklesemde kendimi
Kendimegelemem

Ararım tanıştığımız ilk gündeki
Heyecenı
Kalbimin küt küt atışı
Hatta ılık bir esintinin
Damarlarıma kadar indiğini hissederim

İşte tam o an
Acılar hisseder yüreğim
Dayanılmaz sancılar çöker mideme
Uykusuz gecelerde
Kapkaranlık hüznü hatırlarım
Kirpiklerim ıslanır bilmeden

Olmadı beceremedim herhal yine
Yük oldu aşkım sana
Bağışla beni sevdiğim
Sesiz terkkettiğin o anda

Ama şimdi nerdesin biliyorum
Bir meleksin sen
Cennet bahçelerinde
Gezer
Uzaktan uzağa bizi izlersin

Beceremedim
Yanına gelemedim ama
Hala severim
Aşkımıza ihanet etmedim
Sevdiğim
Sana kavuşacak günü beklerim
Bağışla beni
Seni yalnız gönderdim
Ama inan çok özledim
Bahattin Tonbul
1.12.2013

Bahattin Tonbul
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Amacın

Sana acıyorum aşkı tatmayan
Neydi o kadarin, neydi amacın
Aynaya dönüp de, ayrı yatmayan
Dağların üstünde, sondu yamacın

Ruhunu alıpda, nasıl anarsın
İyice bakıp da, öyle kanarsın
Elbette  uzaktanayrı yanarsın
Sevdanın üstünde, neydi amacın

Çok iyi tanırsın, iyi bak bana
Benide anlarsın, doğacak cana
Yaşıyor o beden, yar anlasana
Aşkımın üstünde, neydi amacın

Yüreğe su olup aksaydı kanın
Taşıyor o beden, haykırıp tanın
Umudun içinde, ufkumla yanın
Sevdamın üstüne, dolar amacın
Bahattin Tonbul
26.3.2013

Bahattin Tonbul
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Aman

Geçmiş beynimde yara açmış
Çaresiz hastalık adeta
Sevdamı sevgimi sana bağlamış
Anılarda olmasa yaşanmayacakmış
Bitmeyecek onca geçen zaman
Hayalin vermiyor yarsiz yersiz aman
Bahattin Tonbul
28.11.2011

Bahattin Tonbul
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Amanında Amanın

Yanlış anlaşılmaktan, korkmuşumdur her zaman
Kadınlardan bu yüzden, çok uzağım bunu bil
Dünyada tek sevdiğim, tek varlığım can yarim
Amanında amanın, içim acır bunu bil

Menzile attın bir taş , ulaşırsan sen ulaş
Maziye sen bağladın, dünyada yare bulaş
Karanlık geceleri, yıldızla birlik dolaş
Amanında amanın, içim acır bunu bil
Bahattin Tonbul
27.6.2017

Bahattin Tonbul
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Ambulans

Hüzün başladı kasımın on altısında
Hastalık sıçradı beyine gece on bir otuzda
Şaşırmıştık çocuklar ve ben sevdiğim duramıyor ayakta
Acile götüreceğim ama götüremiyoruz yığıldı koltukta

Aklımıza gelmiyor hiç götürmek için ambulansla
Çağırdık yüz on iki ile acil servisi doktorla buraya
Hasta kusuyor kafası tutmuyor sağ tarafı felç oldu ya
Sedyeye koyup bindirdik ambulansa ben önde onlar arkada
29.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ambulans-2

Giderken ambulansta acil sesi ''düt düt'' ötüyor
Kafam karışık gözüm yaşlı içim sızlıyor
Bu ses bana işin acil olduğunu belirtiyor
Her oluşunda içim pır pır edip kalbim atıyor

Acil ambulansı iki çeşit hizmet sunar
Biri doktorla diğeri doktorsuz hizmet sunar!
On iş günü tıp fakültesinden Gazi Hastanesi'ne kadar
Gittik ve geldik böyle bir tedavi var sağolsunlar! ! !

Allah eksik etmesin yüz on ikiyi ve yüz on sekizi
Maddi durumu iyi olmayan,hemen hemen hepimizi
Yoğunluk fazla ama çaresiz olan bizi
Gidiş ve geliş daima tertipli ve düzenli
29.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Amcam Oğlu Şahin Tonbul'a

Şah velet abi,gençliğini hatırladım
Yaşarken sende,okumayı hedef yaptın
Kimi zaman tok,kimi zaman aç yaşadın
Yardım eden yok,mücadelede yalnızdın

Yılmadın ama,ne çocukluk nede gençlik
Yemeği yerken,biranda büyüyü verdik
Giyimde eski,yenidir hiç diyemedik
Ana baba yok,okurken de çok çektik

Bu acıları, etrafın dakilerine
Hissettirmedin,yaşadın kendi kendine
Yok idi elde,yok et hepsini desene
Aşkı sevdayı,koymuştun sende cebine

Birden bire de,Şah veletten de Şahine
Nasıl da terfi,ettin be aslı acep ne
Akraba olan,tanıdık bildik hepsine
Ön ayak oldun,yüreğin rahat desene

Geçti eğitimde yılların ve anıların
Çektirmediler,okuttuğun çocukların
Öz kızın oğlun,duyunda öyle utanın
Geçmişe bakın,babanızdan örnek alın
Bahattin Tonbul
22.08.2008

Bahattin Tonbul
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Amel Şart Oldu

Mekan etti Türk boyları vatana
Tanrı emri Malazgirtle kaydoldu
Kur’an-Sünnet hakim oldu atana
Hakka iman kalpde amel şartoldu

Muhammedin önderliği tutkuydu
Kutsal kitap Kur’an rehber doluydu
Muhacirlik ondan gelen koluydu
Hakka iman kalpde amel şartoldu

Oğuz Türkü Kayı boyu soyumuz
Gizli açık oluşamaz boyumuz
Takva ehli Osmanlıydı sayımız
Hakka iman kalpde amel şartoldu

Selam olsun Oğuz boyu bir hikmet
Oğuz Han’ın buyruğunda hükmetmek
Muhammedin sünnetiyle sabretmek
Hakka iman kalpde amel şartoldu

Münafıklar zamanını doldurdu
Asil vatan islam yurdu saldırdı
Cennet aleminde gerçek buldurdu
Hakka iman kalpde amel şartoldu

Allah aşkı gelecekte marifet
Gökkubbenin akibeti ahiret
Hedefimiz sadakattir tarifet
Hakka iman kalpde amel şartoldu
Bahattin Tonbul
21.1.2014

Bahattin Tonbul
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Ana

Bir nefes çekimi,geçerli değil
Çektikçe içimi,boğuyor ana
Ölümle buluşmak,yeterli değil
Hasret ciğerimi,ovuyor ana

Bir tadan bir daha,bırakamıyor
Düştüğü bataktan,çıkaramıyor
Ömür hatasını,onaramıyor
Yandıkça içimi,boğuyor ana

Ne ateşte yandım,bilemiyorum
Geçmişi maziden,silemiyorum
Ölümümü sensiz dilemiyorum
Baktıkça gönlümü,boğuyor ana

Yok ediyor zehir,nefes aldıkça
Acıları tutup,tene saldıkça
İkimiz yan yana,aşka daldıkça
Hayallerin beni,koruyor ana

Bahattin’in ruhu,yarsiz dolaşır
Yaşanan anılar,kalbe bulaşır
Düşülen toprakta,kabre ulaşır
Sıcaklığın beni,koruyor ana
Bahattin Tonbul
13.6.2011

Bahattin Tonbul
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Ana Baba Vardır

Ana baba vardır, onlar seçilmez
Elbet yetiştikce, bende adayım
Hayatına girer, değiştirilmez
İyi kötü yoktur, ben bir babayım

Kimine armağan, kalır rüyan da
Kimine imtihan, olur dünyan da
Kimi yakınında, kimi meydan da
İyi kötü yoktur, ben bir babayım

Telefon ucunda, birde bakarsın
Kiminin gönlüne ışık yakarsın
Allah’ın yanında, onla akarsın
İyi kötü olmaz, ben bir babayım

Uzaklardan izler, sen bilemezsin
Elbet birgün değil, hergün izlersin
Bilinmez değerin, neyi gözlersin
İyi kötü olmaz, ben bir babayım

Kiminin değeri, hemen yanında
Bilinmez bedeli, gelir anında
Kimi dualarda, kimi kanında
İyi kötü olmaz, ben bir babayım

Bahattin dünyanda, yaşar o baba
Sırtına giyersen, üşütmez aba
Babalar gününde, o yalnız baba
İyi kötü yoktur, sen bir babasın
Bahattin Tonbul
19.6.2016

Bahattin Tonbul
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Ana Gönülde

Karşılık istemez, sevdası övmek
Ana gönülde taç, sevgiye muhtaç
Her derde ilaç, kuralsız sevmek
Beklentisi yoktur, tekdir ihtiyaç

Benim için aşksın, nefessin sende
Ruhumda yaşayan, doğamsın tende
Ebedi sevdanı, sararsın bende
Beklentisi yoktur, tekdir ihtiyaç

Ver elini öpem biricik anam
Kınalı kuzunum, sevdana kanam
Ufkumda ateştin, göğsünde yanam
Özlemi çoktur, tekdir ihtiyaç

İçime çeksemde, dursan derinde
Sevgimi biçsende, kokun yerinde
Acılar içinde, ruhum serinde
Bekleyen çoktur tekdir ihtiyaç

Yakışı insana, tutulsa ağın
Başı dumanlıdır, hergün o dağın
Anan olmaz ise, sökülür bağın
Özleyeni çoktur tekdir ihtiyaç

Umuttur anayı, sevmek sadece
Menzile varılmaz, dilde bir hece
Darda yetişendi, ağlar her gece
Sevgide sonsuzdur, tekdir ihtiyaç
Bahattin Tonbul
15.10.2013

Bahattin Tonbul
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Ana.

Aklımdan hiç çıkmaz, ufkumda adın
Sevdan bana umut, gibiydi ana
Duvarlar çekmedim, sevdiğim kadın
Gökyüzünde parlak, yıldızsın ana

Gönlümde ateşsin,içimde canım
Dünyaya getirdin,bende insanım
Vursanda bıçağı,akmazdı kanım
Bulutlar üstünde,yaşattın ana

Cennette mekanla, müjdelenensin
Yaşayan bedende,hep gülen sensin
Seyretsen alemi, terk etmeyensin
Ölümsüz sevgiyle,büyüttün ana

Derdi de çileyi,ben sende buldum
Allah’ın yanında, çaresiz kuldum
Karanlık gecede, birden kayboldum
Sevenler içinde, yaşarsın ana

Karşıki dağlardan, kokun geliyor
Verdiğin sevdayı,aşkın deliyor
Seni gören cümle, alem biliyor
Ademler içinde, sevdasın ana

Bahattin’im onu, unutmaz ağlar
Özlemler altında,yüreği dağlar
Verdiğin evlatlar, diktiğin bağlar
Yok olmaz alemde,yaşarsın ana
Bahattin Tonbul
13.5.2012

Bahattin Tonbul
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Anacak

Eşimsin yağmur olup yağacaksın
Sevgilimsin aşık olup yanacaksın
Yarimsin hasret kalıp sararacaksın
Vedalaşmadan toprağa karışmayacaksın

Yüreğim seni andıkça parçalanacak
Gözümden yaş aktıkça yüzün kızaracak
Ayrılık oluncada adeta içim donacak
Bu dünya ne sana nede bana kalacak

Hayat olsan da olmasan da durmayacak
Sürkli güneş batacak ay doğacak
Zaman geçtikçe umutlar azalacak
Aşkım seni sonsuza kadar unutmayacak

Bazen hatıralarınla avunulanacak
Resimlerin albümde sıralanacak
Videolarda seslerin duyulacak
Kalbim hep seni durmadan anacak
20.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Analar Anası

Hem anamız hem baba, deyip ağladılar
Sabah kalkınca hemen, günümü kutladılar
Bu çocuklar acıyı, hep ona bağladılar
Hey analar anası, benim birtek anacığım

Mutluluğu  tatmanın adı bölüşmekti
Ruhundan düşmez zaman değişmezdi

Geçmişi gelecekte, haykırıp dağladılar
Soğuktan donmuştur yüreği kıraç
Hey analar anası, benim birtek anacığım
Elinden hiç düşmezdi taşırdı dolu bakraç
Bahattin Tonbul
12.5.2013

Bahattin Tonbul
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Anam

Yaşamadan uzak,biriyim belki
Hayalimden seni,bırakmam anam
Bazıları için,umutlar elki
Hakkını helal et,olur mu anam

Sevdalım yaşatır herşeyi bana
Özlemler yaşatmaz,acısı sana
Yabancı olsamda,darılmam ona
Hakkını helal et,olur mu anam

Suratsızlığıma,denk gelemezsen
Kendini anlatır,neşelenirsen
Espiriliyim de,gülemez isen
Hakkını helal et,biricik ana

Ağlamalarıma,denk düşeceksin
Sıkıntılarıma,ilişeceksin
Benim için belki,üzüleceksin
Hakkını helal et,olur mu anam

Özgürüm desemde,sakın inanma
Tutsaklarıma da,bakıp aldanma
Gönlümden geçene,aşığım sanma
Hakkını helal et,olur mu anam

Aşkımı kalıba,koymak istemem
Kendimi aldatıp,hasret,istemem
Düşüncelerimden,farklı istemem
Hakkını helal et,olur mu anam
Bahattin Tonbul
19.7.2011

Bahattin Tonbul
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Anam Gibiydin

Sen var iken,zor gelmezdi inan bana
Dayanamaz,ani kızardın onlara
Kızın oğlun,çemkirince suratıma
Üzülmemi,istemezdin sen o anda

Sevinirdim,hoşuma giderdi canım
Çocuk gibi,korunduğumu hissettim
Hepsi seni,üzmek istemezdi yarim
Çekinirdi,sessizce ben gülerdim

Yüreğimi,yakan o çatlak seslerden
Annem yok ki,korusun bu çirkeflerden
Büyük küçük,elimde büyüdü  derken
Beğenmezler,hatıraları yaşarken
24.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anama

Tek yârim sen oldun, alemde bana
Onu bilemedim, yar oldun bana
Nasıl bir duyguydu, Allah aşkına
Ölümü ikazdı anlayan cana

Ufuktur o ana, içimde yanar
Verdiği o sevda, durmadan kanar
Acıya tat katıp, gönülde anar
Ölümü ikazdı, can anlayana

Hayatı ben idim, içimde durur
Yetmezdim ben ona, sevdayla kurur
Bu nasıl analık, ateşi vurur
Ölümü ikazdı, can anlayana

Gecesi karanlık, duası yeter
Yüreği aydınlık, özlemi eter
Verdiği o koku, burnumda tüter
Ölümü ikazdı, can anlayana

Hayali gözümden, inan gitmiyor
Hasreti özümden, yalnız bitmiyor
Analık yüreği, bana yetmiyor
Ölümü ikazdı, can anlayana

Dağlarda gezerdi, buluttu bakan
Sel olup aktıkça, su gibi akan
Anamdı o benim, ateşi yakan
Ölümü ikazdı, can anlayana
Bahattin Tonbul
12.5.2013

Bahattin Tonbul
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Anama Söyle

Aha kurban geldi, bayram gidiyor
Öksüz şu günlerde, yarime söyle
Özlem dolu günüm, onsuz bitiyor
Şansız günlerimi, anama söyle

Fark etti galiba, bir daha dene
Söyleme babama, üzülür gene
Duymasın hiç yarim, geçti bu sene
Şansız günlerimi, anama söyle

Benim için süre, belki çok uzun
Tükensin aramız, doymasın kuzun
Geri döner diye, bekler upuzun
Şansız günlerimi, anama söyle

Bazen kuş misali, dursan arada
Nefes alıp versen, içim yarada
Unutmam seni yar, dursan karada
Şansız günlerimi, anama söyle

Şuan aramızda, değilsin can yar
Bir süre sonrada, geri dön tekrar
Görecek dostları, umudum arar
Şansız günlerimi, anama söyle

Bahattin yıkılmaz, ayakta durur
Herşey daha güzel, mutluluk vurur
Bu nasıl bir yüzki, bakan kudurur
Şansız günlerimi, anama söyle
Bahattin Tonbul
22.9.2015

Bahattin Tonbul
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Anamda Orada

Benim yarim cennete gitti anamda orada
Karşılamış onu almış hemen bak yanına
Çok severdi gelinini az bulunan kaynana
Kızı gibi alıp bağrında yetiştirdi bu ana

Gelmişti çok uzaklardan anam dayanamazdı
Her an onu tutar hatalarına kusur bulmazdı
Çok severdi Nilgün'ümü ona toz kondurmazdı
İkiside artık gerçek dünyada bakmaya kıyamazdı

Hey anam hey birlikte oldunuz şu an hep yan yana
Sormayın selam söyleyin eşime ve beni sorana
Kıskanırım bende oturuyorlar gelin kaynana
Bakınız şu garip dünyada yalnız kalan kalana
08.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anamdan Ayrılıp

Anamdan ayrılıp, yari bulunca
Dinleyin a dostlar, sizlerde duyun
Yarim benden ayrı, toprak olunca
Ben buyum arkadaş, işte ben buyum

İçmeden sarhoşum, nedir takılı
Yürekte ateşler, gönül çakıllı
İster deli deyin, ister akıllı
Ben buyum arkadaş, işte ben buyum

Heran meşgul idim, müsait değil
Hiç zamanım olmaz, yolları meğil
Yarın dersen gelmez, Allah’a eğil
Ben buyum arkadaş, işte ben buyum
Bahattin Tonbul
16.3.2014

Bahattin Tonbul
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Anan Kurban Olsun...Nermin Güney hocama

Yaşadığın bu hayat, aldanma boştur zaman
Gel sevda denizine, durması ne kadar zor
İsteyip kalamaz ki, ateş olsa da duman
Acı yoksa sevdan da, ruhun sönmüş bir akkor

Bir gecede ansızın, başa geldi  hüzünler
İşte o an yok oldu, verilmiş tüm izinler
Yarın olmaz ölünce, görülmez o güzünler
İçin yangın yeridir, evlat acısı pek zor

Dua et ki yol açsın, yaz gelince üşüyor
Hasret çeken bu gönül, acısıyla pişiyor
Nermin unutmaz onu, anı hergün deşiyor
Anan kurbanın olsun, gerisi inan yalan

De ki vakit sonbahar, yavru acısı bitmez
Bir yangının izleri, güneş doğsa da gitmez
Olur olmaz görülmez, yanıp kor olsa yetmez
Ağlar gönül bilmez ki, hergün aklına düşer

Hayaline bakarsan, kaybetmiş onu çalan
Cennetinde saklıyor, bilir yanına alan
Birgün nefesim yetse, onu koklar bu kalan
Anan kurbanın olsun, gerisi inan yalan

Bıçak yarası değil, can çekişir bu ömür
Bir sevdanın uğruna, yanmış kül olmuş kömür
Zaman onsuz bilinmez, ayrılık olmuş emir
Anan kurbanın olsun, gerisi inan yalan
Bahattin Tonbul
30.4.2016

Bahattin Tonbul
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Ananızı Unutmayın

Çocuklar dikkat edin birbirinize bağlanın
Destekleyin yardımcı olun ileride hatırlanın
Geleceğe yatırım edin kıştan önce baharın
Geleceğini ihmal etmeyi ananızı unutmayın

O uzaklarda değil,ısısı ile içinizi yakar
Enerjisi bitmez sürekli etrafa ateş saçar
Onun kaynağı artık sırdır haktala saklar
Duanızı  edin kesmeyin  mahşere kadar
15.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anar İken

Aklım hiç çalışmazdı,seni ben düşünürken
Yüreğim hiç çarpmazdı,yanımda kaybolurken
Gözümse hiç yanmazdı,sana can bakar iken
Sen sen iken kayboldun,ben sessizce ağlarken

Ellerim hiç tutmazdı,sana dokunmaz iken
Dilim se hiç yanmazdı,yanağını yalarken
Burnun koku almazdı,doğada arar iken
Sen sen iken yok oldun,ben seni anar iken
Bahattin Tonbul
23.5.2010

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anar İsen

Gönlümdeki et parçası
Yüreğime çektin seti
Ruhumdaki saç fırçası
Bedenimi çizdin yeni

Uzaklarda gezemezsin
Güneş yakar bedenini
Rüyaları çizemezsin
Örtmemişsin yemenini

Dereleri kum kaplamamış
Anıları tutar isen
Yürekleri yağ bağlamış
Aşıkları anar isen
Bahattin Tonbul
12.4.2009

Bahattin Tonbul
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Anar Oldun

Sevgi yürür gönüllerde
Aşkım olmuş koca tepe
Sevdası da hep dillerde
Yüreğine sular serpe

Ellerimle elim  açtı
Dünyada hala soluyor
Yüreğimde delik açtı
Hayat onsuz olmuyor

Anılarda yüreğim ben
Sevda çeken dileğim ben
Gönüllerde meleğim ben
Seni anar sensiz gönlüm

Sevgi aşka hürmetlidir
Acıları hiç gedmiyor
Sevda ise keramettir
Ölseler bile yetmiyor

Acıları ellerinde
Gökyüzünde meleklerde
Sevdiklerim dileklerde
Anar oldum sevdiğim ben
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Anarım

Vakti gelmiş insan, ölümü bekler
Acısı tükenmez, kime yanarım
Rüyasına hergün, yarini ekler
Umudu bitmeyen, hakkı anarım

Sevda çeken gönlü,bülbüle nefes
Gülün dikenleri teninde pires
Kalbinde mahkumsa, göğsünde kafes
Umudu verecek, hakkı anarım

Gökyüzünde bulut, ne ile durur
Hasret olan gönle,hergelen vurur
Sararan yapraklar,dalında kurur
Umudu koyacak,hakkı anarım

Akan ırmakların, çizili yolu
Esen rüzgarların, tükenmez kolu
Yağmurdan sonar, düşenler tolu
Umudu saracak hakkı anarım

Dağı taşı sarmış, yarası derin
Kışın sıcak ister, yazında serin
Gönül kervanına, katılma yerin
Umudu alacak, hakkı anarım

Bahattin’im bende, yari beklerim
Sevdiğim güzeli, özler eklerim
Kalbimden hiç çıkmaz, son dileklerim
Umudu koyacak,hakkı anarım
Bahattin Tonbul
27.5.2012

Bahattin Tonbul
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Anarken

Rüyalarımda yoksun
Biliyorum sonsuzlukta geziyorsun
Ben görmüyorum ama
Sen bizim ne hallerde olduğumuzu
Çok iyi görüyor biliyor hatta
Bizi oralardan net izliyorsun
Görülmeden

Olsun sen gittikten sonra
Ağabeyin çocukların geldi ağlaştık peşinden
İlk önceleri inanamadık yokluğuna
Alışmıştık hasta haline,öyle kalmana da razıydık
Hiç isyan etmedik inan
Sana bakmaya kafamıza koymuştuk
Yılmadık, ne ben nede çocukların
Sana hizmet etmemiz zevkti adeta hepimiz için
Tanrım anladı işte o an sevgimizi
Dayanamadı  çektiğin eziyete
Alıp yanına götürerek kurtardı tüm acılardan
Seni
Bunu şimdi anlıyorum
Yaşadıklarımızı ve yaşadıklarını anarken
Bahattin Tonbul
9.9.2009

Bahattin Tonbul
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Anarsa Sulhum

Varlığın neşeydi,yokluğun hasret
Bunca nasıl geçti,özler bak ruhum
Sevenler tanışır,cihana hürmet
Dursaydı bedenin,yanarsa sulhum

Gözlerin dalınca,en son uykuna
Sevgiler karışmış,kızıl ufkuna
İçtiğin suları yarsiz yutkuna
Kalsaydı bedenin,anarsan sulhum
Bahattin Tonbul
13.11.2010

Bahattin Tonbul
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Ancak Allah'a

Güneşin doğduğu, her bir ufukta
Yürekler mahpusdur, hayat çok boldur
Umuda gidecek, sönen şafakta
Kalp ancak Allah’a, varan tek yoldur

Sevda bu bir baksan, yürek kavrulur
Hayat dediğinse, eser savrulur
Yaşayan beden de, herşey can bulur
Kalp ancak Allah’a, varan tek yoldur

İyi düşünceden, güzellik doğar
Güzelleşen şeyler, seveni boğar
Dokunmuş ipliği, iyiler oğar
Kalp ancak Allah’a, varan tek yoldur

Hazandan geçmeyen, hüzünü bilmez
Yağmuru bilmeyen, yüzünü silmez
Baharı görmeyen, kışına gülmez
Kalp ancak Allah’a, varan tek yoldur

Seni sen olduğun, anda sevenler
İyi kötü demez, hakkı övenler
Her zaman yanında, Allah diyenler
Kalp ancak Allah’a, varan tek yoldur

İşitin sevenler, aşkı bilenler
Aşkı yaşatmayan, ölü diyenler
Bir taşa benzeyip, cana gelenler
Kalp ancak Allah’a, varan tek yoldur
Bahattin Tonbul
54.9.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Andı

Ölünce mallarım, hep evde kaldı
Eşim dostum aşkım, nasılda yandı
Verdiğin nasıhat, gönüller aldı
Bırakılan eser, hep bizim için
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul
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Andık

Esir olmuş gönlü, kar etmez artık
Mahkum yüreğine bırak sefilce
Çölleri aştıkça, güneşi sardık
Hayal ülkesine sensiz gelince

Ömrüm yok oluyor şu günden sonra
Yıkılan duvarlar örülmez  sandık
Yokluğunla sarhoş olduktan sonra
Çürümüş hayatı, sevgiyle andık
Bahattin Tonbul
7.5.2013

Bahattin Tonbul
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Anı Bırakıyorsun

Seni ben çok ararım
Yüreğinde yatarım
Ruhumdaki aşkını
Ateş vurup bakarım

Ne kadar yakıyorsun
Acılar takıyorsun
Sensiz olan bedene
Anı bırakıyorsun
Bahattin Tonbul
28.3.2009

Bahattin Tonbul
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Anı Katarsın

Yüreksızım seni, hatırladıkça
Kiminin adına, çizgi atarsın
Seveni sevenden, alıp sardıkça
Kiminin üstüne, anı katarsın

Kullanılan şekli, toprağın olsun
Sussan bu aralar, kimi satarsın
Sevdanın uğruna, yalnız kalmasın
O yarin üstüne, anı katarsın

Birlikte yürüdük, biz bu yollarda
Hayat anlamlıydı, geçmiş yıllarda
Acına ortakdım, en son aylarda
O yarin üstüne, anı katarsın

Yaşamaktan değil, çekilen hasret
Uzaklara bakıp, hele bir sabret
Sevdalar gönülde, umutta hasret
O yarin üstüne, anı katarsın

Aklında tezgahı, aldanma sakın
Hileli aşkına, rüyaya bakın
Aldatan aldanır, sevgiye akın
O yarin üstüne, anı katarsın
Bahattin Tonbul
25.12.2014

Bahattin Tonbul
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Anılar

Bugün efkarlıyım
Dinleyin a dostlar
Geçmişte yaşadığım aşkın
Hatırası var
İçimde oluşmuş koskocaman yaralar
Onun bıraktığı izlerde sonsuz acılar
Hala
Yüreğimi param parçalar
Yetmezse eğer bütün bunlar
Ruhumu alev kaplamış
Kor olan bedenimi saran o nar
Şarkılarda türkülerde
Name olmuş gönüllerde
Yerden yere dilden dile
Akıp giden gönülerde
Söyler durur nehirlerde
Bakar candan tüm anılar
Bahattin Tonbul
2.10.2011

Bahattin Tonbul
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Anılar Durmaz

Ölümdü seni benden çalan
Dünyamdı beni yalnız koyan
Hasretse damarımda akan
Hastalıktı içini oyan

Ateş gibi dolaşan kan
Toprağa düşmüştür beden can
Cennetinde uzanmış yatan
Yürekleri usulca oyan

Değilse ne olur içinde
Dillerse tat almaz biçimde
Gönüller coşmuş geçimde
Anılar durmaz uyan
Bahattin Tonbul
19.2.2011

Bahattin Tonbul
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Anılar İçinde

Sessiz sedasız acılar,içinde eritip bakıyordu
Anılar içinde duran,güneş etrafını yakıyordu

Almışım yari göğsümün üstüne koymuş kafasını
Saçlar alev sıcaklığı,bedeni o cana akıyordu
Yüreğimdeki telaşın,hiçbiri kaybetmez sefasını
Sessiz sedasız acılar,içinde eritip bakıyordu

Ellerimle silmiştim ben yarin ağzındaki salyasını
Gökyüzünü saran aşkın,ayı ve yıldızı çakıyordu
Ruhumdaki aydınlıktı,unutamam sevgi deryasını
Anılar içinde duran,güneş etrafını yakıyordu
Bahattin Tonbul
2.9.2009

Bahattin Tonbul
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Anılar Şiirde

Boş zamanlar yoktur, geçmiş zaman var
Boşa geçmiş zaman, gönülde azan
Sevginin dili yok, anıları var
Anılar şiirde,şarkıda yazan

Sevgide doğrular,hiç değişmedi
İnanan insanlar, hiç çelişmedi
Uzaktan bakanlar,bak erişmedi
Anılar şiirde,şarkıda yazan

Hala yaşıyorsan, kavuşmak yetmez
Ayrı geçen günler, inan fark etmez
Sevene yardım et, seni terketmez
Anılar şiirde,şarkıda yazan

Garipdir özleyen, arayıp durur
Defalarca gülmez, yürekte kurur
Aynı acıları, bilmeden vurur
Anılar şiirde,şarkıda yazan

Seven tüm aşıklar, kendini aklar
Onu seven insan, kalbinde yoklar
Her sözünde sevda, tenini koklar
Anılar şiirde,şarkıda yazan

Bahattin bırakmaz, sevdikçe şaşar
Yar dediğin dua, ettikçe yaşar
Görünmez dokunur, gönülden aşar
Anılar şiirde,şarkıda yazan
Bahattin Tonbul
28.4.2013

Bahattin Tonbul
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Anılar Tazelenecek

Çok dost gördüm,akan göz yaşları sildim
Çıkmadı günler, acısını zor kor gördüm
Yaktı oda,durmadan geçer zannettim
Söndürmedi,zamanı onu hor gördüm

Döner döner,bu yara geri dönecek
Sever sever,insanları güldürecek
Dost görünen,o yüreklerdede elbet
Benim gibi,aşk ateşi  kül edecek

Elbet dönecek,hayat durmadan gülecek
Dost görülüp,hatıralar silinecek
Durmadanda,o sevecek sevilecek
Hey can yarim,bak kucaklayıp öpecek

Sen gidince,dost dediklerin küsecek
Elden ele,gönüllerde yeşerecek
İnan canım,onu kimse bilmeyecek
Yerde gökte,anılar tazelenecek
Bahattin Tonbul
6.08.2008

Bahattin Tonbul
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Anılar Toplardın

Seninle gördüm tanıdım güneşi,sıcaklığını tatdın
Anlıyamadım geçen zamanı o kadar hızlı aktın
Şu an bile geçirdiğimiz anlardan çok uzak kaldın
Kendini aydınlatacak ay ışığı bile hiç bırakmadın

O kadar ısındın ki etrafına ışık saçar mutluluk dağıtırdın
Görende senin yüklü pozitif enerjinle açıkları kapatırdın
Eşde dostta ne var ise alın der çamurla sıvanamazdın
Sen seni bilir aşkına güvenir onlara anılar toplar yapardın

Bir candın canını verdin geride erişilmez aşık bıraktın
Durmadan şiirler yazdı içinde unutulmaz acılar  tatdırdın
Nefreti sevgiyi ona sen yaşarken verdin sonrada kaçtın
Hayat o kadar acımasız ki sen onu hayallere daldırdın

Birde bakmışsın ki sevdiğin yollara düşmüş sana bakıyor
İçinde unutulmaz hava var adeta fırtınalar şimşekler çakıyor
Sevenler unutamaz dalga dalga deniz derya olmuş batıyor
Duy beni canım sevgilim kalbim her ikimizin aşkı için çarpıyor
18.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anılara

Mağrurlanıp derdin yeni
Yüzündeki duran beni
Sevdan sarmış,bedenimi
Anılara geçmiş derdim

Derdim derdim yari derdim
Yüreğime aşkı serdim
Hakikatı ona verdim
Sevmeyene geçmiş derdim

Tutabilseydin elimi
Sarıverseydin belimi
Öpeverseydin dilimi
Anıları yetmiş derdin

Sever oyar beni sever
Ölüm haksa yine sever
Canı cana deyip över
Anıları yetmiş dersin

Ufuktaki güneşim ol
Yüreğimde tek eşim ol
Seni seven gerçek o kul
Anılara geçmiş derdin

Gökyüzünü sarmış ateş
İçindeki nefret kalleş
Acıları karsan beleş
Anılara geçmiş derdim
Bahattin Tonbul
2.10.2011

Bahattin Tonbul
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Anılara Eklerim-1

Kurtulmak istiyor gönlüm bu umutsuz sevdadan
Ciğerlerim eriyordu durdurmadan
Dertlerimi eşe dosta sormadan
...Özler oldum yollarını beklerim
...Selamsıza selam söyle ayrılığı anılara eklerim

İsteklerim hasretinle eriyor
Bedenlerim sıcağından terliyor
Buluşmamız ipe unu seriyor
...Özler oldum yollarını beklerim
...Selamsıza selam söyle ayrılığı anılara eklerim

Sevgilerim sevdiğimle kaybolmuş
Anıların rüyalara gark olmuş
Bensiz yarin benizleri bak solmuş
...Özler oldum yollarını beklerim
...Selamsıza selam söyle ayrılığı anılara eklerim

Sevgili yarim gittiği yerde bekliyor sanki
Yağmurla bulut birbiriyle karışır sanki
Ayrılık bağrımı yakıyor sanki
...Özler oldum yollarını beklerim
...Selamsıza selam söyle ayrılığı anılara eklerim
Bahattin Tonbul
8.12.2009

Bahattin Tonbul
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Anılara Eklerim-2

Karanlıklar umutlara yük olmuş
Gecelerim gündüzlere çok olmuş
Yar bedeni bu dünyadan yok olmuş
...Özler oldum yollarını beklerim
...Selamsıza selam söyle ayrılığı anılara eklerim

Gökyüzüne bulutları açmadan
Acılara sızılara bakmadan
Bulutların üzerinde yatmadan
...Özler oldum yollarını beklerim
...Selamsıza selam söyle ayrılığı anılara eklerim

Zaman artık mekanını geriyor
Bu alemde günler sancı veriyor
Hak talaya dualarım eriyor
...Özler oldum yollarını beklerim
...Selamsıza selam söyle ayrılığı anılara eklerim

Aysız güneş birdenbire sönüyor sanki
Bu dağtaş deniz ikimizi almıyor sanki
Gece karanlığı sevdamızı yutuyor sanki
...Özler oldum yollarını beklerim
...Selamsıza selam söyle ayrılığı anılara eklerim
Bahattin Tonbul
8.12.2009

Bahattin Tonbul
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Anılara Katıp

Göğsündeki sızı,duruyor belli
Anılara katıp,yakar sonunda

Yarim bu ellerden gittin gideli
Acı soğan soydun,kokusu belli
Toprağın altında gönlünse deli
Göğsündeki sızı,duruyor belli

Uzaklara atıp,aşka doymuyor
Yaşarken bedenin,acır sonunda
Ruhlara bakarken,sevda durmuyor
Anılara katıp,yakar sonunda
Bahattin Tonbul
27.7.2009

Bahattin Tonbul
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Anılarda

Dağın taşın arasından
Yarim seni ben görmüştüm
Geçen yılın ortasından
O saçları ben örmüştüm,

Sarıp sarmalayıp aldım
Rüyalarda aynalarda
Seni içerime saldım
Ruhumdaki sevdalarda

Aşkı yüreğime gömdüm
Gözlerini kapatırken
Ogün bugün her gün öldüm
Anılarda yaşatırken
Bahattin Tonbul
3.5.2009

Bahattin Tonbul
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Anılarda Hatırlarsan

Karşıdaki dağlar sen olsan
Üstünde gezen bulutun ben
Yağmur olup tane tane teninde aksam
Güneşinle içimi ısıtsan
Yüreğimde sonsuza dek saklasam
Seni

Göğsümde uyumuşken
Buram buram kokan o mis gibi beden
Dürüyor yüzünde oluşmuş o ben
Kaybolmaz artık anılarda
Hatırlarsın o zaman sende
Hepten
Bahattin Tonbul
30.8.2011

Bahattin Tonbul
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Anılarda Yaşanacak

Hayat yalnız çıktığım ve yalnız kaldığım
Bir yoldu
Bu yolda tek onu tanıdım
Onu ben bildim ve sevdim
Sonra da aniden kaybettim
Ya şimdi
Ölümüne sevdiğim kimdi
Ömrüm güneşim nefesim
Mısralardaki yerin
Şiirlerde şarkılar da hüznüm
Hep o oldu
Tek suçum vardı oda
Sevmek
Ben gerçekten sevmek istedim
Rüzgar vurmuş dağların eteğinde donan
Aşkı
Koruyamadı yüreğim
Yıldırım çarpmış gibiydi sevda
Anlamadı anlatamadım kendimi
Ona
Seven sevda dolu gönlüme
Haykırarak söylüyemediğim
Sevgi sözcüğünü
İşte buralarda söylüyorum
Duy duy artık
Bende seviyorum
Geçmiş bitti
Artık gelecek anılar var
Anılarda yaşanacak
Bahattin Tonbul
15.8.2012

Bahattin Tonbul
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Anıları Bırakmam

Gönlündeki o derdini
Yanan ateş tütme diki
Tek,tek ayırtın ferdini
Sevdaları girme diki

Yar bedeni ısıtıyor
Rüyalarımı süslüyor
Hasret kalan şu yüreği
Gün geddikçe üşütüyor

Unutmadım unutamam
Sensiz burada yatamam
Ayrılık çöktü içime
Anıları bırakamam
Bahattin Tonbul
15.7.2009

Bahattin Tonbul
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Anıları ile Yaşıyayım

Yaşadıklarım şoklarım birden bire oldu tüm anılarım
Sanki bulutlar  arasından aniden çıkan güneş ışınları yere
Aydınlattı ortalığı karanlığı birden bire gömdü maziye
Ben orda mutluydum çok ışık gözlerimi yordu
Gönlümün acısını adeta dışarı savurdu
Bırakın orda kalayım
Sevdiğimle orda yanyanaydım
Bozdunuz tüm mutluluğumu,ışık yakayım derken
Yıktınız o güzelim yıllarımı nasıl bir kalemde silip atayım
Bırakın ne olur bırakında
Hiçdeğilse anıları ile yaşayayım
Onu hasretle hayellerimle kucaklıyayım
04.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anıları Katıversen

Hakka vardın sevgili yar,yürekleri dolacak
Anılara katıversen,tutamazsın sorunu

Acı gelir sonsuzdaki,bir gecelik hayatı
Anlamadı mezarında, can o an kaybolacak
Yiyeceği varsa eğer düşünme sen bayatı
Hakka vardın sevgili yar,yürekleri dolacak

Günahın varsa unutma,yerde gökte sen onu
Her kişiye sorulacak,yanan biten korunu
Rüyalarda göremezsin,seviyorsan sen onu
Anılara katıversen,tutamazsın sorunu
Bahattin Tonbul
8.8.2009

Bahattin Tonbul
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Anıları Saran Ülkü

Kırk yıldır aynı yastığa,birlikte baş koyduk
Acı tatlı ne bulmuşsak,birlikte hep soyduk
Bazen varlıklı bazen de çok fakir ve  yoksulduk
Nasıl gediver di zaman ne sevdalar oyduk

Dillerinden gitmez türkü,sensizliği söyler
Anıları saran ülkü,hayalini bekler
Bahattin Tonbul
25.4.2010

Bahattin Tonbul
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Anıları Sensiz

Kazı verip dursan,orda sevdiğim
Anıları sensiz durmaz di derim

Ruhundaki sensiz olan yarayı
İster siyah ister,beyaz sarayı
Gönülleri sarmış,sonsuz karayı
Kazı verip dursan,orda sevdiğim

Gökyüzünde yalnız,kalan yıldızım
Hep esmiştin orda,akar giderim
Terk edince korda,şimdi yalnızım
Anıları sensiz durmazdı derim
Bahattin Tonbul
20.3.2010

Bahattin Tonbul
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Anıları Sır Oldu

En çok onu severken, yenildim ben hayata
Onsuz yaşamadım ki,unutmam yokluğunda
Kaybolmaz insan burda,gerçek hakikat onda
Ülküleri sır oldu,yaralar çokluğunda

Sırtta taşınmaz yükü,her şey olmuş göklerin
Tek başına gürülmez,hayat ışığı verin
Bal olsada yenilmez,gönül sonsuz neferin
Anıları sır oldu,hayaller çokluğunda

Candan cana renk kattı,yara tende son yonga
Ölüm bir hakikattı,ışık sönmüş bir tonga
Acılar selametti,merhamet çokluğunda
Yaralarım sır oldu,unutmam yokluğunda

Nasılda bilinmez o,sevda kalpler de kefen
Sırtındaki elbise,omuzlarda ki büfen
Gece karanlığında,düşse delinmez küfen
Mezarlarım sır oldu,unutmam yokluğunda

Bahattin’im bu elde, başka bir şey diyemem
Herkes koşar oynarsa,ben yalnız yürüyemem
Gönül yürekte dolmuş,ye desede yiyemem
Anıları sır oldu,hayaller çokluğunda
Bahattin Tonbul
22.7.2011

Bahattin Tonbul
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Anıları Silecek

Anıları silecek
Hayaller besliyorum
Dünyaya pes diyecek
Bir sevgi istiyorum

Ellerimi tutacak
Yüzlerime gülecek
İçimi ısıtacak
Bir sevgi istiyorum

Derdini söyleyecek
Dermanı eyleyecek
Seninim ben diyecek
Bir sevgi istiyorum

Canıma can katacak
Özleyip ağlatacak
Özlemini atacak
Bir sevgi istiyorum

Bedelini özleyen
Yıldızları gözleyen
Sevdasını izleyen
Bir sevgi istiyorum

Aşkın gönlümde nehir
Sevdan merhamet nehir
Kötülük gerçek zehir
Bir sevgi istiyorum
Bahattin Tonbul
13.4.2014

Bahattin Tonbul
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Anıları Sulamam

Gökyüzünde uçanlar
Yare bakıp deseydi
Yüreğimde akanlar
Ateş olup serseydi

Hasretinden yanarsan
Rüyalarda bulaman
Hayallerde kanarsan
Anıları sulaman
Bahattin Tonbul
30.7.2009

Bahattin Tonbul
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Anıları Tek

Aşkın çemberini bir tuttum
Gönüllere hasret kazarken
Umutla sevdayı uyuttum
Anılara tek tek yazarken

Rüyam sensiz karanlık geçer
Görülmez hayalini seçer
Yakar yüreğimi aşk biçer
Anılara tek tek yazarken

Senin için uzaktan geldim
Elimi uzatıp kalbini deldim
Hakikat için bir bedeldim
Anılara tek tek yazarken
Bahattin Tonbul
9.1.2011

Bahattin Tonbul
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Anıları Yar Olur

Seni seven çok ama
Acıların kor olur
Bedeninde yarama
Sargı bezin yok olur

Uzaklardan sen bakma
Yar hasreti zor olur
Ateş atıp can yakma
Uyuyanlar çok olur

Uykudaki güzeller
Rüya görür mest olur
Uyanınca sevenler
Anıları  yar olur
Bahattin Tonbul
8.2.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anılarım Kaybolmaz

İnce,ince bakmıştım
Ne gönüller yakmıştın
Elindeki ateşi
Gök yüzüne atmıştın

Yıllar içime girdi
Seven gözüm seğirdi
Yari unutamadım
Hasretinden erirdi

Karanlıklar ışımaz
Seven insan usanmaz
Gönlümü boşa attım
Anılarım kaybolmaz
Bahattin Tonbul
12.2.2009

Bahattin Tonbul
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Anılarım Sarmış

Anıların sarmış, herbir yanımı
Sular gibi berrak, akıpda gittin
Ruhumdan  kaplanmış, herbir anımı
Su olarak hisset, berrakca bittin

Havada hazan var, umurunda kim
İçinde yar olup, bakarsa hekim
Bütün mevsimlerde, gönülden çekim
Su olarak aksa, kaybolup gittin

Çevresine güneş, olup saçanlar
Etrafına nuru, verip açanlar
Gönülden kaybolup, ayrı kaçanlar
Su olarak aksa, yok olup gittin

Hiç aklımda yokken, aşık olduğum
Seni okur iken, candan bulduğum
Hayalinle bana, hayat sunduğun
Su olarak aksan toprakta bittin
Bahattin Tonbul
12.11.2013

Bahattin Tonbul
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Anılarım Var

Geçmişine sadık, seven biriyim
Onsuz ağladığım, nice günler var
Geceler karanlık, belki periyim
Yaşanmış günlerde, anılarım var

Kahkaha sarılmış, umut doluyum
Herkes kadar dertli, Allah kuluyum
Bazısı garipse, sebep oluyum
Yaşanmış günlerde, anılarım var

Sevda da zenginim, aşk hayallerim
Ruhumda taşırım, bitmez hallerim
Söylenecek sazda, bozuk tellerim
Yaşanmış günlerde, anılarım var

Dostlarım var dünya, paylaşılacak
Bitmeyen sevdaya, alışılacak
Sırtımda küfeyle, dolaşılacak
Yaşanmış günlerde, anılarım var

Görmeyen gözleri, birgün görecek
Aşk öğretilecek, sevda verecek
Yüreğimde korku, sona erecek
Yaşanmış günlerde, anılarım var

Bahattin gidene, beddua etme
Tükenmeyen sevda, onu yoketme
Mezarın başında, sakın terketme
Yaşanmış günlerde, anılarım var
Bahattin Tonbul
1.9.2015

Bahattin Tonbul
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Anılarıma

Geçmiş anılarıma, benden selam söyleyin
Onlar bana tecrübe, yüzü çirkin değildir
Çirkin olan yürekten, beni uzak eğleyin
Düşüncesi kirliyse, korkan ondan değildir
Bahattin Tonbul
23.8.2016

Bahattin Tonbul
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Anılarıma Hasretim

Hayatıma öyle girmişsin ki,her anım seninle
Kendine o kadar bağlamışsın ki,adeta beynime
Kalbime damarımda ki,kanın her zerresiyle
Bütünleş mişsin ki,yapamıyorum sensizliğime

Okulda,evde hatta yürürken yolda
Arabaya binince hemen yan koltukda
Akşam olunca,yemek yaparken mutfakda
Yalnız kaldığım her an unutamıyorum aklımda

Aklımdan hiç çıkmıyorsun,daima buralarda
Bir yerlerde duruyorsun,hemen anında
Boşa gelmiyorsun, bulduğun her zamanda
Ortaya çıkıyor uyarıyorsun, beni sakın yok sayma
25.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anılarımdan

Söyleme istersen can küstüğüne
Aşkımda soracak, anılarımdan

Yağmur da yağacak tek tek üstüne
Sular damlayacak yarin büstüne
Hasret kokacaktır bütün ayrılık
Söyleme istersen can küstüğüne

Toprak ıslanacak göz yaşlarımdan
Acılar bakacak kara kaşımdan
Yılların döktüğü siyah saçımdan
Aşkımda soracak, anılarımdan
Bahattin Tonbul
7.4.2009

Bahattin Tonbul
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Anılarımızla Yaşıyor Musun?

Neden onları öyle durdurup toplamıyorsun
Hatıralarını ortada dağınık bırakıyorsun
Yalnızım perişanım yardım da etmiyorsun
Baksana ne durumda olduğumu görmüyor musun

Bana uzaktan sesizce bakıp kaçıyor musun
Bilmiyorum ama çığlığımı duyuyor musun
Sabah akşam beni düşünüp hiç dalıyor musun
Benimle geçen anıları tekrar,tekrar yaşıyor musun
30.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anılarında Elbet

İstemiyorum bu gün başka güneş doğmasın
Ruhumu aydınlatan,yakan ateş olmasın
Ağacın yaprakları,dallarında solmasın
Sevda çeken yüreğim,dinmeyecektir elbet

Aldı tanrım elimden,toprağına gark etti
Bu dünyada yaşarken,beden nasıl çark etti
Acıların sarmıştı,cennetine ark etti
Ruhundaki güzellik,anılarında elbet
Bahattin Tonbul
12.3.2010

Bahattin Tonbul
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Anına

İnsanın canını, acıtıyor,
Sevdiğinden ayrı, ayrı yaşamak
Ateşinde yanan bir odunmuş o
Beklemek duman mı
Seven adam mı
Gökyüzünde yıldızlarla
Kaybolsada sevdiğinin hayali
Satırlara döksen, neydi maksadı
Rüyaları eksik
Bitmiş tükenmiş anı
İşte o an
Özlersin
Kokusunu, gözlersin her anını
Umut bu ya, döner diye
Umutsuz olmasın elbet dönüşü
Seven gelmezse, sen gidersin ardından
Yanına
Belki birgün
Cenetinde kol kola yan yana
Değsin sevdiğinin canına
Bağlı kalsın zamanına
Ve hep o anına

27.3.2017

Bahattin Tonbul
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Anında

İnsanın yüreğinde, korku ritmi başkadır
Heyecanla sevinci, karıştırdığın zaman
Huzur ile korkuyu, ayırması başkadır
Anında sessizce kal, duyulacak o zaman
Bahattin Tonbul
18.6.2013

Bahattin Tonbul
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Anını Yaşar

Dostlar ben bu canı, tanıyamadım
Yalan dolan sarmış, herbir yanını
Verilen sözleri, anlayamadım
Geçmişi yaşatan, unut anını

Nefret ile kavga, kimlere yarar
Bu devlet bu millet, neleri arar
Söyleyin ağama, tekrarı zarar
Yalan dolan sarmış, herbir yanını

Söyle kaç yıl oldu, zaman geçeli
İyiyi kötüyü, almış seçeli
Toprağı düşünmez, kimdir peçeli
Geçmişi yaşatan, unut anını

Dilerim Allahtan, hayırlı olur
Vatanı sevenler, hakikat alır
Söyle eşe dosta, yalnız kim kalır
Yalan dolan sarmış, herbir yanını

Evetin hayırın, zamanı değil
Söz konusu vatan, gerçeğe eğil
Unutma Atanı, yalnız hiç değil
Geçmişi yaşatan, unut anını

Bahattin hak hukuk, sevgi acıdır
Yalanı demeyen, başım tacıdır
Çaresiz derdimin, son ilacıdır
Adalet bitmesin, yaşat anını
Bahattin Tonbul
5.2.2017

Bahattin Tonbul
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Anınla Yaşamak

Ben yarimin,kokusunu özledim
Ayrılığı,ateş edip közledim
Gurbet elde,yollarını bekledim
Senin için,su dahi içemedim

Çık gel canım,gücüm tükendi artık
Yoktur bende,içimde hovardalık
Bakmam inan,etrafım kalabalık
Sevdim seni,sana sonsuz bağlandık

Dizlerimde,tıkırtılar başladı
Yüreğimde,yar aşkın telaşlandı
Gider gitmez,bedenin uzaklaşdı
Tek hatıran,anınla yaşamakdı
Bahattin Tonbul
6.08.2008

Bahattin Tonbul
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Anısını

Geçmişin anısını, yüreğime ekledin
Çamların arasında, koklardım hergün seni
Umudun terasında, indirmeden bekledin
Hayat tende kaldıraç, ruhların taşır beni

Hayat burda tastamam, arasanda bulamam
Gönül kurbanlarında, yari yarsiz tutamam
Acıları yarsanda, yaraları saramam
Karanlıklar ülkesi, yaşatır seni beni

Dayan biçare gönlüm, yaradanım olsun yar
Yalınızda değilsin, geçmişte anımız var
Sığmasın yere göğe, dünya sanki bize dar
Hayat tende kaldıraç, ruhların taşır beni

Gördüklerini anlat, akıl verme ha sakın
Anlatılanı dinle, hayali elbet yakın
Hepsi doğru olsada, kanma sesizce bakın
Hayat tende kaldıraç, ruhların taşır beni

Bildiğini göstersen, rüyalar gerçek olur
Öldüğünü istersen, hayalin hep kaybolur
Zaman akıp gittikçe, sevenlerin hapsolur
Karanlıklar ülkesi, yaşatır seni beni
Bahattin Tonbul
20.8.2013

Bahattin Tonbul
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Anıt Yapar

Kır kalemi kurtulsun, seven sevdim yazmasın
Alıp götürsen aşkı, dalından sararıp kopar
Ondan gayri yerin yok, yarin mezar kazmasın
Gün geçtikçe bu ömür, sevdanı anıt yapar

Her gece karanlıkta, sessiz bir savaş başlar
Ağlayan acı bir ses, düşen yağmuru haşlar
Sığındığın en son yer, göz üstündeki kaşlar
Gün geçtikçe bu ömür, sevdanı anıt yapar

Gittiğin o kış günü, hayalin beni asar
Kalbinde gezeriken, devriyeler hep basar
Suskun sesiz gülüşün, rüyalarımı kasar
Gün geçtikçe bu ömür, sevdanı anıt yapar

Her kadın sevdiğine, yüzlercekez şans verir
Yanlış umuda konmuş, bakan gözler aşk görür
Gönüllerde dünyalar, ayrı kalsa kim erir
Gün geçtikçe bu ömür, sevdanı anıt yapar

Aşk dediğin beklemek, ilk sevgili başımız
Yüreğinde o kaynar, lokma pişer aşımız
Yanıp kül olmak başka, bitmez değer taşımız
Gün geçtikçe bu ömür, sevdanı anıt yapar

Bahattin’im aklımdan, inan çıkartmam seni
Kaçkez gömdüm toprağa, karanlıkta bul beni
Sonkez niyetlendiysem, dünyanın bitmiş eni
Gün geçtikçe bu ömür, sevdanı anıt yapar
Bahattin Tonbul
29.12.2012

Bahattin Tonbul
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Anıtepe Parkurunda

Anıtepe parkurunda yürüyorum
Seni yanımda hissediyorum
Hatta bazen yanağından öpüyorum
İşte o an güç buluyor
Kokunu alıyorum.
Canım

Yine eskisi gibi hem yürüyor
Hem de konuşuyorsun
Sana yetişmekte zorlanıyorum
Ama yalnızım bunu biliyorum
Sensiz seni düşünüyorum
Bahattin Tonbul
6.9.2011

Bahattin Tonbul
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Anıttepe Lisesi

Ankara'da bulunur Anıttepe Lisesi
Koridorda Nurver Bayraktar'ın sesi
Eğer olmazsa onun gür çıkan nefesi
Biter o zaman eğitimin tamamen kalitesi

Müdür Mahmut Nedim Bilginer
Her şeyi çok iyi inceden hesap eder
Merdivenlerden iner çıkar çatıda gezer
Bir bakmışsın yerinde yok yeller eser

Mahmut Aydın emektar muavinidir
Öğrencilerle gayet hoşgörülü samimidir
Öğretmenlere gelince gayet mesafelidir
Anıttepe Lisesi onunla daima kerametlidir

Okulda edebiyatçı Fuat Halıcıoğlu
Bazen olur eyvazsız yanlız  köroğlu
Bekir Emre fizikçidir yüreği aşk dolu
Sevda onu yumuşatmış içi hayat dolu

Merdan Doğan din dersine girer korku salar
Bu korku öğrencileri yalan söylemeye zorlar
Hele kopyada yakalanan affedilmez anlar
Memur H.İbrahim'in yardımı o zaman işe yarar

Kantinci Murat Emmi okulun herşeyini çok iyi bilir
Bütün öğretmenlerle muhabbeti seviyeli ve samimidir
İnsanı incitmez yıllarca orda misafirperverdir
Anıttepe'nin adeta sigortası olmuş güvenliğidir

Ben ve benim gibi orada olup yaşayanlar
Küçükte olsa Anıttepe'de iz bırakanlar
Çok yoğunluk içinde hepsi kaybolmuşlar
Kuruluşundan şu andaki yaşayanlara kadar
3.1.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anıyla Yaşarım

Anıyla yaşarım, aşk ile sevda
Gül ki yüzün gülsün, sevgili yarim
Beni mecnun ettin, bu nasıl sevda
Özlüyor yüreğim, içerim yarım

Bakışın gülüşün, çok faklı bana
Ne olur sevgilim, dua et bana
Uzaktan el salla, gelirim sana
Özlüyor yüreğim, içerim yarım

Geceler karanlık, yıldızlar derin
Toprağa düşünce, soğuktur yerin
Seviyorum seni, unutmaz erin
Özlüyor yüreğim, içerim yarım

Nicedir ateşte, yandım ha yandım
İçerim elinden, düşmez o sandım
Suyunu ben içtim, doymadım kandım
Özlüyor yüreğim, içerim yarım

Gönlüme gel otur, sevdam bahtına
Acemi gül desem, versen ahtına
Özünü sözünü, yazsam tahtına
Özlüyor yüreğim, içerim yarım

Bahattin gel beri, birazcık sabret
Özlesende yari, cenneti fark et
Nicedir ateşte, yanar o haket
Özlüyor yüreğim, içerim yarım
Bahattin Tonbul
8.6.2016

Bahattin Tonbul
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Aniden

Kırık kalplerle can yaşamak çok zor
Hele aşık olmak,sensiz yeniden
Gönüllere düşen,ateş müthiş kor
Yüreğini parça,eder aniden

Sen benim gönlümü,böyle soydukça
Dillerime acı,sürüp koydukça
Sevdamı aşkımı,kalp de oydukça
Dünyası olmasa,biter aniden

Okyanuslar hayal ederdi seni
Gönlümde değilsen,yeterdi beni
Dağlarda sayılır,kaybolsa teni
Sancısı olmasa,gider aniden

Seni anlatırdım,şiirlerimde
Hayaller ederdim,gecelerimde
Yarimi saklardım dileklerimde
Yarası olmazsa,ölür aniden

Bu yağmur altını,iyice belle
Karlar tozar iken,gönlümü eğle
Yer gök ağırırken,çağlayan selle
Kaybolan olmazsa,ağlar aniden

Kimseler beklemez,geçen günleri
Bu günü unutma,bitmez dünleri
Tıpkı çocuk gibi,kokar tenleri
Dokunmak hayaldir, sever aniden
Bahattin Tonbul
26.1.2012

Bahattin Tonbul
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Aniden Çıkıp Gittin

Yüreğimden çıkmadın, damarımda akandın
Aniden çıkıp gittin, gölgeni bulamadım
Ateş olup tütsende, ciğerimi yakandın
Gezip dolaşacaksan, yalnız kalamadım

Çok uzağa gitmesen, kötüleşen bir şey yok
Severken katılaşan, sevgi taşıyanın çok
Gülerken çirkinleşen, dudaklarda dilin ok
Aniden çıkıp gittin, gölgeni bulamadım

Gözlerdeki acıyı, göremeyen göz kurur
Kalplerde ki sevgiyi, taşıyanlar kudurur
Nasıl görsün desende, ağlayana kim vurur
Aniden çıkıp gittin, gölgeni bulamadım

Gönlünü yakacaksa, bir yer bulsan ne olur
Ruhun ayazda kalmış, aklın nerede olur
Ve gün geldi öğrendik, özlemle nasıl solur
Aniden çıkıp gittin, gölgeni bulamadım

Hep yanlış sevenlerin, arkasına takıldın
Özünde ağlamazdın, ateşimle yakıldın
Doğru dürüst seversen, hayaline çakıldın
Aniden çıkıp gittin, gölgeni bulamadım

Diyecekler sevgili, elbet günün birinde
Delirtecekler seni, küfredecek yerinde
Salya sümük karışmış, acıların derinde
Aniden çıkıp gittin, gölgeni bulamadım
Bahattin Tonbul
28.7.2013

Bahattin Tonbul
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Aniden Dalıp Gittin

Farklıydı senle olmak, öldüm o gülüşüne
Yürekten sevdim seni, hep Allah’a bıraktım
Dünyada yetim kaldım, hasrettim gidişine
Aniden dalıp gittin, ben senden çok uzaktım
Bahattin Tonbul
8.8.2015

Bahattin Tonbul
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Aniden Kaçtın

Çökerse gök kubbe hemen
Altında kalacak bir ben
Beni taşıyan düşünen
Senden ayrı olan beden

Seninle razı çökmeden
Kaybolup toprağa giren
Ayrılamayan sevgiden
Faydası yok beklemeden

Düşüne bildiğin kadar
Uzak oldu bak yakınlar
Gözünü yumunca anlar
Arkasına saklandılar

Seni benden ayırdılar
Hiç de konuşturmadılar
Can merakta bıraktılar
Aniden sonlandırdılar

Kanat takıp uçtun birden
Anlayamadın bunu sen
Son sözünü söylemeden
Terk edip kaçtın aniden
Bahattin Tonbul
3.09.2008

Bahattin Tonbul
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Aniden Kaybolur

Yarinden ayrılıp, özlem bitince
Gönüldeki ateş, ani sönünce
Kıyameti anlar, ona gidince
Aniden kaybolur, insan ölünce

Sevenim bir olsun, öz olsun ama
Yürekler sıcacık, yanacak sanma
Hayalin ruhumu, aldatır kanma
Aniden kaybolur, insan ölünce
Bahattin Tonbul
21.3.2014

Bahattin Tonbul
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Aniden Öldün

Kalbimden çıkmadın, içimde soldun
Yanımda kalırken, nazlı birgüldün
Canımdan can aldın, toprağım oldun
Dalında yaprakken, aniden öldün

Bu kanser illeti, girdi gireli
Canından can verdin, haykır ireli
Kıskandım rüzgardan, aşkı göreli
Dalımda yaprakken, aniden öldün

Ufkunu karatmaz, geçen yılların
Her damla gözyaşı, olmuş falların
Yazmana bağlanmış, öksüz pulların
Dalımda yaprakken, aniden öldün

Allah’a inandım, hergün severdim
Düştüğüm yollarda, yalnız giderdim
Kapına kul olup, seni beklerdim
Dalımda yaprakken, aniden öldün

Karaları ak yap,  demedin bana
Ben yokken o yerde, ağlama sana
Yağsan yağmur olup, aksana bana
Dalımda yaprakken, aniden öldün

Bahattin yaş olur, o yar gözünde
Hiç çıkmak bilmedi,  sevdan özünde
Yıllarca meydanda, şarkı sözünde
Dalımda yaprakken, aniden öldün
Bahattin Tonbul
15.2.2015

Bahattin Tonbul
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Ankara

Ankara’nın dardır yolu
Dağı taşı seğmen dolu
Başkent oldun sen Ankara
Esir olmaz anadolu

Yanan özgürlük ateşi
Atam olmuş son güneşi
Olmaz bu toprağın eşi
Yüreğimde dur Ankara

Hoşgeldin dikmene paşa
Seni gören dağlar aşa
Seymeniyle vatan coşa
Başkent oldun sen Ankara

Dikmen bağlarında yeldi
Hürriyetle esip geldi
Atam mütteffike eldi
Başkent oldun sen Ankara

Cehaletin karanlığı
Hain düşman seyranlığı
Makam mevki hayranlığı
Kaybettirdin sen Ankara
Bahattin Tonbul
19.10.2012

Bahattin Tonbul
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Ankara Bahçeli Evler Deneme Lisesi

Hey Bahçelievler Deneme lisesi,
Duy artık kaybettiklerinin sesi
Seninle bir müddet yaşayıp
Ayrı düşenlerin eksilmez busesi

Kimi zaman sokakta karşılaşırlar
Kimi zamanda lokantada buluşurlar
Seninle yaşadıkları anıları tartışırlar
Şu son halini merak edip paylaşırlar

Haftada bir idareciler bir arada olurdu
Yemek bahane idi içleri sevgiyle doluydu
Geçmişi tartışır geleceği ona göre yol bulurdu
Büyüğü küçüğü yoktu hepsine fikirleri sorulurdu

Öğrencileri seçme alınır,yüreklerine sevgi konurdu
Tabi ki çalışanı da çalışmayanı da içinde bulunurdu
En yaramazı,en bilmezi hiç olmazsa iyi tüccar olurdu
Bir araya geldiklerinde heyecanlanır anılar konuşulurdu

Şairler,avukatlar,hakimler,yazarlar,vali ve kaymakamlar
Siyasetçiler,elçiler,bürokratlar gazeteci ve tiyatrocular
Daha sayamadığım nice meslek dallarında olanlar
Beni affetsinler onlar da………bak unutulmadılar

Gelen müdürler gidenleri bu kadar aratmadılar
Devamlı yenilik için gizli,gizli birbirleriyle yarıştılar
Tam bir Osmanlı saltanatı gibi yükselip ufaldılar
Ama bir gerçek ki yapabildikleri bu kadar

Zaman,zaman yüz otuz öğretmen oldular
Ayda bir yemekli eğlence yapıp oynadılar
Birbirlerini ne incittiler nede kırdılar
Duyun dostlar fikirleri ayrı olanları da var

Yaşadılar yaşattılar sevgiyle öğrenci okuttular
Hepside birbirinden değerli olan tüm arkadaşlar
Kimi emekli oldu,kiminin tayini çıktı,kimide ayrıldı
En zoru en acısı yürekleri sevgi dolu dünyadan ayrılanlar

Her yıl beş aralıkta kuruluşunu okul bahçesinde kutladılar
Mezunlar  toplanır oynar eğlenir çömlek kırıp anıları yaşattılar
Birdiler,birleşiktiler geçmişlerine bağlı geleneklerini devam ettirdiler
Peki şimdi nerde bunlar? Nereye dağıttılar! .. hepsi yok oldular.
10.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Sensin

Ne umutla geldik, biz bu aleme
Gönüllerde derdin, kalbinde yara
Acıları soysan, yazmaz kaleme
Yurdumun içinde, sensin Ankara

Çevren bir yudum su, hırsız soyamaz
Seymenlerin seni, ayrı koyamaz
Dikmen vadisi de, sana doyamaz
Kalbimin içinde, sensin Ankara

Esen rüzgarında, biter sözlerim
Bir kışın vardır ki, yakar gözlerin
Toprağında taşın, tutmaz izlerin
Sevdamın altında, sensin Ankara

Yüce tepesinde, olurdu duman
Daracık sokaklar, heryerde hamam
Denizi yoktu ki, hayalde tamam
Acısı içinde, sensin Ankara

Ulusta koskoca, duruyor meydan
Toprağın ağırdır, dillerde faydan
Ankara insanı, asil bir soydan
Türklüğün içinde, sensin Ankara

Bahattin ateşle, dertli toplusun
Yüreğimde kanan,Anadolum’sun
Bedenimi tutan, gerçek kolumsun
Atamın içinde, sensin Ankara
Bahattin Tonbul
23.10.2014

Bahattin Tonbul
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Ankara Sokakları

Mürekkepleri yetse, yazabildiği kadar
Kar yağınca beyazı, kızarır şakakları
Mezartaşına koysan, çizebildiği kadar
Çok sert olur ayazı, Ankara sokakları

İyi şeye inandın, sabrettiğin pek çoktu
Tükendi bunca zaman, vaz geçtiğin hiç yoktu
Atam umut bağladı, sevda yürekte oktu
Çok sert olur ayazı, Ankara sokakları

Asla vazgeçemen sen, bu topraklar hep bizim
Çevreni kuşatmışlar, silinmez yerde izim
Gölgeler donu vermiş, ağlasa da sessizim
Çok sert olur ayazı, Ankara sokakları

Mesafeler uzasa, kavuşan yürek vardır
Yanımızda olmayan, seven gönüller ardır
Gülümsemen yok olmaz, gözyaşın sende kardır
Çok sert olur ayazı, Ankara sokakları

Yolu sevgiden geçer, sevdiğini sahip ol
Yerler çamur olsada, aşılır dağdan o yol
Herkesin günü aydın, bükülmez artık bu kol
Çok sert olur ayazı, Ankara sokakları
Bahattin Tonbul
29.2.2016

Bahattin Tonbul
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Ankara Sokaklarında

Yürüyüşe çıktım bir pazar,Ankara sokaklarında
Her yer boş,sokakta arbalardan yürünmüyor kaldırımlarda
Kavşağa geldim,trafik lambaları yanıp sönüyordu
Şaşırdım sağa baktım,sola baktım hemen geçtim karşı tarafa

Neredeydim Alah'ım hayalet şehrindemiyim ne
Sokaklar bom boş hiç insan yok,sanki bir uzay şehrinde
Anlaması zor ama,gerçekti rüya görmüyordum o anda
Koca şehirde gönlüm dolu,kafam boş dolaşıyorum burda
20.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Sokaklarında Çok Raslarsın

Akşam üzeri geziyordum Ankara sokaklarının birinde
Hava kararmak üzer, uzunca bir ip köpekleri ellerinde
Bunları görünce köpek olmak istedi gönlüm birden bire
Olsam olsam sokak köpeği yaparlar o şans bende nerede

Özeniyorum sahibim boynuma tasmamı taksada takmasada
Süs köpeği olursan banyonu kokunu mamanı koyarlar  tasa
Hayret ederim bakıma muhtaç genç yaşlı çocuk o memlekette varsa
Nasıl bir hayvan sevgisi dolar insanın içine o tür varlık orada yaşıyorsa

Aynı sokakta dolaşan alaca karanlıkta çöpler karıştırılıyorsa
Bu saatlerde insan veya hayvan evinin önündeki aç dolaşıyorsa
Anlayamadım bu duyguyu sevgiyi etrafına doğru dürüst bakmıyorsa
Ne yapıyor ne yapmak istiyor bunlar,şaşarım eğer insanlık gerçekten buysa

O canlının yerine evinde çevrende yaşlı çocuk için yapsan bunu
Ne kadar güzel mutlu olur sevinir o özlemi çeken kişilerin  sonu
Vakit bulamazsın o zaman değil mi yoğun olur işin hatta hep dolu
Gerçeklerden daima kaçar seçersin lüks ve gösteriş için bu yolu
27.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Susuz

Akşam oldu bu günde,çiçekler susuz
Ankara'da su yok,ortalık tuzsuz
Hele bunun yanın da sen yoksun ya
Sanki bu işin sonu dibi delik kuyu gibi sonsuz

Gecesiyle gündüzün sıcaklığı değişmiyor
Günde iki veya üç atlet değiştiriliyor
Yıkanmayı bırak,taretleşecek su gelmiyor
Kıyamet alametleri tek,tek görülüyor

Su olmaz ise yaşamak gerçekten zor
Buna sebep olanların inşallah içine kor
Bunca insan sefalet çekti,yöneten alınıyor
Yöneteni yönetenler,acep şimdi ne ediyor
8.9.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp

Evde sohbet ederken aniden sağa doğru düştü
Bir kolunda o benim, diğerinde Gökçen'i seçti
İkimizde şoklarda,davranışlarımız bir hiçti
''Ne oldu sana canım''  bir hamur gibi yere göçtü

On altı kasım cuma unutmam belleğime o günü kazıdım
İbn-i Sina acili, nice yüreklerde maziydin
Film,kan,serum derken hastalığı beynine sıçradı
Sağ tarafı tutmadı,sedyede sabaha dek yattı

Ankara Tıp'a gelip yatırmıştık on yedi kasımda
O an nöbetçi doktor götürdü iki yüz yürmi birli  oda
İkinci katta olur,hazırlamıştı Doktor Funda
Başladı tedaviye Dekort,Epanutin ve ulcuranla
04.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp Burası-1

Şimdi bu satırları
Bir kış gecesi Ankara tıp fakültesi hastahanesinin
İki yüz yirmi bir nolu odasından yazıyorum
Umutların yıkılmış insanların olduğu yerde
Saatlerin dolmasını bekliyor hastalar

İçinde bunların acılarını dindirmek isteyen
Saat'aralıkları ile ilaç ve ağrı kesici veren hemşireler

Üç öğün yemek veren aşçıların umurunda değil hastalar
Onlar görevlerini yapıyorlar.

Sabahın ilk ışıklarında temizlik işçileri geliyor
Atık çöpleri,siyah poşetlere boşaltıp,paspas atıyorlar her gün

Doktor adayları nöbet tutuyor.
Nöbetçi kalan bir doktor,son anlarında koşuyorlar hasta yanına
Bir iki saniye daha yaşamlarını uzattıklarını zannediyorlar hastaların

Burası Ankara tıp fakulte hastahanesi
umutların aranıp yok olduğu yer
08.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp Burası-10

Ankara tıp burası,burda yaşayanların dünyası
Sevemezler korkarlar her yer soğuk tur
Eğitimlerinde böyle bir dersleride yoktur
Hizmet ederken hepside sevgiden yoksun
Böyle olmaz isen sen burada çalışamıyorsun
Ama Ankara tıp'a hizmet ediyorsun

Yüreklere değil,umutsuzlara umut dağıtmak değil
Bekle gör öleceksin deyip de beklenildiği yerdir burası
Acıların hüzünlerin dolup taştığı yer burası
Çalışanların maaş aldıkları için zamanlarının doldurulduğu yer burası
Yürekle değil zorla insanların tutulduğu yerdir burası
Kısacası haberi olmadan ölümü bekleyenlerin yeri burası

Hatta kimi de ölümü isteyip de ölemiyenlerin yeri burası
Anlaşıldı acı çekenlerin yeri burası
Ankara tıp
25.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp Burası-2

Ankara Tıp burası
İşte burada aşkların en güzeli yaşanıyor
Refakatcı ve hasta ile en şahanesi
Refakatcı hastanın saçı var ise teline,
yoksa her bedenine sevgi ile bakıyor
Hastanın her anını adım adım izliyor.Geçmişini anarak
Nefes alış verişi mutlu ediyor yanında yatarak
Mutsuzda olsa hep gülüyorlar birbirlerine  bakarak

Siz bu hastahaneyi bilemezsiniz
Burası Ankara tıp fakültesi
Burası isteklerin bitmemiş,hayata bağlanmak isteyenlerle dolu
Koridorlarında birbirlerine yaşadıklarını anlatıp
teselli vermeye çalışan umutları buruk insanlar var
Yalnız kalacağını tahmin ettikleri, acıyı unutup
Büyük mucizelerin olmasını bekliyenler
Büyük umutların bittiği yer,
Bu da ellerinde değil

Olsaydı gücümüz,burdaki insanlara zaman kazandırırdık
Şu an kadehte şarap olsa hepsini dağıtırdık
08.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp Burası-3

Ankara tıp  fakultesi burası
Neyse ki dışarıda kar lapa lapa yağıyor.
Bu gece bizim gecemiz
Kar'ın yolları beyaz gelinlik gibi örttüğünü düşünürken
Bu beyazlığın kefen  gibi olacağını düşünmek sıkıntı veriyor

Kalbimin sıkıntısının hareketlendiği bu gece
Yatakta konuşamadan,kımıldamadan yatan
Yaşamında cıvıl cıvıl yerinde duramayan hayat dolu
canım sevgilimi düşünüyorum

Onunla geçirdiğimiz neşeli günlerimizi ve anılarımızı
Ellerimi ellerinin içine alarak yolda el ele dolaşmayı çok severdi
Çankaya Türk sanat müziği öğretmenler korosunda söylediğimiz
'Nihansın dideden ey mesti nazım
Bana sensiz bu cihanda can ne lazım'Şarkısını birlikte
düet yaptığımızı.
Evet........
Onsuz bana can ne lazım denildiği yerin son noktası
Ankara tıp  burası
08.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp Burası-4

Ankara tıp burası
Hayellerimiz bitmek üzere
Çünkü canım sevgilim dünya nimetlerinden
tad alamıyorsun!
Yutkunamadığın içinde burnundan besleniyorsun ama

Olsun ben sana bakarım boş ver, sen benim karamsarlığıma
Birazdan karın yağması kesilir
Altın kuru,yeni değiştirdim bezini.oğlum Gökcen
gelince rahat edersin artık
Ben gelene kadar.
Aklıma geldi altını değiştirirken karedeşin Safiye
Şöyle derdi şaka ile' seksi şempanze altına yapmış' yine
elimde değil zoruma giderdi.Ama sende gülerdin.
Belkide farkında değildin.Canım sevgilim
Gelince altındaki çarşafıda değiştiririz o zaman
Üstünde ki picamayı çıkarır,yıkarlar evde
Biliyorum temizliği ve temiz olmayı severdin ezelden
Dedim ya burası Ankara tıp fakultesi onkoloji bölümü
08.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp Burası-5

Burası Ankara tıp fakülte hastahanesi
Ruhların bedenden uzaklaştığı yer burası
Sevenlerin çığlıklarının dolduğu
Ağlayanla gülenin karıştığı

Kemoterapi alarak acının verildiği aynı zamanda o acının
durduruduğu yer
İnsanların sağlıklarına çözüm aradığı
Belkilerin oluşup kaybolduğu
Hatta bulunduğu yer burası
08.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp Burası-6

Burası Ankara tıp fakülte hastahanesi
İki katlı taş duvar,her yer birbirine geçme binalar var
Bunlar kale gibi çok güzel bir parkın etrafını sarar
İçinde acı çeken,bu acılarını yok etmek isteyen
insanlar var.
İki seveni birbirinden ayıran.
Buz gibi morgu olan
Hatta tüm sevenlerin birbirinden kopartıldğı yer
Canım Nilgün'ümü benden ayıran.
Son nefesini verdiği
Morguna konulduğu yıkandığı yer burası
Dünya kokusunun silindiği,
Gülmesinin kaybolduğu,benimle konuşamadığı,
Elli bir gün hareketsiz yattığı yer burası
Ankara tıp fakültesi
08.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp Burası-7

Ankara tıp onkoloji bölümü ya burası
Acıların dindirildiği kansere meydan okunduğu yer
Onkoloji?
Acemi doktorların yalnız piştiği ve
 ruhlarının katılaştığı yer burası! ..
Hocaların bakıp geçtiği,
Canım sevgilimin
Kanserden değil mikrop kapıp öldüğü yer

Burası Ankara tıp fakültesi hastahanesi
Umutsuzluk içinde umut bulmaya çalışan
Umutların yitip tükendiği
Mutlu insanların toplandığı yer burası
08.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp Burası-8

Ankara tıp fakülte hastahanesinin odası burda
Bu oda onların dünyası,sevmeseler gelmezler bir araya
Öyle bir aşk var ki iki gönül geçmişi ve geleceği ile orda
Hiç sıkılmazlar birbirlerinden,bunlar
Konuşmasalar bile aynı havayı kokluyorlar ya
En mutsuz hallerinde bile mutluymuş gibi yaşıyorlar
Kıskanır oldular hemşire ve doktorlar
Bu aşk onları ancak elli bir gün hastahane odasında tuttu
Adeta son balaylarını Ankara tıp fakültesi hastahanesinde
Yaşadılar,bakışıp koklaştılar
Burası Ankara tıp fakültesi hastanesi balayıların yaşandığı yer
Bu aşk nelere değer,adeta insanı sarhoş eder
08.2.2008
Bahatin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp Burası-9

Burası Ankara Tıp fakülte hastahanesi eğitim yuvası
Doktor adayları ve bilim adamlarının yetiştiği yer burası
Kalplere soğuk mühürlerin işlendiği vurulduğu yer
Burda olması gereken  duyguların kaybolduğu yer

Hakan'ların,Ahmet'lerin Fikri ve Adnan'ların yetiştirdiği
Funda Fatih Ayperi ve Harun.............gibilerin yetiştiği
Kiminin kalbi,kiminin yüreğinin yok olduğu yer
Bu insanlar neye hizmet ederler bilmezler
Burası Ankara Tıp
Taş binaların olduğu
İnsanların içerisine taş doldurulduğu yer
Bazende umutsuzların umutlarının  soyulduğu yerdir
25.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp Fakülte Hastahanesi(Cebeci)

Fakülte hastahanesi kobaylar yeri
Acemi doktorların hedefi belli
Bir an önce sayılı günleri geçmeli
Mezun olup.hayatta hedef seçmeli

Okurken bunların psikoloji dersi alması gerek
Hem hastayı, hemde refakatcıyı.desteklemek
İlimi mesleği,uygulama ile ayrıca vermek
Mezun olmadan,hayatı iyice öğrenmek

Funda hanım,hiç muayene etmedi
Hatta hastanın yanına bile gelmedi
Hocasının karşısında,askerdeki çavuş gibi
Akşamki ezberlediği bilgileri verdi

Değişti nöbet aldı,Fatih doktorum
Hiç farkı olmadı diğerinden aynı dostum
Öz güvenleri yok,bilgilerinde yorum
Olmayınca şaşırdım,gelecekteki endişeli korkum

Gizli kahraman,hemşirelerÖzgür ile,Hayati
Zehra,Canan,Sultan,Tülay ile Filizi
Her gece gün aşırı,insan üstü güçleri
Hastalara destek veriyor,onların bu hevesleri

Hakan hocam,çıkar vizite,alır bilgileri
Genç doktorlar etrafında,biri ezberi
Tek,tek söyler,yorumsuz verileri
Refakatcı,çık dışarı,şöyle dur geri

12.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp Hepsini

Sana çaresizlikten gelenleri inim inim inletiyorsun
Yaşama mücadelelerini içlerinde dindiriyorsun
Koşup gelen bu kişilerin acılarını
Doktorların yüreklerin de hissettiriyorsun
Ankara tıp

Bir an çığlık gelir koridordan yırtarcasına
Acıyı parçalayıp dağıtırcasına
Çaresiz bakan gözlerdeki ışığın kararmasına
Alışmışsın baksana sen
Ankara tıp

Ölümü bekleyen her hasta ölmüyor
Çekiyor acıyı
Onunla birlikte yaşayan o acılı sancıyı
Yürekleri yırtarcasına
Dağlıyor o yaralı yürekleri
Söylemesi bile zor
Kanser denilen o adı badasıca
Ankara tıp

Çaresizlik o yok oluş ve tükenişin içinde kayboluyor
Geçen zamanı umutla taşıyor
Aşkı sevdayı ayrılığı en acısında yaşıyor
Yok oluşu veriyorsun
Basamak basamak içlerine
Yürekten yüreğe taşıyorsun
Ne varsa hepsini…
Ankara tıp
Bahattin Tonbul
19.08.2008

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp 'ın Hocaları

Çoğu bitirmiş,gerisi tecrübeye dayalı
Baksana Hakan hocam bilgisiyle dayı
Ahmet hoca dışarıda konsey adayı
Fikri ile Adnan hoca ileride dekan aday, adayı

Yetişiyor doçent Filiz,Bülent ile Orhan bey
Yarın onlarda profösör.olur Ankara tıp hey
Onların yerini dolduracak Fatih,Funda,Ayperi,Harun bey
Dön dünya dön,geliyor onları yerinede İntörn doktor şey

Bahattin'im bu saydıklarımı Ankara Tıp'da tanıdım
Kimini gördüm kiminide listelerde adını okudum
Ben yazar söylerim,geleceği tecrübemle dokudum
Belkide ileride okuyanlara,örnek tarih olurum
19.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp İnim İnim İnleyesin

İnim inim inleyesin Ankara Tıp
Çare olmadın geri durup dinleyesin
Nice yürekleri ayırdın gülmeyesin
Bu dileğimi doktorlarına söyleyesin

Yandı canımın içi canım sevgilim
Beni yalnız koydun ayrı kaldın güzelim
Şimdi oralarda yalnız başına neylersin
Sebep olan Ankara Tıp inim inim inleyesin

Senin gideceğini bana söylemeyenler
Suratıma bakıp hiç gülemesinler
Ruhumu alıp bedenimi gömsünler
Bir an için seni bana geri versinler
10.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp İnleseydin

İnim inim inleseydin Ankara tıp
Ne acılar verdin,acılar dindirdin
Sabahlara kadar insanlar inlettin
Umut vardır diye bir süre beklettin

Hasta iyidir diye umut bağlamış
İçlerindeki acıyı umut sanmış
Hayata yaşamaya sıkı sarılmış
Senin yüreğinden hiç de ayrılmamış

Vakit gelirmiş günde birilerine
Doktorculuk oynarmış senin üstüne
Acıları anlamazlar düşünsene
Bir anda gidecek olan nefesine

İnim inleyesin Ankara tıp yinede
Çok umutları gömdün sen yüreğine
Siyahı beyazdan ayırt etmedin de
Zengin fakiri elemedin gönlünde
Bahattin Tonbul
19.08.2008

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp Onkoloji'de

Bütün canlılar yer içer büyür
İnsanlar okur,sokakta yürür
Hayat okulu her an düşündürür
Ankara tıp da yatmak değişikliktir

Gelelim hemşirelerden,isimsiz kahramanlar
Geceyi gündüzü,sıra ile birbirine katarlar
Sayacağım dört,beş kişi gece nöbet tutarlar
Diğerleri sabah,gündüz mesai yaparlar

Nedir bunun sırrı anlıyamadım
Sorduğum kişilerden bir cevap bılamadım
Farklı eğitim mi ne? Yerine koyamadım
Cebeci tıp'ın yöneticilerine de soramadım

Hocaların,öğrencilerin hepsi değerli
Dört doktor adayında,yüzde elli
Eğitimini tam almışlar daha ne demeli
Bağzılarına da psikoloji dersi verilmeli

Gece yarısı bir bağırtı bir feryat
Doktorlar,hemşeriler koşuyor pat,pat
Yirmi dakika sonra,gitti bir hayat
İşte bu insanların,yürekleri oluyor kat,kat
18.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp Şemsiyesi

İnim inim inleyeydin Ankara tıp
Yaşamayı yüreklerde dindireydin
Seni umut zannedip ateşleyeni
Yüreğinde hissedeydin Ankara tıp

Çok değerli hocaların var içinde
Kiminin koca taş vardır yüreğinde
Eline alıp bakamazsın kendine
Hissedersin Ankara tıp yüreğinde

Fatih hoca çok meşgul,çok çalışıyor
Düşüncelerini o taşıyamıyor
Zaman zaman hepsini karıştırıyor
Bu onu bilimden uzaklaştırıyor

Ahmet Demirkazık iyi bir uzmandır
Hayat para değil kendine an ayır
Eğitim ile uygulamayı ayır
Hastalığa hastaya umut dağıtır

İçinde kötülüğü olmaz dünyalar
Çevresini menfaat kaplatmış bunlar
Fakiri de zengini de bir soyanlar
Umuda ağzını açmış doymuyorlar

Çaresi tükenmişlerin olduğu yer
Sanki umut dağıtıyor o güzeller
Bak her şeylerini ortaya sererler
Ankara tıp şemsiyesinde gizliler
Bahattin Tonbul
19.08.200

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp Umut Yakmasan

Senin için ağlayıp,gülmeyeydim Ankara tıp
Keşke içerine,girip gezmeyeydim yatıp
Yüreğine girip de,canım yar haykırmam ayıp
Çaresizlere umut kapıların olsun açık

Yer gök ulu tanrının şifalarıyla doludur
Seni umut zannedip,kalbine aşkı koydurur
Acıların içinde,kaybolan çare yoktur
Çaresizlere o ışığı yok etmen zor olur

Yakarsın dağlarsın sen,adamın yüreğini can
Bu mudur senin için,yaşama bağlanacaksan
İçindeki yarayı,söküp atamayacaksan
Çaresizleri alıp,boş yere umut yakmasan
Bahattin Tonbul
19.08.2008

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp'a

Ankara tıp’a koydum, ciğerim parçasını
Benim bir sevdiğim var, oda yarim topraktır
Rüzgara yelkenleri, açdır tarıçasını
Sabah vakti kimsesiz, deniz kokan yapraktır

Yapyalnız dolaşırken, limanı bulsa kendi
Deniz deniz dolaşıp, yürüse dağlar bendi
Açı verse gökyüzü, güzel sevenin fendi
Akşam vakti kimsesiz,  deniz kokan topraktır

Gül o güzel kokuyu, bülbül sesinden aldı
Diken güle baktıkça, acıya koku saldı
Yalnız olan bülbüle, şarkı söylemek kaldı
Gece vakti kimsesiz, deniz kokan yapraktır

Aşk kalplerin saygısız, yaşanmış misafiri
Sormadan gelir gider, sevdaların tamiri
Hayat onsuz olmuyor, sahte olsa kafiri
Öğle vakti kimsesiz, deniz kokan topraktır
Bahattin Tonbul
24.11.2013

Bahattin Tonbul
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Ankara tıp'da Gece Stajyer Bir Doktor var

Yazık bu acemi doktor adaylarına
Hergün bir kaç hasta kaybediyorlar
Onlarda insan bunu biliyor ve bekliyorlar
Adeta insan kalbine ölümün soğukluğunu
Sevginin yok oluşunu öğreniyor bunlar
İnsan değiller rahatlaşmış yürekleri
Taşlaşmış bunların meslekleri icabı ruhları
Kalplerindeki sevgi yok olmaya yüz tuttuğu için
Zor anlaşıp,zor evleniyorlar.
Çoğu mesleklerine aşık oluyorlarmış geneli
Görevlerini yapmak için vizit geziyorlar beş dakikada
Hastalarla ilgilenmiyorlar.sadece sordukları
Bir değişiklik varsa söyle, yoksa sana güle güle
İşte sana bir hastahane...
27.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp'da Gözlem'im

Bir aydır Cebeci Tıp'da yatıyorum
Eşim hasta ben ona,refakat ediyorum
İlk doktorumuz Funda idi hatırlıyorum
Ankara tıplı olmak,farklıdır görüyorum

Hiç muaneye gelmedi nasıl bir iştir
Vizitlerde konuşması beni şaşırtmıştır
Hakan hocam öğrencileri ile odaya dolmuştur
Görevli öğrenci,akşamki ezberini okumuştur

Sonradan doktoru değişti Fatih olmuştu
Fundaya göre,o birazcık daha hoştu
Sorunca cevabını zor alıyordum
Hakan hocanın karşısında hiç susmadı konuştu

Ara sıra doktorumu ararken Harun bey'e ulaştım
Bambaşka insan,sorumlu değil,yaklaştım
İstediğim bilgileri ona sorarak ulaştım
İşte Ankara tıp'lı öğrenciye kavuştum

Bir kişi daha vardı adı Ayperi
Zamansız odalarına çat kapı,gireli
Nazikce uyardı hele gel beri
Yazardı reçetimizi,çok edepli belli
18.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp'da Hanefi Çelik İçin Sabah

Nasıl bir acı Allah'ım bakamıyorum
Karnındaki çizikleri beynimden atamıyorum
Sabaha kadar inledin kendimi tutamıyorum
Öyle asıl bir insansın kii üzmemek içinde soramıyorum

Eşin Emine hissetti son anlarını
Eve gitmedi bekledi hep yanını
Hissettirmiyordun hiç bir acı tarafını
İçin sarmıştı hastalık şişirmişti karnını

Eşin hastane içinde başkalarına moral verirdi
Senin yok olacağını hissetmesi kalbini adeta ezdi
Bağırdı çağırdı biliyordu herşey biçareydi
Nitekim sabaha kadar bir umuttur diye bekledi

Dünya yıkıldı heryer onun için virane
Ankara Tıp'ın içinde çığlık çığlığa yoktu çare
Yinede parçaladı o sabahı sesiyle herşey bahane
Mehmet Hanefi komşum çok çektin yardımcın olsun sahabe
28.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp'da Komşum Hanefi Çelik

Ankara Tıp'lı komşum Mehmet Hanefi Çelik
Çok değerli bir insansın muhabbet ettik
Yedik içtik zaman zaman selam verdik
Kardeşin Ethem Bey'le ayrıca dertleştik

Dertlerimiz acılarımız burada ortak
Eşin Emine her emrine hazır olmuş bir tutsak
Kardeşin Ethem İstanbul'dan gelmiş konuşsak
Tek amacı seni iyileştirmek her şeyini emrine sunmak

Kızın Elif okumuş işine girmiş
Oğlun Barış aynı şekilde  hayata geçmiş
Kızın oğlun eşin seni evde beklermiş
Daha Hanefi Çelik eşiyle tatile gidecekmiş

Eşini o kadar seviyorsun ki üzülmesin
Seni anlıyorum acını içine atar göstermezsin
Hatıralar albümlerde hele beklesin
Allah'ım bu sevginize nazar değmesin

Mehmet Hanefi Çelik hoş birisin
Sohbetinle sıkmaz daima gülersin
Çok mantıklı konuşur güzel kararlar verirsin
Gönlün bol elin açık Allah eşine sabır versin

Yardım seversin insanaları süzersin
İyiyi kötüyü birbirinden ayırt edersin
Bu bizlere imtihandır isyan etme
Allah sabır versin bu hastalığı yenersin

Hasta olan değil vadesi yeten
Sabırlı olup ayrıca acı çekerken
Sevdiğin insanlar sana çok hoş bakarken
Gözlerini kırpma seni rahatlatırken

Her hareketin bizleri heyecanlandırır
Bugünlerde geçecek hayat çok tatlıdır
Eşin oğlun ve kızın ailesine sıkı bağlıdır
Eşin Emine hala dün gibi sana sevdalıdır
27.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp'dan Ayrılınca Sevgilime Mektup(Elli İkisi Bu Gün)

Hey  sevgilim
Sana bu satırlarımı
Birlikte aldığımız iki odalı
Bahçe katı
Mutfağı küçük olan evin salonundan yazıyorum

Hatırlarmısın on altı kasımı
Senin sağ tarafının tutmayıp,dilinin tutulduğu
acile gittiğimiz o anı
İşte o an dertlerin yüklenmeye başladığı andı
Tam elli bir gün hastahane odasında kımıldamadan yattığını
Bende başında yılmadan,sabırla sana baktığımı
Her şeyi orada yaşarken gördüm,beterin betri olduğunu
Orada düşüncelerini yitirmiş insanlarla dolu olduğunu
Başkalarının ellerinde onların düşüncelerine muhtaç olduğunu
Her akşamda baş başa kalınca nefes alışın ve gözlerinde ki bakışın
Alıyordu benim üzerimdeki tüm olan yorgunluğumu
Elimde değil düşünmemek
Bu da bir nevi sabır dilemek
Belkide bazı şeyleri mevlanada görmek  Allah'tan istemek

Mevsim kış dışarıda lapa lapa kar yağıyor
Her gece bizim oluyordu
Şükür edip kucaklıyordum,kokluyordum ya  seni
Gönlümde bütün dertlerimi unutup düşünüyordum sadece o geceyi
İşte her kar yağışında  o anı hatırlayıp,
Sana olan açlığım başlıyor.
Midemden sesler geliyor,o da birazdan biter
Sabır diliyorum.
Aklıma mevlana geliyor o zaman,sana dualar edip rahatlıyorum.

Karın yağışı azaldı ama, içimdeki yangıyı söndürmeye yetmedi
Onu ancak tekrar bir aşk söndürmeliydi
Peki nasıl bir aşk ki? Bunu yenmeli
İşte o aşkı aramaya başladım şimdi.
Hatırladım
Yunus'un Elif'i Mevlana'nın aşkı gibi
Nefes alıp vermem zorlaştı,belki de bu hoşgörüydü
Tamam buldum ben ilacımı
Şimdi

O dünya kötü düşüncelere meydan okunduğu,
Sevginin bol olduğu
Hoşgörü ile doyulduğu
Bir yerdir.
İşte burası umutsuzların umut aradığı
Yürekleri biten insanlar la yüreklerin aşk la dolduğu
Sarhoş insanların ayıldığı
Kötülüklerin bittiği yerdir
Senden ayrıldıktan sonra keşfettiğim yer
Mevlananın düşüncesi Allah'ın aşkı burası
26.02.2008
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Ankara tıp'lı Fatih Doktorum

Ankara tıpın öğrencileri gelirde gider
Başarıyı yakalayan,burda insanlığa hizmet eder
Bir iyilik bir güler yüz,tatlı bir dil yeter
Hepsi bu hastahanede,ama başhemşire ne iş eder

Hiç görmedim tanımam ben onu
Fatih doktorum baş hemşiremiz yokmu
Ankara tıp'a hastahaneye uğruyormu
Acaba bizlerin hiç dertlerini dinliyormu

Yolun açık olsun,fatih doktorum sana
İşini yap,çalış tecrübeni katsana
Ahmet'in,Hakan'ın fikirlerini alıp yoğunlaşsana
İşte Ankara tıp'a yakışır,hizmetini sun anadoluya
23.12.2007
Bahattin Tonbu

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp'lı Fatih Hocam

Hocam seninle konuşmadan,yanlışmı ettim
Ankara tıp'ı iyi kötü,çapımca eleştirdim
İnsan uzmanıyım diye,ayrıca böbürlendim
Seninle konuşunca kişiliğini,iyi kötü öğrendim

Uzak durursun,hasta yakınlarından
Bilgi verirken tedbir,alırdınkendi açından
Acılı insanlarla uğraşmak,çok farklı o an
Bizim gibi insanlarda,eleştirir durmadan

Fatih doktorum,Ankara Tıp'ı fetih etmişsin
Bilginle kişiliğinle,hizmet etmişsin
Soğukkanlı ve hoş görünü içine gömmüşsün
Kaybettiğin her hasta için,ayrıca and içmişsin

Her and ın bir hırs bir tecrübe oldu
Başka hastahanelerde,başarısızlar sizi buldu
Erken Ankara Tıp'a ulaşanların hayatı kurtuldu
İşte o zaman sen ve ekibin neşeli olurdu
24.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp'lı Harun

Ankara tıp da yatıyoruz,bir ayımızı aldı
Orda tanıdım Ankara doğumlu Doktor Harun Erdalı
Babası Muhittin,Ayşeden olmaydı
Mesleğine sevdalı,İnsanlığa hizmet için adaydı

Demet evler Hazer ilköğretimde okudu
Fethiye Mumcu Anadolu lisesinden mezundu
Seviyordu,seviliyordu ayrıca mutluydu
İnsanlığa hizmet için gönül koymuştu

Bu sevda ile Ankara tıp'a ayak bastı
Lisedeki aşkı,mesleği ile ayrıca yarıştı
İkisi arasında yıllarca çok,çok uğraştı
Okuma aşkı,zaferle sonuca ulaştı

Bıranşı seçmiş dahiliye uzmanı
Dahada derini,gastroloji olmalı
Hedefler güzel yapacağı iş faydalı
Bu aşka,bu sevdaya köstek olmamalı

Yakışır Harun doktorum sana
Çok boş bırakmışsın kalbini açsana
Etrafında eşine dostuna,yok olan aşkına
Mesleğindeki başarıyı,geleceğine katsana
19.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp'lı Özgür

Bindokuzyüz seksen beşte kırıkkalede doğdun
Baban Ali,Annen ise Solmaz'dan oldun
Kırıkkale Gürler İlköğretimde okudun
İkibindört yılında Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'den mezun oldun

Adın Özgür tipine görüntüne uygun
O kadar ki çevrene verdiğin pozitif duygun
Çevik hareketlerle becerikli görevler yapıyordun
Kafandaki sorunu bir türlü çözemiyordun

Dar gelirli bir ailenin çocuğu olmalısın
Çalışıyorsun ama darmadağınıksın
Anlayamadım yoksa sende mi aşıksın
Dur hele Özgür mantıklı karar almalısın

Gönlün bol,kalbin elin açık,tam bir özgürsün
Seviyorsun seviliyorsun hayat düşünsün
Mesleğine uygun birini bulursun
Aman dikkat et bu ömür boyu olsun
29.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara Tıp'lı Özgür Ercanlı

Fazla düşünme mantıklı ol
Artıyı eksiyi hepsini ortaya koy
Evlilik dediğin kutsal bir yol
Dikkat et yiyeceğin muzu önceden soy

Bu sözümü yanlış anlama araştır
Çevresini çevrene uygunlaştır
Hayat dediğin alabildiğine telaştır
Esas iş karşılıklı anlayıştadır

Özgür işini severek yapan insansın
Hiç kimseyi kırmaz hata yapmazsın
Sana verilen rotadan da çıkmazsın
Çevrendeki bakışları ayrıca şaşırtmazsın

görünüşün garip baba adamsın
Yalanı sevmezsin hemen kaynarsın
Dedikoduyu söyleyenlerden kaçarsın
İlk aşkını hala aklından çıkarmazsın

Bahattin daha neler söylesin
Çünkü özgüvenini almış bir kişisin
Ankara Tıp'ı omuzlamış yalnız gidersin
Bundan böyle hayatını başarıyla geçiresin
29.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ankara’nın Arka Sokaklarında-2

Tepeler uçurum üstünde evler
Mantar gibi çıkmış nasıl gezerler
Derme çatma çatı yürek üzerler
Bakmayın boşa siz sevda çekerler
Ankara’nın arka sokaklarında

Bazısı elinde bal leyi çeker
Yoldan gidemezsin yardım isterler
Ürperir korkarsın yüreğin titrer
Günü kurtarmakta onlara yeter
Ankara’nın arka sokaklarında

Karanlıkta ıssız  sokaklarında
Korkup yürü yemen kaçan o anda
Gün bitiyor artık yanmayan lamba
Medet umarsın sen mum ışığında
Ankara’nın arka sokaklarında

Komşunun evine gündüzün girmiş
Neyi buldu ise alıp da gitmiş
Anı hatırayı gözetememiş
Param parça olmuş her şey devirmiş
Ankara’nın arka sokaklarında

Kumruları kesen sokaktan biri
Arabanla girme ileri geri
Bir şarap içince o tehditleri
Savurur durmadan garip serseri
Ankara’nın arka sokaklarında

Uğradınız mı hiç bak İmrahor’a
Boğazda eserse o müthiş rüzgar
Bir tarafı kondu diğeri villa
Dere yatağı yok kaybolmuş ora
Ankara’nın arka sokaklarında
Bahattin Tonbul
16.6.2009

Bahattin Tonbul
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Ankara'da

Yıllardır sesleniyorum
Sen gittin gideli
İçimden acın çıkmıyor baksana bes belli
Kızarmış göz yaşı
Kısık ses
Anlamak mümkün değil
Tükenmedi hala bu heves
Kırılmaz kalemin ucu yazıyorum
Durmadan tükenmeden seni
Bomboş kağıtlar doldu
Deniz yetmez oldu satırlarıma
Ağlamak mümkün değil
Duruyorum hala ayakta
Akan nehirler coştu
Bu sabah
Gönlüm boşaldı ırmak gibi
Cennetinin üstüne
Çıkta bir bak
Kokum geliyor mu oralara
Gaz kokusu bunalttı beni
Sen olmayınca
Ankara’da
Bahattin Tonbul
16.2013
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Ankara'lı Aşık

Ankara’nın müthiş, olur ayazı
Ne doğuya nede,kuzeye benzer
Karakışı soğuk,donar beyazı
Aşık olan adam,adama benzer

Yağan bütün karlar,karışık şoktur
Kumsalı yokturya,yakarı çokdur
Sevdiği güzelden,yediği okdur
Aşık olan adam adama benzer

Gerçekten sevdin mi, sezonluk değil
Sevgiliye güzel,görünmek meğil
Uğruna donsanda,erkeksen eğil
Aşık olan adam adama benzer

Ankara’lı olmak, yetmezmiş gibi
Yüreği donsada,geçmişi tipi
Parmaklar buz tutmuş,koparma ipi
Aşık olan adam adama benzer

Tutmuş sevdiğinin,donan elini
Yanan bedeninde, akan terini
Kanayan damarda,sarsan belini
Ankara’lı aşık,adama benzer

Gözler hep buğulu,ölmüşse karın
Sevinçleri değil,hüzünlü yarın
Esen rüzgarıyla,dağılmış varın
Ankara’lı aşık, adama benzer

Baktın mı gözgöze,dağılıverir
Hüzünler ciğerde,eriyiverir
Sezonluk değildir,ömürlükverir
Ankara’lı aşık,adama benzer
Bahattin Tonbul
6.11.2011

Bahattin Tonbul
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Ankaram

Esir yürekleri ışıttı atam
Abu hayat oldu, anıtta yatan
Sevda ortasında, oluşan vatan
Buğulu gözlerle güzel Ankaram

Bazen köyolursun bazende şehir
Çubuk barajına, akan son nehir
Düşmanın korkusu, işte bu şehir
Dikmen bağlarında, güzel Ankaram

Gönüllere dolan bedenler pişkin
Ankaralı seğmen, vatana düşkün
Denizler ötesi, sebepsiz şaşkın
Toprağında can verdi, güzel Ankaram
Bahattin Tonbul
19.10.2012
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Ankara'm

Ana karayım ben
Bu yüzden seviyorum Ankara’yı
Üzerine örtülmüş yılların tarihi
O tarihin örtüsü
Toprağında taşıyor
Şentepe’de yaşıyorum
Yeni mahalleden inip Ulus da kalıyorum
Yürüyorum gençlik parkından,sıhıye ye
Oradan da Kızılaya geçiyorum
Buraların Çankaya geçiti olduğunu biliyorum

İşte bu şehirde yürüyorum,Atatürk bulvarından
Meclise doğru
Kuğulu parka yanaştım,geçtim Tunalı’ya
Büyüttüm içimde yükselen Atakuleyi
Artık sevdasız kahroluyorum
Baktım tepesinden Kavaklı dereye
Ayrancıya,Dikmen vadisi duruyor ya
Önümde

Anıttepe de çalışıyorum
Bahçelide oturuyorum
Yedinci cadde de bambaşka akıyor
İnsanlar
Buz patendin de kayıyor
Yol boyu gidersen Anıtkabir önünden
Geçersin Gençlik caddesine
Gördün mü Tandoğan meydanına geldin
Maltepe,Demirtepe derken
Uzanır gider o yol Kocatepeye

Param parça olmuş Ankara
Kurulmuş tepeler üstüne
Kalesinden bakmak
Adına çeşmeler koymak
Tarihini eski mecliste koklamak
Ayrı tattır damaklarda
Adına bakmak
Su olup yüreklerde akmak
Kendi paktır hatta aktır
Süt gibi bembeyaz olacaktır
Sanki gönüllerde kaymaktır
Ankara’m
Bahattin  Tonbul
2.7.2011
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Ankaram Ankaram

Dikmen bağlarında, haykırdı paşam
Türkün gücü olan, en sondun karam
Seymenler bekledi, seni her akşam
Ankaram Ankaram, ne hoş Ankaram

Gönüllerde tüten, candı nefesi
Zeybeği seğmeni aydın efesi
Özgürlük uğruna, kurmuş kafesi
Ankaram Ankaram, ne hoş Ankaram

Neleri geldi gitti, yalan dünyada
Emperyalist güçler, sarmış feryada
Hürriyet uğruna, doğmuş rüyada
Ankaram Ankaram, ne hoş Ankaram

Atamda anladı sensiz olamaz
Mandalık uğruna vatan solamaz
İstiklalim başkent, esir kalamaz
Ankaram Ankaram, ne hoş Ankaram

Söyle sevdamızı, dosta düşmana
Esaret altında, dağlar aşmana
Seğmeniyle bayrak, açıp koşmana
Ankaram Ankaram, ne hoş Ankaram

Alnımız açıktır, yüzümüzse pak
Herkese verecek, hesabımız ak
Günah kervanına, ağlar isem yak
Ankaram Ankaram, ne hoş Ankaram
Bahattin Tonbul
23.11.2012

Bahattin Tonbul
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Ankaram Başkent

Buluşma noktası, Kızılay merkez
Bütün otobüsler, gider oradan
Güven park önünde, buluşur herkes
Kumrular caddesi, geçer aradan

Yeni kara mürsel, önünde buluş
Yüksel caddesin de, müziğe alış
Karanfilden geçip, olgun’a dalış
Ucuz kitap alıp, geçer aradan

Sakarya da iki, bira alırsın
Sokak şarkısıyla, anı bulursun
Türküler dinleyip, sarhoş kalırsın
Atatürk bulvarı, yakın oradan

Ziya gök caddesi, koleje gider
Voltalar atılır, konuru geçer
Ataç bir, bayındır, arayı keser
Mustafa kemal’in, bulvarı orda

Meşrutiyet yakın, bakanlıklara
Simitci dünyası, yakınlıklara
Hainlik kalleşlik, dalgınlıklara
Parçalanıp öldü, masum insanlar

Okulum çok yakın, Namık Kemalim
Bombalar patladı, insanlık zalim
Başımız sağ olsun, güçlüdür halim
Ankara Kızılay, olamaz talim

Bahattin Kızılay, merkez orada
Ankaranın kalbi, atar burada
Düşmanın hedefi, ara sırada
Yıldıramaz bizi, başkent Ankaram
Bahattin Tonbul
11.4.2016

Bahattin Tonbul
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Ankara'nın Arka Sokaklarında-1

Çıksan Ankara’nın  boş kalesine
Yabancı görünce sefil çocuklar
Kadını gencide gelir sesine
Kaybolmuş yürekler bütün umutlar
Ankara’nın arka sokaklarında

Sabahı çok erken akşam üzeri
Hasta hane önü yatan insanlar
Yoldan geçenlere bakan gözleri
Tükenmeyen acı yok olmuş canlar
Ankara’nın arka sokaklarında

Yok yok ağabeysi dayısı pek çok
Işıkta yanmıştı acı dinerse
Parası pulu da yiyeceği yok
Yüreklerde sevgi biran sinerse
Ankara’nın arka sokaklarında

Yaklaşık her semtin bir delisi var
Dışarıda yatarlar kaldırım üstünde
Gece ve gündüzün sokakta yatar
Yaşamı bilmezler üşüdüğünde
Ankara’nın arka sokaklarında

Meydanlarda parklar,kaçmayan kuşlar
Bir ekmek parçası almış gagalar
Yakalanıp ölüm korkusu gitmiş
Bir lokmayı tatmak için koşmuşlar
Ankara’nın arka sokaklarında

Karanlıkta  başlar çöp karıştıran
Kağıt naylon toplar demir alırlar
Karınlarını da can doyururlar
Büyük küçük diye ayırtmaz bunlar
Ankara’nın arka sokaklarında
Bahattin Tonbul
16.6.2009

Bahattin Tonbul
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Anla Artık

Severim deme,sevenim var
Aşık’ım deme aşığım var
Kalbime gömerim deme,gömenim de var
Toprağa katarım hiç deme,orada yatanım da var

Dillerinde yanar o müthiş dağ
Volkandan çıkan ateşim var
Var onun gönlünde var
Koskocaman unutulmayan
Sevdiğimin aşkı parıldar

Sevdası durmaz alev alev yakar
Sönmezdi söndürülmez yaşanmış bütün  bu anılar
Bak yaşatıyor hala
Seni ve beni güzelce yürek yakanı
Hala yanında kimler var kimler yatar
Unutma….
Unutturma ne olur
Tanrım…
Bütün bunları
Cehennem sıcağı gibi onun sevdası
Çölde kalmış mecnun gibi yanar
Yandıkça da
Seveni sevmeyeni sonsuzlukta durmadan anar

Parıltısı gözümü alır sancısı ruhumu
Bekler miyim bilemem
Onu
Zaman gösterecek bütün bunları
Göğsümdeki acıyı,tatlıya karıştırmış
Birbirine dolananlar var
Sonra da toprağa girip saklamış bedenini
bensiz
Anla artık bu alemde seni sevenlerin hala çok var
Canım yar
Bahattin Tonbul
14.6.2010

Bahattin Tonbul
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Anla Mihriban

Kimse kimsenin hakkını yiyemez
Sende yiyemezsin anla mihriban
Allah’ın verdiği o rızk silinmez
Şimdi anlaya bildin mi mihriban

İşte bu aşk işte bu gönül onda
Allah’ın verdiği can gör bak kanda
Sana ne oluyor, bağlayan  sonda
Münafıklık yapma anla mihriban

Sevginin yanında, tükenmez özlem
Uzakta kalsada, izletir gözlem
Duyguyu kaybetme, yokolmaz özlem
Nankörlük yapma anla mihriban

Yapılacak şeyler, gönülde durur
Geçmişi bağlamaz, yürekten vurur
Ağlatan acılar, toprakta kurur
Ayrılık yapma anla mihriban
Bahattin Tonbul
15.4.2014

Bahattin Tonbul
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Anla Sevdiğimi

Güneşin doğduğu yer,değişmedi bile
Suların aktığı yer,toprak değil de ne
Kalbime sapladığın,mızrağın içinde
Olan zehir’i nasıl,akıttın içime

Kanıma geçti yaktı,o tüm bedenimi
Verdiği acıları, deşti yüreğimi
Anlayamadım bile terk edildiğimi
Yalnız kalınca gönlün,anla sevdiğimi
Bahattin Tonbul
23.09.2008

Bahattin Tonbul
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Anla Sevgimi

Çok uzaklarda değilsin biliyor hissediyorum ben
Gittin gideli seni düşünüp şiirler yazıyorum anarken
Hiç mi acımıyorsun sevdiğin birlikte yaşadığın beden
O da toprağa karışacak göz yaşaları dinmiyor hemen

Bekliyorum seni gelirsin diye umutla aşkla anla beni
Toprak susayınca aynı özlemle yağmuru beklemezmi
Yakaran çığlıklar içimi ürpertiyor duy artık olan sesini
Kavuşmak azmiyle her yerim titriyor ne olur anla sevgimi
17.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anla-1

En sevdiğim varlığı kaybedince
Yeğenime,onun sahip olduğu yarım koyduğu
Her şeyi vererek
Onu mutlu ettiğimi düşünüyordum
Neyi var ise
Sevdiklerimle paylaşmak istiyordum
Tatmak istiyordum
Bir an
Onun ruhunun mutlu olacağına inanıyordum
Çünkü

Bütün bunları
İlk günler senin ile paylaştım
Sizleri mutlu görmek
Beni de mutlu ediyordu onu da
Mutlu edeceğine inanıyordum
O yokluğu varlığı ve yardımı severdi
Gönlü boldu,eli açıktı hep verir ve paylaşırdı
Elinde olmasa bile hissettirmezdi
Canım
Bahattin Tonbul
21.6.2010

Bahattin Tonbul
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Anla-2

Bilemedim nankör olacağını
Hiç tahmin etmemiştim
Ne seni ne İsmail’i
Menfaat çıkar ilişkileri tükenince
Merhaba demeyi borç
Sevgi göstermeyi alacak
Güzel sözleri çıkar kabul eden sizleri
Affetmeyeceğim

Olsun demeyin
Yeter ki siz rahat olun
Bana ve benim gibilerine muhtaç olmayın
Mutlu olun sevdiklerinizle
Muhtaç olmayın çuvaldızına bile
Olur mu?

Gururlu ol ama
Kibirli olma
Sev çiçek gibi aç ama
Sakın solma
Unutulsan bile
Sakın sen unutma
İnsanlık bu olsa gerek

O günü unutamam hiç
Andıkça gözündeki mutluluğu
Eşine karşı umudunu
Sevincini
Bütün bunlar beni de ne kadar sevindirmişti
En üzüntülü anımda
Birilerini sevindirmek mutlu görmek
Çok güzeldi.
Demek ki verici olunca insan
Karşıda umut sevinç sevgi alıyor
Veremediğin an nefret tadıyor
Adını bile anmaktan kaçınıyor
İşte buna nankörlük deniyor
Sevdayı anıları kimseler görmüyor
Unutuluveriyor,geçmiş
Biliyor musun
İşte şuan içim yanıyor anla
Yeğenim
Bahattin Tonbul
21.6.2010

Bahattin Tonbul
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Anladığın Halde

Sen beni anladın, anlamasına
Sevsen  sevmesende, uzaktan baktın
Ruhumu  sen oydun, yanlamasına
Anladığın halde, canımı yaktın

Neydi ki bu sevda, neydi ki bu aşk
Gökyüzünde yıldız, olupda aktın
Tenimi kuşatan, silinmez bu aşk
Anladığın halde, canımı yaktın

Biliyorsun demi, duy artık beni
Aldatma dünyada, beklerim seni
Huzuru mahşer de, yok ettin, teni
Anladığın halde, canımı yaktın

Bu sevda bu aşkın, içimde kurur
Hayalin tükenmez, rüyama vurur
Gölgeler dayanmış, güneşte durur
Anladığın halde, canımı yaktın

2.4.2017

Bahattin Tonbul
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Anladım Ki

Sevdiğimi söyledim,delidir o dediler
Aşkımı haykırınca,zehiri içirdiler
Hasrettim ona sustum,umutsuz beklettiler
Anladım ki ölmüşüm,ansızın geçirdiler
Bahattin Tonbul
30.10.2011

Bahattin Tonbul
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Anladım Sen Yokken

Evde kimse yok sen ve ben yalnızım
Çocuklar dışarda içimde durur sızım
O kadar özledim ki artık ümitsizim
Ben senin kollarında ölmeye razıyım

Sesizlik boşluk hep seni her an düşündürür
İçerimi yakan ateş bir gün elbet söndürür
Bu yarayı veren Allah elbet bir gün güldürür
İşte o zaman bu sana kavuştuğum günmüdür

İçim hasretinle yanar bilmeyen kalmadı
Bu derdi sen gidince ciğerim ondan aldı
Sana sevgim gerçekten başka bir bağdı
Benim sana kavuşmam artık Allah'a kaldı

Her an o günü dört gözle bekliyor bu beden
Bir tarftan her gün tanrıya yalvarıyorum içten
Affet sevdiğimin günahı varsa ben yaşarken
Seni çok sevmişim inan anladım sen yokken
30.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anladın Değil Mi?

Yürekler yanar yürekler tutuşur burada
Kimse bilmez kimsenin halini
Dışarıda yürürken gördüğün
Aç mı tok mu bilmen
Ne durum da olduğunu
Hayat çok acaipliklerle dolu
Bakarsın kahkahaları yırtar ortalığı derinden
Saniyesi sürmez üzülü verirsin hemen
Canlı örnek ister sen
Hırvat Türkiye futbol maçını izle
Bir dakika önce sevinen üzülenler
Çok sürmedi terse döndüler
Bunu yapan kim? Sorguladın mı?
Kendi kendine hiç
Unutma yapan gücü uzakta arama
Çok yakınında
Belki de arkanda
Anladın değil mi?
Yaradanı
21.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anladın Mı

Seni tatmaktı bütün emelim
Güneşe bakmaktı, yalnız gidenim
Birtek seni sevdim sendin gülenim
Anladın mı neden neden özledim
Bahattin Tonbul
27.7.2013

Bahattin Tonbul
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Anladın Mı Anne Beni

Uzun süre ikinci kez rüyama girdin
Bu sabah ağladım,ağlayarak uyandım

Yavaş,yavaş seni unuttuğum
Anlamına geliyormuş.Yalan! ...

Pembe yanaklı annem
Ben seni unutamıyorum

Bak her zaman yüreğimde
Saklıyorum görsene beni

Unutmam,unutamam seni
Anladın mı anne beni
13.05.2008
Bahttin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anladın Mı Sevgilim

Yeni doğan bir çocuk annesinin kalp atışlarından
Başka gürültü duymamıştır.
Hep o sesi duymak ister.onu özler
İnsanlarda oturduğu ve doyduğu toprağı sever
Ondan güç bulur onu kucaklar
Sevgi bu olsa gerek
Gökyüzündeki yalnız kalan bir bulutun
Uçsuz bucaksız çöldeki toprak üstün de gölgesinin kaldığı
Zaman kadar
Sevgililerde bu dünyada yaşamaya devam edecektir
Anladın mı sevgilim
17.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anlamak

Yolumuz dünyada nasıl birleşti
Bir zaman el ele dolaştık senle
Sen gidince kalbim, hep öksüzleşti
Anlamak ne kadar, zormuş seninle

Hiçbir yere varmaz, umut tükendi
Söyleyip de yanmaz, sevda ekendi
Çatık kaşlı yarim, kalp de sekendi
Anlamak ne kadar, zormuş seninle

Gözleri açıktı, yüreği densiz
Ölmedi ölmüyor, o yardi bensiz
Gitmiyor aklımdan, umudu sensiz
Anlamak ne kadar, zormuş seninle

Yaşanan birr ömür, gönülde tufan
O rüya o uyku, yastıkta kafan
Son nota son şarkı, dillerde sefan
Anlamak ne kadar, zormuş seninle

Her sabah doğacak, güneşin duman
Toprağa gömülmüş, mezarın aman
Son ağaç kopacak, gönülde zaman
Anlamak ne kadar, zormuş seninle

Bahattin kapılma, aşk akışına
Bu canın kurbandır, yar bakışına
Parlayan şimşeğin, son çakışına
Anlamak ne kadar, zormuş seninle
Bahattin Tonbul
22.1.2013

Bahattin Tonbul
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Anlamak   Zor

Anlamak elbette zor
Hayal kurmak çok beleş
Umudundamı dünya
Sevdanı al yüreğine
Sensiz o yarin ruhuna
Bir güzel yerleş
Sormak kimselere
Varmı yok mu diye
Diller olmuş şarkı
Gönüller hep hediye
Bahattin Tonbul
11.4.2014

Bahattin Tonbul
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Anlamak Gerek

Allah’ım bizlere, neler bahsetmiş
Kıymetini bilmek, anlamak gerek
Sağlığı bedene, sarıp hapsetmiş
Eksik kalan yeri, tanımak gerek

Bu nasıl bir düzen, eksilse biri
Yerine konması, bu onun sırrı
Elini silmeden, çıkmazki kiri
Kaybolan bedeni, anlamak gerek

Hayatın tadını verir bu düzen
Kalplere adını, koymuşsa üzen
Hakikat uğruna, ruhunda gezen
Tükenen özlemi, anlamak gerek

Sonradan ilave, olmaz ki tende
Yapmacık sevdayı, alamaz sende
Verdiğin gülücük, yüzünde bende
Silinmiş hasreti, anlamak gerek

Tuttuğun sevdayı, yürekte ara
İçini görmezsen, ruhunda dara
Allah’ın sevdası, gerçek manzara
Kurulmuş aşkını, tanımak gerek

Yazdığım satır da, oluştu adın
En derin sevdayı, gönülde tadın
Sesin efkarını, bulmuşsa kadın
Alınmış düzeni, anlamak gerek
Bahattin Tonbul
15.3.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anlamalısınız

Hayvan ağaç ve insan aynı şeyi solurlar
Birlikte havayı paylaşırlar
Farkında değil bu sevda
Toprağa bırakmış yari unutmuş
Duymamış onun kötü kokusunu
Tepelerdeki çiçeklerin ve üzerinde esen rüzgarın
Onun dokusunun nasılda tatlı tatlı kokuttuğunu
Yaşamalısınız,hissetmelisiniz,anlamalısınız
Sevgiyi sevdayı aşkı arkadaşlar
Bahattin Tonbul
16.08.2008

Bahattin Tonbul
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Anlamaz

Ölümdü seni benden çalan
Dünyan beni yalnız bırakmaz
Hasretse hayallere dalan
Su olup uzaklara akmaz

İkisini de biz kazandık
Gönüllerde doğup azandık
Aşkı sevdayı da yazandık
Yarim beni yalnız bırakmaz

Ama sevgi sevene karşı
Yürekler olmuş yalnız çarşı
Hayaller ruhun düşte arşı
Yar beni sevgisiz bırakmaz

Özler güneş sabaha kadar
Kainat dileğimi anlamaz
Acı  anılarda çek yapar
O yar beni yanlış anlamaz
Bahattin Tonbul
27.1.2012

Bahattin Tonbul
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Anlamazdın Ya

Esermiydi rüzgar serinlik olmazsa inan burda
Bulunurmuydu yediğim tatlının tadı damağımda
Şu kalbim sevmeseydi dururmuydu hiç yanında
Bütün anneler küçük çocuğunu emzirir koynunda

Bulut olmazsa yağmur düşmez,hasret olan toprağa
Gül olmazsa arı,konarmıydı başka çiçeğin dalındanda
Damar olmasaydı vücudumuzda dolaşamazdı kanımızda
Sevgi aşk olmazsa insan yaşıyamazdı hasretliği o anda
28.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anlamı Olmaz

Sevmek yürek ister,sevilmek istersen
Anlamı olmaz artık bensiz gözlerken
Gönüle akar sözler yarsiz gezersen
Sevdalı bakan o dünyayı özlerken

Yokluğun kalbimde dert,yakar içimi
Suçsuzluğu ağlatacak son seçimi
Vuslatı mevladadır yarsiz geçimi
Anlamı olmaz artık bensiz gözlerken

Gönlündeki kederi silip atar mı
Hasreti o güllere yarsiz batar mı
Yine dönülmez ufka yalnız yatar mı
Anlamı olmaz artık bensiz özlerken

Yakar ateş içinde kavrulup durdum
Tüm ağları bozulmuş dümenler kurdum
Lale sümbül kokan yardi benim yurdum
Anlamı olmaz artık bensiz gözlerken

Kaplamıştı göğsünü  çaresiz yarin
Hüzünlü sevgiler bak ruhunda serin
Teninde görülmezmiş yaralarm derin
Anlamı olmaz artık bensiz gözlerken

Dağların çiçekleri gülü seçiyor
Sevdamı oyalama vakit geçiyor
Sanki terzi olmuşda kefen biçiyor
Anlamı olmaz artık bensiz gözlerken
Bahattin Tonbul
23.1.2012

Bahattin Tonbul
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Anlamı Var

Seni sevmek için ıslanmak gerek
Yokluğun sokakta,ne anlamı var
Yüreğim yormazsa,yaşamak gerek
İçmeden sarhoşsan,ne anlamı var

Sevdamızın sessiz,çığlıklarıyla
Terk edilmiş aşkın,ıslıklarıyla
Göğsünde  kurşunun,sıyrıklarıyla
İçmeden sarhoşsan,ne anlamı var

Kansere yenilmiş,yaralarını
Gönlünde olmayan karalarını
Saramamış isen, aralarını
İçmeden sarhoşsan,ne anlamı var

Seni sevdiğimi hayal etmekmiş
Gözlerine bakıp,sarı vermekmiş
Adsız kahramanın,olabilmekmiş
İçmeden sarhoşsan,ne anlamı var

Simsiyah bulutta,yağmurun olmak
Yürüdüğün yolda,kıpkızıl toprak
Aşkın tohumuyla,sıkıp yoğrulmak
İçmeden sarhoşsan,ne anlamı var

O yarin göğsunde,çiçek bitermiş
Hasretin ömrüme,acı ekermiş
Özlemi sevgiye,karmak yetermiş
İçmeden sarhoşsan,ne anlamı var
Bahattin Tonbul
2.10.2011

Bahattin Tonbul
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Anlamı Yok Bilesin

İlk günleri acı çektin bilirim
Hiç üzülme içten içe gülesin
Ömür günlük o sevdayı silerim
Dön demenin anlamı yok bilesin

Gidecekse bırak gitsin dur deme
Aşk bitmişse yeniden  ha deneme
Dönecekse dönsün sakın gözleme
Gel demenin anlamı yok bilesin

Kelebek misali, dağlar aşarmış
Yüreğinde kurur, sevda taşarmış
Elini uzatsa alem koşarmış
Dön demenin anlamı yok bilesin

Ne kadar da  yoksul, olmuş aynası
O aynaya bakmak, aşkın meyvası
Sevip sevilenin, geri bakması
Dön demenin anlamı yok bilesin

Eksik olduğunu, düşünmekti asıl
Özleyen çıkmadı, tükendi fasıl
Mutsuzluk ölümdü, ayrılık nasıl
Dön demenin anlamı yok bilesin

İki yarım topla, bir etmiyor ki
Çare başkasında, tüketmiyor ki
İnsan tek başına, hiç yetmiyor ki
Dön demenin anlamı yok bilesin
Bahattin Tonbul
21.1.2014

Bahattin Tonbul
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Anlamsız

Anlamsız anlaşılmaz, geçti bütün seneler
Sonra mesut olmadın, geçti gitti tüm akıl
Buluşsan cennetinde, yokolmazdı seneler
Kaybolmaz o sevdanda, durur herzaman o kül
Bahattin Tonbul
13.11.2016

Bahattin Tonbul
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Anlamsız  Anlaşılmaz

Çektiğim acı yeter, inkar etmem yar seni
Kaybolmaz can sevdanda, durur her zaman külün
En son hıçkırık geldi, unutamam buseni
Anlamsız anlaşılmaz, aldı zamansız ölüm

Gülerken hep ağladın, kıyamadım bakmaya
Aha geldim gidiyon, ateş oldun yakmaya
Koy verdim son aşkımı, sular gibi akmaya
Anlamsız anlaşılmaz, aldı zamansız ölüm

Seni bensiz olmayan, yarınlarda aramam
Hoşçakalda demedin, cennetine varamam
Doyamadım sevdiğim, yüreğimde karamam
Anlamsız anlaşılmaz, aldı zamansız ölüm

Yüzler neler anlatır, sevda onun gözünde
Yüreğimde sıkıntı, derdi elbet özünde
İşi olmayana iş, verir ona sözünde
Anlamsız anlaşılmaz, aldı zamansız ölüm

Yarin eli ayağı, aşk ile titreyecek
Gönül dostu taşıyan, sevgiyi gösterecek
Nefret ettiği anda, yar seni bekleyecek
Anlamsız anlaşılmaz, aldı zamansız ölüm
Bahattin Tonbul
21.6.2016

Bahattin Tonbul
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Anlamsız Geliyor Bu Dünya

Çok anlamsız geliyor bana şu an birlikte yaptığımız yuva
Ne kadar eziyet çektik hatırlasana bu iki oda bir salona
Yavrular büyüğünce dar geldi bölmüştük salonu oldu oda
Sen olmayınca inan hayat anlamsız geliyor tad alamıyorum ya

Herkes yerinde odasında sen yoksun benim yanımda
Hatıraların dursa inan senin yerini tutamıyor daha da
Kalbim elim vücudum hatta burnum kokunu almıyor ya
Sen olmayınca canım hayat tad vermiyor benim gibi adama

Işık dediğin gibi tepeden vurunca insana,köksalıyorsun toprağa
Düşünemedik ikimiz hep geleceğimiz içindi çocuklar ve ihtiyarlığa
Zaman bile kalmadı baksana hayatın verdiği acıya yüreğimdeki yaraya
Sen olmayınca canım tad vermiyor artık bu dünya benimse yaşamağa
04.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anlamsız Olur Hayat

İlk annesi ölen sen değilsin
İlk eşi sevdiği ölende ben değilim
Yaşıyorsak şu yalan dünyada
Hepsi Allah’tandır boyun eğelim

Kimseye kötü söz söylemeyelim
Sevelim sevilelim
Hayat da yaşamaya gülerek eğlenerek
Zaman geçirelim

Duygularımızı isteklerimiz doğrultusunda
Ezelim
Bazen yürüyelim,gerekirse koşalım
Ama sevelim sevilmeyi bilelim

Yüzmeyi bilmiyorsak denize girmeyelim
Ama yüzenleri sevelim
Sesimiz güzel değilse dinleyelim
Dinlemesini öğrenelim

Aşık değil isek,aşık olalım,olamıyorsak
Aşıkları mutlu kılalım
Ölümlü isek ölelim,ölmeyi de bilelim
Ölümü kötülemeyelim

Eğer kabullenemezsek bunu yaşamak eziyet olur
Ölüm yok olur
Düşünsene ölümsüzlüğün vereceği olumsuzluğu
Boşluğu tadı zehir zıkkım olur
Yürekler taş olur
Hayat anlamsız olur
30.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anlamsız Yaşam

Ben onu çok sevdim, özledim dayı
Şu yalan dünyada, onsuz anlamsız
Uzaktan da görüp, izlesem dayı
Doyarmıyım bilmem, zaman anlamsız

Sende döndün geldin, akbaş köyüne
O da çok severdi, özlem deyine
Hasretten sıçradı, yara beyine
Doyarmıyım bilmem, yaşam anlamsız

Şu sanal dünyada, neleri geçti
Çocuklar özledi, hayaldi seçti
Ölüm hak olunca, sevmekte heçti
Görürmüyüm bilmem, yaşam anlamsız

Gelip geçti dedi, yıllarca seven
Anılar yazıldı, şarkıda oven
O resmin altını, binkere beğen
Gidermiyim bilmem, yaşam anlamsız
Bahattin Tonbul
24.8.2015

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anlar

Herşey görüldüğü gibi değil
Unutma sakın
Bu alem sanal
Sana bana can veren su
Birgün seni de beni de içine alınca boğar
Girmeye gör bir kere
Ölümle tanışmak gerçekten hakikat var
Deneme değil,iyi düşün
Giden geri dönmez
Taki mahşere kadar
Dostu sevgiyi yaşarken sevenler anlar
Bilemezsin kimileri çok kimileri az sever
Seni benden çok seven biri mi var
Hey hat
Tek hakikat Allahım var
Bunu ancak yürekte taşıyan anlar
Bahattin Tonbul
2.4.2012

Bahattin Tonbul
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Anlar Sonra

Bu alemde yalnız bir kişiyi sevdim
Bu saatten sonra
O biri artık benim olmayacak
Olmaz artık başkası değilsen eğer oda sen
Geceler karanlık ve sessiz
Çekilmez hayat unutulmaz busen

Çöldeki serap,hayaller kadar uzak
Rüyalarım olmazsa

Kaybolmamış hala yüzündeki ben
Seven kadar sevilen
Sevip sevilmeye muhtaç

Bu saatten sonra
Yarınlar unutulmaz eğer dersen
Hayat anılara bağlı
Kaybolur gelecek,belki ölürsen
Zannedersin
Yok olduğunu can
Sen yarden ayrıldığın andan sonra
Bahattin Tonbul
22.8.2011

Bahattin Tonbul
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Anlar Yaşanan

Bana yaşatılan, hepsi bahane
Benim sınavımdı, senle o anlar
Nasıl davrandıysan, söyle dahane
Aşkın devamıydı, sınavsız anlar

Sizin sınavınız, ateşle oldu
İçilen kahveler, köpükle doldu
Çekilen davada, gönüller soldu
Aşkın devamıydı, yaşanan anlar

Yaşı kaç olursa, olsun farketmez
Her insanın göğsü, onu terketmez
Başını koyarsan, seven hissetmez
Aşkın devamıydı, yaşanan anlar

Ne kadar isterse, o kadar mutlu
Verdiğin imtihan, elbet umutlu
İstekler arttıkça, hayat umutlu
Aşkın devamıydı, yaşanan anlar

Rüyalar bir özdü, aktı içinden
Hülyalar bir közdü, yandı gücünden
Kimseler duymadı, onun kercinden
Aşkın devamıydı, yaşanan anlar

Bahattin bilmedi, saftı o anlar
Karşılık vermedi, geçti o canlar
Damarda ateşdi, aktı o kanlar
Aşkın devamıydı, yaşanan anlar
Bahattin Tonbul
6.10.2015

Bahattin Tonbul
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Anlar-1

Anlar orda kaldı sen gidince,canım
Büyük bir ev hayal etmiştin alacaktım,
Tez terk ettin be
Kanepe dedin,hemen gidip aldık
Sen istedin diye
Ödemesi zor olsa bile
Yazın köyde çamaşır makinesi alayım dedin
Al yaşa anları
İki üç kez yıkadın,rahat etmiştin de
Bodruma gideyim dedin ayrılmadın benden
Birlikte o yaz anları yaşadık seninle

Bir sözün vardı canım çok doğruydu
Balaylılarını seninle hasta hanelerde yaşadık dedin
Çok doğruydu.
En son elli iki gün yaşadık,
Sana hizmet ettim,yılmadan usanmadan
Hatta tiksinti duymadan
Özlemle baktım hep,seni pamuk bezle yıkarken
Altını değiştirip,ağzının salyasını silerken
Hep iyileşeceksin diye
Keşke kaybolmasaydı o anlar
Veda etmedin bile
Bahattin Tonbul
20.08.2008

Bahattin Tonbul
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Anlar-2

Haydi canım sana güle güle….
İçimdeki sevginle yanar yüreğim
Akan gözyaşım,silinmedi
Bekliyorum gelirsin diye
Anlar var ya işte o anlar,yaşatamadım sana
Sen orda yaşasana
Bana bakma
Küçükken görmemişim harcamayı yemeyi içmeyi
Hep düşünmüşüm geleceği
Kimse demedi o anlar
Biter diye
Bahattin Tonbul
20.08.2008

Bahattin Tonbul
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Anlar-3

Yaşayamadım dediğin o anları
Hiç ölmeyecekmişiz gibi geleceği
Düşündüm hep
Çocukları geleceklerini ve geleceklerimizi
Sokakta yürürken yiyemedim,
Seninle dondurmayı
Canım istediğinde,giremedim lokantaya
Sen yaşatırdın o anları
Hep yarınları düşünürdüm
Vermezdim bir yeni Türk lirası çaya
İçim acırdı o vereceğim paraya
Canımız yolda mantı çekse bir kilo et kıyma alır,
Ailece yemeyi daha çok yeğlerdim
Aklımca tasarruf ederdim güya
O anı düşünmeden
O anı yaşamadım
Zaman zaman zorda olsa sen yaşattın ya
Hiç unutmam,çağ kebabını yeyip hesap ödeyince
O anı
Boş ver içim acısa da seninle yaşamıştım ben
O anı
Peki şimdi,hiç birini canım istemiyor ya
Bahattin tonbul
20.08.2008

Bahattin Tonbul
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Anlardı Şimdi

Seni sensiz olunca daha iyi anladım
Ama
En acı yanı
Hep sensizlikmiş
Bunu nerden bilecektim
Sensiz kalmadıktan sonar
Keşke geri dönülmez yola girmeden
Yaşasaydım sensizliği
Hasreti ve acıyı
Belki tecrübe olurdu yanan
Sensiz ağlayan yüreğime
Değil mi
Oda bak
Anlardı şimdi
Bahattin Tonbul
13.7.2012

Bahattin Tonbul
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Anlarsın Dayı

Onu tanıyınca,içim titrerdi
Hayallerim gerçek,oluyor dayı
Aşkı bilmeyince yaram ürperdi
Beni en iyi sen anlarsın dayı

Sevdası kalbimde,yarası nerde
Gördüğüm o yüzler,kaldı seherde
Ateşi içimde,dumanı perde
Sazımın sesini,duyarsın dayı

Aşkım rüya idi,gönül masalı
Bakışları uygun,sevda yasalı
Çaresiz bir yara,eli maşalı
Gitmiyor içimden,anlarsın dayı

Gece karanlıkta,görülmez emek
Yüreğim aç değil,istemez yemek
Doktora söyleyin,ilacı sevmek
Derdimin dersini,anlarsın dayı

Dünyası sorulmaz,bir aşka düştüm
Varlıktan sıyrılıp,bir kadeh iştim
Ben sarhoş değilim,hakka iliştim
Derdimi yalnızca sen anla dayı

Ömer’im faruğum,anlayın artık
Bedenden bedene,acıyı yardık
Dilerde dolanan,sevdayı sardık
Yaşanan içimde dursun be dayı
Bahattin Tonbul
23.4.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anlarsın O Zaman

Sevdanın özlemini,sepetlere koydum
Eğer tatmak ister isen sevgiyi bende
Hasrete özlemleri kataraktan soydum
Anlarsın o zaman sevgiyi aşkı sende

Ey sevdiğim yaratandan sevgi tatsana
Sevmeden bal sandığın o yari tutsana
Lezzetsiz yemeğe tuzu atıp yutsana
Anlarsın o zaman sevgiyi aşkı tende

Yalınız koyduğun yari bırakıp attın
Hatta aylarca sevdanın içinde yattın
Özlemleri ruhunda nasıl da aldattın
Anlarsın o zaman sevgiyi aşkı bende

Umudun içinde acıların bellendi
Sevda ülkesinde kötüleri tellendi
Dağdaki rüzgarı gönüllerde yellendi
Anlarsın o zaman sevgiyi aşkı tende
Bahattin Tonbul
26.2.2012

Bahattin Tonbul
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Anlasana

Sesiz  sokakların boş olduğu Ankara sokaklarında
Yalnız yürürmezdim hiç
Şu anda
Keşke bu sessizlikte sevgilim de yanımda olsa
Birlikte yürürdük onunla,anıt parkın parkurun da
O hem yürür hem de konuşurdu,durmadan hayat doluydu da
Sağlıklı olabilmek için yemesine içmesine sporuna dikkat ederdi ama
O yok artık hayat da
Taşıyamadı koca dünya aldı onu kara toprağına
Sardı bağrına
Beni düşünmedi ne olacağımı nasıl yaşıyacağımı
Unuturum sandı herhalde
Bense şu anda onu unutmayı unuttum çoktan
Anlasana
20.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anlasana Canım

Saldın tüm sevdayı, şiirlerinde
Dolanıp durmuşum, eşiniyorum
Gerisini söyle, cümlelerinde
Anlasana canım, düşünüyorum

Seni seviyorum, artık sen düşün
Yaran içerimde, öylece pişin
Bütün umutların, tükenmez işin
Anlatsana canım, düşünüyorum

Kandıramaz kimse, geçmişi doğar
Senden yana bu aşk, gönlünü oğar
Dolanıp durmuşu, bedeni boğar
Anlasana canım, düşünüyorum

Doğacak sevdadan, şüphe fark etme
Sözler uçucudur, aşkı terk etme
Zaman gösterecek, hiç teskin etme
Anlasana canım, düşünüyorum

Sevenlere sakın, okuma bela
Mutluluk dilesen, gözlerin ela
Sevdiğin o yare, okuma sela
Anlasana canım, düşünüyorum

Sevdana kamp kurdum, git desen gitmem
Kalbimden sen vurdun, ok ile yitmem
Özgürsün desende, mahkumum bitmem
Anlasana canım, düşünüyorum

Ha varsın ha yoksun, deme yanarım
Söylenen sözlere, hemen kanarım
Allah’a yalvarır, seni anarım
Anlasana canım, düşünüyorum
Bahattin Tonbul
6.8.2012

Bahattin Tonbul
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Anlasana Sevdiğim

Ben yaşadım
Onlarda yaşayacak dedim
Amma hala anlamını bilemediğim
İçimdeki o aşkı sevdayı silemedim
Lakin sona yanaşdığımı
Tahminettim
Yaprakların gövdeden ayrılmasıyla
Sonun ölüm olduğunu
O an hissettim
Herşeyin biteceğini anladım
Ama herşey için çok geçti
Artık
Uyan uykudan
Can seni seven canan
İçimdeki ateşti
Belkide
Ruhumdaki güneşti seni beni
Hepten yakan
Anlasana Sevdiğim
Bahattin Tonbul
6.12.2011

Bahattin Tonbul
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Anlat Kaldığın Yeri

Karlar eriyince ırmak,coştu sular seğirdi
Huzurlu musun sevgilim,anlat kaldığın yeri

Arayıp sordum yarimi,yüreğini soyamam
Nokta kadar yanağına,sevda beni koyamam
Acıları seven kalbe,hasret tutup boyamam
Karlar eriyince ırmak,coştu sular seğirdi

Elimi tutarsan sevdam,bedenimde değildi
Alnımdan akacak olan,geçmişin sevgi teri
Bağrımda olan sancıyı,ciğerimi deldiği
Huzurlu musun sevgilim,anlat kaldığın yeri
Bahattin Tonbul
21.2.2010

Bahattin Tonbul
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Anlat Sonsuzluğu

Benden önce gördün o güzelim yurdu
İçerisinde acep kimler geziyor
Kötülük acı sızı hiç de dinmiyor
Sonsuzluğu cenneti anlat sevgilim

Biliyorum meleksin oralarda sen
Haber vermedin elden,çekip giderken
Sensizliği bu alem,cansız izlerken
Anlat sonsuzluğu can,bensiz yaşarken

Ellerin ellerimi,tutamaz artık
Yüreğin yüreğimi,saramaz artık
Kimsesiz bu aleme,bakamam artık
Anlat sonsuzluğu yar,susamam artık
Bahattin Tonbul
4.6.2009

Bahattin Tonbul
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Anlatacaklar

Acın yüreğimde saplı kaldı
Gözlerimde yaşlar
Umutla bekledim çoktu bilmedik
Arkadaşlar
Sordum çoğu yabancıydı seni
Tanıyamadılar
Rahatsız oldum araştırdım biliyorum
Bulacaklar
Her şeyi o zaman belki
Anlayacaklar
Tekbir şey var ki
Sevgimizi unutamayacaklar
Dilden dile
Anlatacaklar…..
27.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anlatamaz

Diller anlatamaz, herşey insanda
Kelimeler yetmez, bunu bilesin
Seven yürektedir, yürek insanda
Hakikati bilip, ona  gülesin

Gökyüzünden yağmur, yağar her yerde
Kimisi ıslanır, düşer binderde
Ruhunu ıslatsa, gönülü nerde
Hakikati bulup, ona  gülesin

Yaşanan dünyadan, söz edilirdi
Sevgi gönüllerde, haps edilirdi
Ardından susulur, çok zor denirdi
Hakikati bulup, ona  gülesin

Severken hayata, güneş saçarsan
Kendi dünyasını, nurlandıransın
Başka umutlara, sebep olursan
Allah’ına koşup, onu bulursun
Bahattin Tonbul
28.1.2014

Bahattin Tonbul
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Anlatamıyorum

Ey sevgili yar günlerce aylarca hatta yıllarca
Senin için yazıyorum
Sana dokunamıyorum
Kokunu alamıyorum
Ama
Hepsini hissediyorum
Yüreğimde
Dudaklarım çatlamış
Göz yaşlarım ise
Kurumuş  artık

…Yaşarken yokluğunu bilemedim
Hoş kelimeler edemedim
Bu kadar güzel olduğunu,göremedim
Sana benim diyemedim
Bu çaresiz derde düşmeden önce

Yaratanım aldı biliyorum
Soru sormak mümkün mü?
Hala acı çekiyorum
Cennetinde durmak ülkündü

Eeeh bayağı alışmışsın oralara
Aşkımı kalbimde oymuşsun
Yaranın sancısını duyuyor
Sana bütün bunları haykırmak
İstiyorum lakin kendime bile
Anlatamıyorum
Bahattin Tonbul
13.4.2011

Bahattin Tonbul
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Anlatır

Hakkın karanlığa, faydası vardır
Bu alemin nuru, onu anlatır
Değişir her yerde, yaşam kandadır
Hayali hakikat, elbet sonlatır

Cinayet fazilet olacak sanma
Boğuşur o nefis, sakın aldanma
Karanlık gecede, gölgeye kanma
Döğüşür her yerde,  hakkı anlatır
Bahattin Tonbul
11.5.2013

Bahattin Tonbul
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Anlatma Başkasına

Başkasına anlatma, taşıdığın sevgiyi
Sevgiye inanmıyan, acep gerçek kulmudur
Önceliği olmuşsa, anın taşır övgüyü
Yaşam bir seçenekse, sevdan tende yolmudur

İlişkide dengeyi, sevgi alıp götürür
Uyandığın ilk anda, hayaliyle bir yürür
Tekrar rüya görmesi, aşk bana acı verir
Hayat bir gelecekse, zulüm sende yolmudur

Bize değer verenin, sevdasıyla hep coşmak
İçin için ağlayan, sevgiliyle bir koşmak
Sular gibi çağlayıp, akıp akıp da taşmak
Hayat bir seçenekse, ölüm kalpde yolmudur

Garip ama hep gerçek, yalnız bunu anlasak
Hiç bir şey sanal değil, ses olupda çınlasak
Öfkeliysen karar ver, yar göğsünde yanlasak
Hayat bir gelecekse, zulum tende yolmudur

Mutlu iken bir söz ver, gönlün ırmak gibidir
Üzgün isen cevap ver, yağmur çamur tipidir
Aynı suda yıkanmaz, garip ama sabidir
Hayat bir gelecekse,  sevgin kalpde yolmudur

Bahattin hep meşguldü, yarsiz müsait olmaz
Anılarla yaşardı, beti benzi hiç solmaz
Dersen yarsiz o gelmez, ruhun aşkla kaybolmaz
Hayat bir gelecekse, sevdan kalpde yolmudur
Bahattin Tonbul
14.2.2014

Bahattin Tonbul
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Anlatması Zordur

Ne farkı var dünün, farkı bugünden
İyi izle dinle, ayırt edemen
Gözlerin kör değil, vazgeç o günden
Anlatması zordur, kabul edemen

Bilirim ayrılık, onun içinde
Sevdası bir garip, hele geçinde
Umudu tutaman, ondan kaçınde
Anlatması zordur, kabul edemen

Ömrümü tüketti, ömrümden aldı
Hepsini mahvetti, geçmişte kaldı
O yedi düvele, elbet nam saldı
Anlatması zordur, kabul edemen

Senin olsun dünya, al git yanımdan
Ömrümü vermiştim, akar kanımdan
Bir gecede bitti, oda şanından
Anlatması zordur, kabul edemen

Arpalar un oldu, yeme çevirdin
Geçmiş son anda, nasıl devirdin
Yürekler üşüdü, dağlar seyirdi
Anlatması zordur, kabul edemen

Bahattin yazsanda, sığmaz şiire
Sevdanı haykırdın, söyle şaire
Cümleler tükendi, dönmez daire
Anlatması zordur, kabul edemen
Bahattin Tonbul
9.12.2016

Bahattin Tonbul
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Anlayamadık

Sonbahar gelmiş artık
Bütün ağaçlar
Yapraklarını döküyor
Tıpkı yaşayan insan misali
Önce büyümek için
Yıllarca çaba harcadık
Değil mi?
Sonra bu yola cana canı kattık
Yaşam ne kadar çabuk değişssede
Ne olduğunu hala anlayamadık
Tıpkı şairin dediği gibi
Yedik iştik güldük
Hatta zaman zaman
Üzüldük
Sonra bir araya gelip dizildik
Bu dizilmeler
Çocukları toronları oluşturdu
Bir zamanlar bizde ne idik
Bak şimdi ne olduk
Anlaşılmadan hayatın sonuna bulduk
Kimselere diyemedik
Diyenmezdik
Aç kaldık susuz kaldık
O andaki ağız tatlarımızı şuan bulamadık
Hep dolaşdık durduk günlerce
Büyüdük uzadık göğe doğru
Durmadan
Neden olduğunu hala anlayamadık
Bahattin Tonbul
6.12.2011

Bahattin Tonbul
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Anlayamadım

Aniden düştün yatağa konuşamadın
İki ay yatakta hareketsiz sabırla yattın
Orda bile incitmedin derdini içine attın
Eşin dostunu tanıyınca,hıçkırırdın ağlıyamazdın

Bazen gözünü açıp dik dik bakıyordun
Etrafına yeni yüzler gelince tanımaya çalışıyordun
Çok zoruna giderdi,üzülür bir türlü ağlıyamıyordun
Fazlada dayanamadın aniden gözlerini kapadıp rahatladın

Belki rahatlamış olabilirsin ama,bizi bıraktın
Çok sevdiğin eşin,çocuklarından ayrı kaldın
Şaşırttın sana daha hiç birimiz doyamadık
O toprak canımı aldı seni bağrına bastı anlıyamadım
21.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anlayamadım Ki

Kayıp gittin gözlerimin önünden
Gittiğin anı unutamadım ki
Sessiz kaldığın o mekan içinde
Aşkımı sana anlatamadım ki

Sana bakmaya ben doyamadım ki
El ele göz göze yaşamadım ki
Ayrılık saatinin geldiği zaman
Gideceğini anlayamadım ki

Baygın baygın baktığın o yüzlerin
Şimdi anladım sana bakan gözlerin
Aşkımı haykıracak son sözlerin
Biteceğini anlayamadım ki
Bahattin Tonbul
22.5.2011

Bahattin Tonbul
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Anlayamaz

Anlayamaz kimse benim derdimi
Yar yanımda yokken, öksüz kalırım
Şarkılar yazdıkça, besteler verdim
Namelerle seni, nasıl salarım
Bahattin Tonbul
2.8.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anlayamazsın

Sevgi varlık mıdır,aşkı bileni
Sanki bir ateş gibi,içi  deleni
Acıtır hiç durmadan,o da seveni
Anlayamazsın alt üst,edip giderken

Bazen bilemezsiniz,kaybolur neden
Sıvı yaratık gibi,gezer derinden
İster sev ister sevme,içinde iken
Anlayamazsın alt üst, edip giderken
Bahattin Tonbul
15.09.2008

Bahattin Tonbul
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Anlayış

Affeder güçlüyü, zulum görünce
Adalet tükenir, odur rahibi
İnsanın büyüğü, makam alınca
Anlayış gösterir, sevgi sahibi

Bedeni dünyada, biterse dilek
Öteki alemde, bekliyor melek
Geçmişin dostuydu,eğlenir felek
Anlayış gösterir, sevgi sahibi

Gönüllerin dostu, yaşatan haktır
Eğlence ve şehvet, bilirsen paktır
Cehennem ateşi, belki kıyaktır
Anlayış gösterir, sevgi sahibi
Bahattin Tonbul
10.2.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anlıyamadım

Nasıl bir sevgiymiş, anlayamadım
Sedası içimde, tükenmiyor hiç
Kelebekler gibi, turluyamadım
Çiçekten çiçeğe, konamıyor hiç
Bahattin Tonbul
22.12.2013

Bahattin Tonbul
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Anlıyamazsın

Senden mi merhamet, istemiyorum
Sevgiyi bilmezsin, anlayamazsın
Bir kere sevmişim, pes etmiyorum
Sevdamı gömemem, kavrıyamazsın

Hergece yalnızım, onu gözlerim
Güneşi yıldızı, hergün izlerim
Yağmur yemiş gibi, aksa son terim
Sevdamı gömemem, anlıyamazsın

Öpsemde inanma, gitmez o sesim
Islanmış kanadım, yetmez nefesim
Dağların ardında, kırık kafesim
Sevdamı gömemem, anlıyamazsın

Sevdiğim değilsin, sakın unutma
Nasihat istemem, bana somurtma
Kıyamam dostlara, bensiz dayatma
Sevdamı gömemem, anlıyamazsın
Bahattin Tonbul
26.5.2017

Bahattin Tonbul
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Anne

Bugün resmine dokundum ben
Öptüm yine
Zaman ağır ol,henüz erken
Demek için
Güle güle
Sesini özledim özledim çok
Haberin yok olmuş dünya niye
Seninle birlikte kaybolanları
Arıyorum başka yerde
Önemli bir şey değil bu
Geldi içimden
Gülümse bir kez benim için
Eğer duyuyorsan
Nehrim ol gel ak  yine
Kelebek ol gel uç yine
Çiçeğim ol gel aç yine
Rüzgarım ol gel
Anne
Çağlayan ecem Tonbul
20.3.2009

Bahattin Tonbul
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Anne Be

Tatlı dil güzel sözün bana kuvvet verirdi
Resimdeki anılar, suya düşse erirdi
Gönlümdeki ateşi, elbet Allah görürdü
Sabahın seherinde, güneş doğar be anne

Dileğim hep kavuşmak, bunu böyle bilesin
Bu dünyadan savuşsa, o yar neyi dilesin
Mahkum olmuş bu gönül, şarkılarda söylensin
Sabahın ayazında, güneş doğmaz be anne

Hayalinle yaşadım unutulmazsın anne
Seni ben çok özledim, acın durur be anne
Karanlık gecelelerde, gölgen nerde be anne
Sabahın ayazında, güneş doğmaz be anne

Tut elini elimle, sar beni kollarına
Geçmiş zaman seninle, tükenmiş yıllarınla
Hasret kalır bu beden, kız senin yollarınla
Sabahın seherinde güneş doğar be anne

Seni seven bu yavrun, gece gündüz hep izler
Uzak olsa da aran, zaman seveni gözler
Yağmur yağmış gitmeden, hesap alınmış sözler
Sabahın seherinde güneş doğar be anne

Bahattin dilek tutu, annesine kavuştu
Kendi olmazsa bile, hayaliyle savuştu
Gölgen dursa gölgede, oda bensiz alıştı
Sabahın seherinde güneş doğar be anne
Bahattin Tonbul
8.5.2016

Bahattin Tonbul
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Anne Benim hayatım Sendin Anne

Aklımdan çıkmıyorsun ki
Unutayım seni
Kokun burnumda,teninin sıcaklığını
Hissediyorum dudaklarımda
Artık benim için ne doğum günü
Ne yılbaşı,ne bir bayram
Ne de özel bir gün kaldı
Hepsi tükendi
Benim hayatım sendin anne
13.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anne Bir Bahar Daha

Bir bahar daha geçiyor sensiz
Bilmem kaç bahar geçti
Daha dün gibi
Yokluğun tüketti
Bedenimi
Ateş rengi umutlar zaman geçtikçe
Yoketti
Ağlayan gözlerim kurudu anne
Başımı koyacak diz bulamadım
Küllendi her bir yanım

Moda oldu üşümek
Yokluğunu deşmek
Acı verir artık ruhuma
Kokun olmazsa kahrolurum herhal
Sarıl sımsıkı sarıl bedenime
Isıt içimi ne olur
Buz kesmiş yüreğim
Yeniden canlansın
Anne

Yapraklar sararıp döküldü birbir
Sevgi misali
Yüreğim gün geçtikçe erir
Sokaklar bomboş
Oyun oynayacak çocuk bile yok
Ellerim üşüdü bak
Elleriyin arasına alır ısıtırdın
Ellerimi
Şimdi kim ısıtacak
Söylesene
Anne

Sen kaybolunca esir oldum
Dünyaya
Mahpusum evimde
Parangalarla bağlamışlar
Ayaklarımı
Morartmış bileklerimi
Yürüyemez oldum
Anne

Üstüm de karabulut
Gözlerimden hiç
Yağmur eksilmedi
Güneş hala doğuyor
Bak sensiz
Ve sessiz
Ne kadar doğsada ısıtamaz
Yüreğimi tenimi
Kimse senin kadar közsüz
Yakamaz bedenimi
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Anne

Alıp götürmedin beni
Bekle zamanı gelir dedin
Bekliyorum o zamanı
Gelmedi mi hala
Çok özledim seni
Sesini ve kokunu
Çokmu çok özledim
Anne
Bahattin Tonbul
2.10.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anne Demedin

Bir sevgili için, senden ayrıldım
Hasretin gönlümde, sızlıyor anne
Çektiğin acıdan, birden sıyrıldım
Sevdiğin ölecek demedin anne

Senden çok uzakta, geldim oyuna
Ağlayan gözlerle, sarıl boynuna
Bulanık çaylarda, akan suyuna
Karışırsın yavrum, demedin anne

Suçumuz ne idi, terkedip gittim
Yüreğime bir sor, o anda bittim
Kendimi bilinmez, yollara yittim
Kaybolursun bile, demedin anne

Ne kokular verdin, çıkıp gitmedi
Kimse anlamadı, hesap etmedi
Senin özlemine, yarim yetmedi
Acılar içimden, gitmedi anne

Geceler sessizken, duydum zalimden
Kimseler anlamaz, garip halimden
Ne sevenler geçti, aşksız talimden
Birgün olur döner, demedin anne

Anlamaz sözleri, gelir derinden
Kaşıyın üstünde, akan terinden
Belkide uzakta, kalbin yerinden
Bir haber gelecek, demedin anne
Bahattin Tonbul
14.9.2013

Bahattin Tonbul
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Anne Dön Evine

Yine bir sessizlik var bende
Dışarıda değil beynimin içerisinde
Bomba patlasa duymam herhalde
Sen yoksun ki benim bitişiğimde

O yüzden yanım dolsa yüz kişiyle
Bir tek sen yetersin,annem hepsine
Dön artık dön,ne olur bizi fazla üzme
Hayatında çektiğin acılar vurdu senide

Şakağından,bizide nefes alışından
Daralıyorum ve dayanamıyorum dalgın bakışından
Bazen tepki veriyor,bazende sessiz kalışından
Anlıyorum acını,annem surat asışından

Evde sensiz bir çıt bile çıkmaz
Kulağıma senin,gülümsemen gelmez
Keşke gelse,gök kuşakları tepemde bitmez
Gel artık,annem sensiz vakit geçmez

Hayatımın anlamı,senmişsin annem
Yanımda yoksunya,eskiye dönsek de
Neler vermem ki,annem,hele gel beriye
Kokunu özledim,gitme ne olur fazla ileriye

Üç dilek verseler,üç elma dilerim
Biri başıma düşsün,bir araya gelelim
İkincisinde ise sensiz dünyayı neylerim
Üçüncüsün de annem seni evde beklerim

Dilekler dilindi mutlu olalım diye
Seni seviyorum anne,sesini duyayım diye
Hissetmek bile istemiyorum,gel hele beriye
Haydi kalk ayağa dön artık dön evine
14.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anne Kalbi

Sevgi güzel sevdiğini körü körüne
Severse
Güzellik kar etmez,temiz yürek
Değilse
Gerçek seven,sevdiği ile evlenmek
İsterse
Dinle bir kez başa gelen
Neyse

Kötü yürek kibirlenmiş hemen,ölçmek ister
Sevenin sevgisini
Söylemiş
Seviyorsan beni köpeğime vermek üzere
Annenin kalbini
Seven yürek şaşırmış
Uzun süre kaşınmış ama nefsine hakim
Olamamış
Annesine anlatmış
Anne direnmeden ölüme razı olmuş
Seven yürek annesinin kalbini alıp bir beze
Koymuş

Heyecanla sevdiğine
Koşmuş
Tam bu sıra ayağı takılıp düşüvermiş
Beze sarılı kalp toza toprağa
Bürünmüş
Seven yürek kendine gelmiş
'Ah....Anneciğim'diye seslenmiş
Kalpten gelen bir ses
'Canım yavrum bir yerin acıdı  mı? '
Bahattin Tonbul
4.09.2008

Bahattin Tonbul
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Anne Kulağımda Sesin

Gurbette mekanın, hala duruyor
Yılları sorsa da, ağlar gözlerim
Aşkına sadığım, içim kuruyor
Kulağım da çınlar, senin sözlerin

Sıla da özlemim, tükenmez anne
Bazen yokuş çıkar, inemem anne
Muradım olmadan, gülemem anne
Kulağım da sesin, çınlıyor anne

Gün gelince bana,  duan olurdun
Çoluk çocuk sensiz, kimi bulurdun
Gurbette yalnızım, sensiz solurdum
Kulağım da sesin, çınlıyor anne

Uyan deli gönül, uykudan uyan
Dert ortağım sensin, hasrete dayan
Bazen atlı bazen, olursun yayan
Kulağım da sesin, çınlıyor anne

Yolun yarısını, seninle geldim
Evlenince sanki, sana bir eldim
Şimdi yıllar geçti, ben sensiz öldüm
Kulağım da sesin, çınlıyor anne

Bahattin düşünür, çilede başı
Dereyi takip et, candır yoldaşı
Bu sevda yürekte, aksa gözyaşı
Kulağım da sesin, çınlıyor anne
Bahattin Tonbul
4.5.2016

Bahattin Tonbul
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Anne Neden

Şunu öğrendim bu akşam
Anneler acıyla yaşar,acıyla ölür
Her an
Günlüğünden bunu çıkardım okurken
Dokuz ay karnında büyük bir sıkıntı ile taşımış
Sonrada hasta hane odasında sancı çekmişsin
Benim için
Hastahaneye yattığında hep gülerdin
Bize hiç hissettirmeden
Bütün acıları yalnız başına içine gömmüşsün
Be annem
Neden paylaşmadın benimle
Yanındaydım her an
Hele son anda çok acı çektiğini
Daha iyi hissettim
Çünkü konuşamıyordun
Dilin dönmüyordu be annem
Senin için Internet ten araştırdım
Hastalık kötü huylu,beyne de sıçramış ise
En fazla dört veya beş ay yaşar diyor.
Neden o zaman bakmadım buna
Ortak olurdum senin o an acılarına
11.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anne Okumanı İstiyorum

Şİmdi resimlerin kaldı ardında
Kokun ve izin kıyafetlerinde
Suretin çerçevenin arkasında
Kenarları büzülmüş,kağıt içinde

Saklanmış ve sıkışmış baktığımda
Çokta mutluymuşsun,eski günlerde
O günkü resimlerinden,anlıyorum
Şimdi resimlerin,kaldı albümde

Şu anda hayatımın,beş günü boş
Çünkü seni ben,sadece iki gün
Ancak göre biliyorum  da, ne hoş
O resimleriyin hepsi bomboş

Bu durumda bu kadar,acılıysam
Temelli göçsen,acep bu dünyadan
Ne halde olurum annem kimbilir
Nasıl bakarım resimlerin ardından

Orada sonsuza dek yatsan yeter
Senin tenine de ellerim değer
Gözlerini kırpıştırman meğer
Bir iki saniyelik bakmanda yeter

Bilmem acımasızlık ediyorum
Sensiz bu dünyayı,düşünemiyorum
Böyle bir dünya cehennemdir bana
Çok zor annem,yatayım kucağına

Olmazsa eğer,sana ben dönmüşüm
Ne fark eder,yaşamış ha ölmüşüm
Seni seviyorum annem,bekliyorum
Kalkıp bu yazdıklarımı,okumanı istiyorum
14.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anne Ölüm Neymiş

Anne ölüm neymiş ben bilmiyormuşum
Basit geçici her hangi birşey sanmıştım
Oysa ölüm yaşadığı toprağın altına girmekmiş
Sonsuza dek de orada yaşamakmış anne

Ölüm anne ruhuna vurduğun bir asma kilitmiş
Bu asma kilid de altın anahtarla açılacakmış
İşte serbest kalan ruh alabildiğine dolaşacakmış
Anne görülmez olup sonsuza dek yaşayacakmış

Sen gittikten sonra hayat durmadı devam ediyor
Sanki nehirde girdaba kapılmış o akıp gidiyor
İnsanlar küçük şeylerden mutluluk yakalıyor
Anne gidenin ardından bön,bön baka kalıyor

Anne koca dünyada kalabalık arasında kalsan da
Kimse olmasa da,ağlasan da,bağırsan da,koşsan da
Giden geri gelmiyor yırtınsan da,yalvarsan da,kansan da
İnsan kaybedince kaybettiğinin değerini yok olunca anlıyor
20.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anne Özledim

Saçları kınalı, yüreği temiz
Beş vakit namazda, dua ederdin
Anne kucağında, yavrular semiz
Özledim kokunu, özledim senin

Okuyup büyürken, gönlüm sen oldun
Gözümde her zaman,  yaşlanıp soldun
Engüzel yılları, yanında buldum
Özledim kokunu, özledim anne

Yorgunum sensizken, yoruldum artık
Boş kalan yıllara, dargınım artık
Tutmadı yüreğim, yaralı artık
Özledim kokunu, özledim anne

Sarardın göğsüne, sıcaktı eller
Duymadı sevdamı, şarkıda sözler
Taşırım bendimde, kaybolmaz izler
Özledim kokunu, özledim anne

Umutsuz yıllarım, hasretle geçti
Vefasız günleri, bilmeden seçti
Çocuktum küçüktüm, o anlar heçti
Özledim kokunu, özledim anne

İçime ateşin, dumansız doldu
Bedenin kurudu, toprakta soldu
Yar bildiğim güzel, seninle oldu
Özledim kokunu, özledim anne

Bahattin yorgunum, yüreğim durgun
Özlenen yıllara, sensizken dargın
Bana el olan yar, toprakta kırgın
Özledim kokunu, özledim anne
Bahattin Tonbul
9.5.2015

Bahattin Tonbul
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Anne Sandım

Gönlüm yandı hak bilesin
Hasretine gel diyesin
Yüreğimi sen delesin
Sandım anne ölemezsin

Kızılay’ı Çankaya’yı
Sabah okula çıkmayı
Arkadaşla buluşmayı
Keşke görsen sende anne

Sabah kalkıp giyinirim
Resimlerini bilirim
Yüreğimde gezdiririm
Ölemezsin sandım anne

Tek başıma bu dünyayı
Gece gördüğüm rüyayı
Belimdeki o deryayı
Yorumlarsın sandım anne
Bahattin Tonbul
1.7.2009

Bahattin Tonbul
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Anne Sonsuza Dek Ruhum Seni Arayacak

Saate bakıyorum saniyeler durmuyor geçiyor
Anne senin bizi terk ettiğin an hiç beklemiyor
O yüzden zamanı koşup durdurmak gerekiyor
Sen gidince gücümde kalmamış her an yitiyor

Ama şunu bilki beş ocak ikibin sekiz'de saatim durdu
Bizden ayrıldığında anne iyi baktım saat on bir otuzdu
O günden sonra bir basket potası gibi içim olmuşdu
Mutluluklar üstüme üstüme doğru ruhumu etkiliyordu

Anne bu mutluluklar ruhumun koca deliğinden geçip gidiyor
İşte anne sen benim ruhumsun birgün o koca delik kapanacak
Nasıl mı? Bende senin gibi ruhumun serbest dolaşmasını istiyor
O zaman belki delik deşik olaşacak ruhum,seni arayıp bulacak

Anne bu koca delik seni orada bulunca kapanacak
Ruhumun koca deliği seni bulmama bağlı olacak
Anladınmı anne seni seviyor bıraktığın yetim kızın
Sonsuza dek ruhum seninle birlikte yaşayacak
20.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anne Tuhaf Ya Sen

Tuhaf ya sen yoksun
Varlığında da anlayamadım
Yokluğunu ve hasretini tadamadım
Elim ayağım tutmaz hale geldi
Bak
Gençlik ergenlik darken yaşlamdım
Yaşlandım sensiz bu ellerde
Ağlayacak yaşda kalmadı gözlerimde
Titreyen bedenimde nefes almam
Zorlanmaya başladı
Geceleri karanlıktan korkar oldum
Evin duvarları çok farklı gelir
Boya badana yapma isteği bile yokoldu
Badana dokusunu
Kireç kokusunu özledim

Akşam eve döndüğümde neredesin diyecek
Kimsem kalmadı
Yıldızları seyretmek
Kaymalarını izlemek de heyecan vermez oldu
Yağmurun altında ıslanıp
Pencerene bakmak geçti
Karda kartopu oynayamaz oldum
İzlerimizde bitti
Üzerine uzanıp resmi mi çıkarmak
Tek tutkumdu
Gündüzler olmuyor
Artık hep gece bana
Sessizlik halsizlik çaresizlik
Hatta umutsuzluk son haddine geldi

Duy artık
Duyda sesime ses
Yüreğime kafes
Dilime nefes
Ruhuma heves ol
Heves ol anne
Bahattin Tonbul
7.2.2016

Bahattin Tonbul
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Anne Ve Baba Diye

Ne çocuklar var ki ana baba özlemiyle yanıyor
Öyle bağlanmışlar ki sanki yar diye bakıyor
O yürekler kor olmuş onlar için adeta kanıyor
Bu sevda bu aşk insanı şoklara koyup şaşırtıyor

Bu Türk insanına has bir özellik olsa gerek
Tarihten geliyor bunlar gelenek ve görenek
Anne ve babaya bağlanan aşkla bu yürek
Bitmez tükenmez ateş vardır neme gerek

İster çocuk ol istersen yaşlı sen onu gönlünde taşı
Anne ve baban vardır  bak istersen küçükken kaşı
Gürdü siyahtı sanma sen onu her zaman ak saçlı
O hale gelene kadar seni büyüttü besladi hayli telaşlı

Yaşlanınca anne baba daha çok muhtaç o sevgiye
Moreli bozuktur güç kuvvet elinden alındı diye
Sözleri tutulmayınca yıkılırlar tutunamazlar sedyeye
Artık düşünceleri çocuk gibi adeta almışlar terbiye
09.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anne Yaş Günüme Gelirsen

Annemdin ben altı yaşında iken hastalandın
Bilemedin yalvardın beni yalnız bırakmadın
O günden sonra beni kucağına hiç alamadın
Kafamı doya doya bende göğsüne yaslayamadım

Amaliyat olmuştun,sağ göğsün tamamen alınmıştı
Bu yüzden beni kucaklayıp bir türlü saramamıştı
İçinde uk te kaldı biliyorum gözüme herhal toz kaçtı
Ağlamıyorum anne hıçkırık kokun bir birine karıştı

En güzeldi seninle geçirdiğim o yıllar anne
Unutamıyorum yaş günler için verdiğin özene
Bu haziran ben ne yapacağım o günü söylesene
Gelirsin herhalde düşünürsün unutman sen anne

Daha gelmeden heyecan kapladı anne içimi
Adını anınca yüreğim çarpıyor serçeninki gibi
Çok üzülüyorum korkuyorum unutmazsın beni
Söz anne gelirsen canımdan can vereyim hemi
06.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anne(Kızım Ecem’in Annesine)

Güneşten sıcak,
Güneşten bile daha parlayan gözlerin
Şimdi en çok sevdiğim,mis kokulu,
Toprağın altında sönmüş,mahşere dek kitlenmiş
Kara toprak masum bedenini,kollarının arasına almış
Sana benden daha sıkı sarılıyor.
Çok güzeldin ve özeldin yanımdan ayrılırken
Mutluydun ama ben artık gülmekten zorlanıyorum
Evde adım atamıyorum.
Her yerde gölgen,her yerde kokun,her yerde ışığın
Her yerde sen varsın.
Çok istediğin o kocaman koltukta
Sanki ayaklarını uzatmışsında
Bana terlik fırlatıyorsun
Bu hayatın güzelliklerini yaşamayı hak eden
Tek tük insanlardan biriydin.
Şimdi neden buradan kaçıp öbür dünyaya gittin?
Ha cennetlik kadın!
Neredesin?
Bahattin Tonbul
8.5.2010

Bahattin Tonbul
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Anneciğim

Şimdi resimler kaldı ardında.Kokun ve izin kıyafetlerinde.Suretin ya bir çerçevenin
arkasında,yada kenarları büzülmüş bir kağıdın içine saklanmış,sıkışmış.Baktığımda o
resimlere anlıyorum,ne kadar mutluymuşuz eski günlerde.Şu anda hayatımın beş günü
boş.Çünkü seni sadece iki gün görebiliyorum.Eğer bu durumda bile bu kadar acı
çekebiliyorsam,temelli göçsen bu dünyadan ne hale gelirim kim bilir? Onun için gitme
anne.Orada sonsuza dek bile yatsan yeter bana.Senin tenine dokunayım,o güzel
gözlerini bir iki saniyecik daha görebileyim yeter bana.Biliyorum,acımasızlık ediyorum
ama sensiz bir dünya zaten cehennem bana.Ne fark eder ki ha yaşamışım ha ölmüşüm!
Seni seviyorum anneciğim.Seni bekliyorum.Kalkıp bu yazdıklarımı okumanı bekliyorum.

                                                                     11.12.2007
                                                                      Ecem Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anneler günü

Anne bu Pazar anneler günü,unutmadım ne dünü nede bugünü
Unutmazdın her özel günü hakkıyla kutlardın özenirdin o günü
Sen başkaydın anne çok farklıydın için coşardın,çocuklar gibi
Düşünsene sensiz kutlayacağız,nasıl dayanacağım bu pazar günü

Anne unutamıyorum seni toprağa koyup eve döndüğümüz günü
Nasıl yaptım bunu kıyamadan bırakıp geldik anlamadım el gibi
O günden bu güne adını anıp,hatıralarına  bakıp ağlıyorum sel gibi
Düşünsene sensiz kutlayacağız,bu pazar nasıl geçti sanki yel gibi
10.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anneler Günün Kutlu olsun

Kaldırımlar yapıldı evimizin önüne
Sen çıkar otururdun ya yere
İşte o yer taşla döşendi
Su atmıyor artık adamın üstüne
Kızardın belediye başkanına,başbakana
Hatta hükümete
Hepsi karmakarışık siyaset daha da karıştı iyi ki sen yoksun
Sinirinden kafayı yerdin belki de
Boş ver be anne ben senin yerine her gün kafayı yiyorum
Dinlersen bizi de
Özledim koltuğuna yatıp su isterdin benden haydi kızım Ecem
Su ver derdin,şimdi bakıyorum boş duruyor o yerin
Hüzünleniyorum o zaman
Boğazım düğümleniyor ağlamak istiyorum ağlayamıyorum anne
Boğuluyorum.
Dudaklarım büzülüyor sesim çıkmıyor
Be anne ne yapıyorsun.Kendini özletiyorsun
Günün kutlu olsun
10.05.2005
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anneler Özel

Anne bir nefestir, nefessiz kalsan
Gülümse hayata, hayat çok güzel
Yaşayamaz insan, uzağa salsan
Unutulmaz anlar, anneler özel
Bahattin Tonbul
4.2.2014

Bahattin Tonbul
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Annelerin Günü

Annelerin, olduğu gün, çok olsun
Anneciğim, sen doğdun, hep rüyamda
Özel kokun, yüreğimde bol olsun
Gölgelerin, bana doğdu, dünyamda

Sen anandan yeni doğdun, unutma
Güneşteki sesler ondan aşk ondan
Ellerinde bin çığlık var, somurtma
Haydi çocuk anan sorsun rüyanda

Ne kokusu toprak kaldı üstünde
Sokaklar boş, yağmur onun üstünde
Özelliği, ne ikindi küstün de
Hiç gitmedin, hiç yitmedin, dünyamda

Çizgilerle boyanıyor,  yüzleri
Meydan okur, her dostuna, sözleri
Ölüme sor, ter kokuyor izleri
Hiç gitmedin, hiç yitmedin, dünyamda

Her canlının, annesi var, bilesin
Her çocuğun, anne söyler göresin
Umut buy a,  yeni canlar dilesin
Hiç gitmedin, hiç yitmedin, dünyamda

14.5.2017

Bahattin Tonbul
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Annelik

Hangi çocuğunu daha çok sever
Diye sormuşlarsa annelerine
Annelik hepten zor, desende över
Diye cevap vermiş, annelerine

Hasta olup yatan, iyileşince
Enküçüğü yalnız, irileşince
Gurbette olanı, değişilince
Diye cevap vermiş, annelerine

İşte anne budur, anla be usta
Zor bir zanaattır, dinle be usta
Sevdası kaybolmaz, tutsan be usta
Diye cevap vermiş, annelerine
Bahattin Tonbul
13.12.2013

Bahattin Tonbul
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Annelik Sevgisi Tüm Canlılarda Var

Sadece insan annesini sevmez bütün canlılar sever
Onlarında içinde yavru anne sevgisi her an hisseder
Hangisini sayayım her canlı yavrusu için derbeder
Onu büyütüp doğaya gücünü bulunca sevk eder

Bir gün baktım bir karga yavrusu uçamamış
Peşinden gelen bir kedi midesine hemen atmış
Anne karga kedinin peşinden hiç ayrılmamış
Onun yüreği kimbilir nasıl bir acıyla  yanmış

Daha sayamadığım tüm canlılarda bu duygu var
Annelik duygusu onların içinde insanın ki kadar
Belkide daha fazla çünkü dileriyle anlatamazlar
Yaşamış yaşayacak tüm canlıların içinde dolar
22.04.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Annem

Yine bir sessizlik var bende.Dışarıda değil beynimin içinde.Bomba patlasın duymam.Sen
yoksun ki benim bitişiğimde.O yüzden dolsa yanım yüz kişiyle,bir tek sen yetersin
hepsine.Dön artık dön.Ne olur bizi daha fazla üzme.Hayatında çektiğin acılar vurdu seni
şakağından bizi de nefes alışımızdan.Daralıyorum ve dayanamıyorum.Evde sensiz bir çıt
bile çıkmaz,gelmez kulağıma.Senin bir gülümsemen bile açar gökkuşaklarını
tepemde.Hani sorarlar ya ''Hayatının anlamı ne? '' diye,senmişsin anne.İşte şimdi
hayatım bomboş böyle.Eskiye dönsek yine.Neler verilmez ki anne.Üç tane dilek
verseler,üç elma dilerim.Düşsünler başımıza mutlu olalım diye.Seni seviyorum
anne.Sensiz duymak ve hissetmek bile istemiyorum.Annem hadi kalk ayağa,dön evine.

                                                                             04.12.2007
                                                                              Ecem Tonbul

Bahattin Tonbul
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Annem Vardı

Mahkumum sadece, kendi içimde
Kendime göre de, bir dengem vardı
Kırılırsam eğer, yoktu seçimde
Benimde dünyada, bir annem vardı

Bu yüzden şimdilik, göremiyorum
Saçlarımı sabah, öremiyorum
Onsuz bu rüyaya, güvenmiyorum
Benimde dünyada bir annem vardı

Bana günün aydın diyen olmalı
Güneşi ile doğup, batan olmalı
Yüreğime yakan, ateş olmalı
Benimde dünyada bir annem vardı

En zor anlarımda, yanımda oldun
Kulağın hep bende, bilmeden soldun
Bana bakan gözle, ufkuma doldun
Benimde dünyada bir annem vardı

Varlığınla anlam, kılacak  mekan
Yaşamım sonunda, içime akan
Birileri değil, sevgindi yakan
Benimde dünyada bir annem vardı

Kötülük bulunan, sevdadan uzak
Durmayı öğrettin, özlemin tuzak
Duygular içinde, toprağı kazak
Benimde dünyada bir annem vardı
Bahattin Tonbul
11.5.2013

Bahattin Tonbul
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Anneme Ve Aileme Nasihatlarım-1

Sen gitmeden önce şunları söylemek isterdim anne
Sürekli büyüme ve değişme içindeyim bende
Duygu ve düşüncelerimi sana anlata bilseydim
Sizin çocuğunuz olsam da bilmem kime çekerim be

Beni tanımaya anlamaya çalışırsan
Deneyerek öğrenir bazende zorlanırsam
Oyun oynarken arkadaşlarımla uğraşırsam
Korumaya çalışmayın anne hedef olursam

Kendi kendimi anne göreyim
Büyüdüğümü bırakın da bileyim
Ara sırada sizleri özleyeyim
Büyüdüğümü de anlayı vereyim

Anne büyümeyi çokmu çok  istiyorum
Arasıra yaşımdan küçük davranıyorum
Azda olsa bunu çok önemsiyorum
Ne olur siz beni şımartmayın anne

Alışırım size çocuk kalmak isterim
Her dediğimi yapacağınızıda bilirim
Ben isteyip,sizde verdikçe ala bilirim
Sakın ha anne beni biraz önemseyin

Bana yerli yersiz anne sözde vermeyin
Kararlı davranın,kesin olun çekinmeyin
Yaptığınız yasakların hiç birini af etmeyin
Kısıtlamasan da ne yapacağımı şaşırı veririm
08.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anneme Ve Aileme Nasihatlarım-2

Öğütleriniz sıkıcı davranışlarında daha etkiliydin
Beni eğitirken arasırada yanlışlar yapı vereydin
Babamla ara sırada keşkede kavga edeydin
Saygı ve sevginizin yok olduğunu belki görürdüm

Çok bağırarak bana hitap ederseniz onu duyamam
Yumuşak okşar gibi olan sesinize hiç de dayanamam
'Ben senin gibiyken' başlayan sözlere kulağımı açmam
Kesin sözler yüreğimde daha çok etki bırakır unutmam

Anne küçük hatalarımı fazla büyütme
Benim çocuk olduğumu sakın unutma
Hata payları bırak ne olur davranışlarıma
Korkutarak  suçluluk duygusunu aşılama

Yaramazlığımdan dolayı uslu olmamı isteme
Kötü çocuklar yerine koyup,beni dışlama
Yanlış davranışımı düzeltmemi isteyin
Ceza vermeden de beni biraz dinleyin

Öğrenmeye en yakın olduğum zaman soru sorduğum andır
Bu yüzden açıklamanız anlıya bileceğim dilde olandır
Bana yapamıyacağım işler için zorlama yapandır
Yapa bileceğim işleri yapmama teşvik eden anamdır

Hiç değilse çalışmalarımı görmemezlikten gelmeyin
Arasırada olsa iyi sözlerle beni öğün ve  destekleyin
Bana güvendiğinizi davranış ve sözlerinizle belli edin
Sakın ha beni başkalarıyla karşılaştır mayın ha sevin
08.03.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Anneme Ve Aileme Nasihatlarım-3

Anne başkaları ile karşılaştırılınca yıkılırım
Çalışma azmim yıkılır umutsuzluğa kapılırım
Benden yaşımın üstünde olgunluk beklemeyin
Bütün bildiklerinizin hepsini birden öğretmeyin

Anne bilgilerinizi zamana yayın sürede verin
Doğru davranışlar sergileyince aşırı sevinmeyin
Beni fazla sıkıştırmayın,bak sonra yalan söylerim
Size çok hatalar yapsam bile sakın ha şaşırmayın

Siz haklıda olsanız beni aşağılamayın
Başkalarının yanında gururumu kırmayın
Belki bende onların yanında sizleri
Zor durumda bırakıp,kenara atmayayım

Beni haksız yere üzdüğünüzü bilince söyleyin
Özür dilemeniz beni size daha çok bağlar bilin
Ben sizleri sizden daha çok iyi göre biliyorum
Kendinizin hatasız olabileceğini sakın düşünmeyin
08.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Anneme Ve Aileme Nasihatlarım-4

Anne sizlerin hatasını görünce şok olur yıkılırım
Biliyorum her çocuk gibi anne çok üzülüyorum
Söylediklerimi eğer bilmişlik kabul edersen kırılırım
Fazla gelen şeyler var ise bazılarından vazgeçerim

Beni ben olarak tanıyın ve beni ben ken sevin
Benden örnek çocuk olun derseniz gücenirim
Bende sezden örnek anne aile olun derim
Sakın ha unutmayın bunları çekinmeden isterim

Dünya ya gelirken anne seçme şansımız yok
Çocuğun olarak doğmam benim elimde değil
Eğer başka seçme şansım olsaydı inan tekrar
Annem ve ailem olmanızı her zaman isterdim
08.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Annemi Görün

Dinleyin ağalar, dinleyin beyler
Beden toprak olmuş, annemi görün
Yeşermiş o bağlar, dumanı eğler
Allah’a kul olmuş, annemi verin

Her anne umuttur, bilesin bunu
Gönül kervan olmuş, yazılmaz konu
Sanki mahşer yeri, dünyanın sonu
Allah’a kul olmuş, annemi görün

Çiçek dalda güzel, kırma o dalı
Anne çocuğuyl, birlik olmalı
Özlem bu dünyada, öksüz kalmalı
Allah’a kul olmuş, annemi görün

Şarkılarda mısra, sözlerde annem
Hayali kaybolmaz, dilerde annem
Gerçeğe ulaşır, saradı annem
Allah’a kul olmuş, annemi görün

Sevgi çemberidir, onun gölgesi
Herşey ona bağlı, sonsuz bölgesi
Sanal aleminde, sevda kölesi
Allah’a kul olmuş, annemi görün

Bahattin ilk umut, annendi senin
Yıllar tükendikçe, yoruldu tenin
Acılar altında, yıkık bedenin
Allah’a kul olmuş, annemi görün
Bahattin Tonbul
10.5.2015

Bahattin Tonbul
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Annemin

Annemin  olmasını, şimdi  çok istiyorum
Ona ihtiyacım var, onu hep özlüyorum
Ondan çokça uzakta, nasıl hissediyorum
Gece rüyalarımda, annemi gözlüyorum
Bahattin Tonbul
14.6.2015

Bahattin Tonbul
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Annemin Notlarından

Anne be gözüme uyku girmiyor bu gün
Bazen kalktığımda seni televizyon izlerken görürdüm
Elinde işin Derya Baykal’ı takip ederdin
Boş zamanlarında da günlüğüne not etmişsin
Köyünü,kardeşlerini akrabalarını özlemiş
Onların acılarını,içinde yara etmişsin
Sonrada ne kadar yanlış yaptığını anlayıp
Eşine ve çocuklarına
İçindeki sevgiyi onlarla yaşamaya karar vermişsin
Ah be annem
Ne kadar yaralı,ne kadar acılarla kıvranmışsın
Hasretle
Kimse anlayamamış seni
Hatta ben bile?
Yaşarken seni tanıyamadım
Hep özledim kucağına,beni alamadın.
Hastalandıktan sonra
Pişmanım anne seni doya,doya
Koklayamadım.
11.05.08
Bahattin Tonbul
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Annemin Son Dilekleri

Uykular bitmiyor,hayaller tükenmiyor insanın
Hele arzuları varsa içinde
İşte bitmeyen yarım kalan arzularını dile getireyim mi?
Ben anne
Eğer yaşarsam şunları istiyorum demişsin…..
“Biran önce sağlığıma kavuşmak istiyorum.
“Tedavi sürecimin,kısa kolay ve acısız gedmesini istiyorum.”
“Bundan sonraki yaşamımı çocuklarım,Selcen,Gökçen ve Ecem;
Eşim Bahattin ve ben,sağlıklı ve mutlu refah içinde geçirmek istiyorum.”
Torunlarımızla ilgilenip eğlenerek,eşimle birlikte,sağlıklı ve mutlu,bir
Yaşlılık geçirmek istiyorum.”
“Bu hafta hayırlısı ile sayısal loto zengini olmak istiyorum”
“Kocaman bahçeli bir yazlık evimin,geniş güzel bir kışlık evimin
mümkünse yalı istiyorum.”
“Köydeki evimizi ve tarlamızı bakımlı,güzel hale getirmek istiyorum.”
“Mel ki zamanı ve baharda sağlıklı olup,köye gitmek istiyorum.”
“Oğlumun askerliğini sorunsuz yapıp bir an önce sağ salim,dönmesini istiyorum.”
“Çocuklarımın mutlu birer aşk evliliği yapıp ömür boyu mutlu olmalarını istiyorum.”
“Kendim için dilediğim her şeyi kardeşlerimin için de diliyorum.”
“Eşimin ailesine desağlıklı mutlu,refah içinde gelecek istiyorum.”
“Ağabeymin ve eşinin  de kısa sürede sağlıklı günlerine dönmelerini istiyorum.”
“Yalçın,Ülkü ve Ali kardeşlerime de ev sahibi olmalarını istiyorum.”
“Bu Salı kan tahlili yaptırınca sonucun mükemmel derecede iyi olduğunu
CA’ların hızla düştüğünü,her şeyin iyiye gittiğini,görmek istiyorum.
(27.Ekim.2007-Cumartesi)
Ve son isteklerin oldu bunlar be anne
11.05.08
Bahattin Tonbul
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Annen Gidince

Kayda değer,buldum ben bu mekanı
Bitmeyecek diye öyle yaslandım
Annen gidince de,kaldım burada
Sırt üstü düşünce, şimdi anladım

Sevdayı sevgiyle ölçtüm durmadan
Hiç ilgisi yokmuş,gönül içinde
Yakan hakkın adı,sessiz biçimde
Annen kaybolunca bunu anladım

Sular ırmaklardan akıp  giderdi
Vakti gelen gider,dostlar biterdi
Bizim akranların hepsi tükendi
Annen gidince de,hepten anladım

Göklerde yıldızı,elle sayardım
Saymakla biter mi yaşlandım kaldım
Anan gidince de,çok aptallandım
Hakikat uğruna,ben onu saldım

Hakikat ordusu kalbimde oktu
Özümdeki sevda bedende toktu
Sevip de sevilen dünyada çoktu
Annen terk gidince,ancak anladım

Zaman geçidini inan bilmedim
Bu alemde bende,dinlenemedim
Gerçek sevgiyi ben,ondan öğrendim
Annen gidince de,hep onu sevdim
Bahattin Tonbul
3.11.2010

Bahattin Tonbul
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Annen Yoksa

Eğer annen yoksa, öksüzsün sende
Baban ölmüş ise, yetimsin hemde
Eşi ölmüş olan, duldur desende
Evladı ölmüşün, acısı kimde

Sarhoşa meze ol, gönülde kalsın
Günahkar kulunu, hedefe salsın
İçindeki sancı, onuda alsın
Evladı ölmüşün, acısı kimde

Ağlaya ağlaya, kaldın burada
Yıllarca büyüttün, saldın sırada
Enkazı görünsün, yansın orada
Evladı ölmüşün, acısı kimde

Gözyaşı adını, yazsın yüzüne
Günahkar ellerin, sarsın özüne
Peşinden koşmuştun, yıllar düzine
Evladı ölmüşün, acısı kimde

Halime bakıpda, adımı anma
Zalime uyupda, sakın aldanma
Dostların elinde, ateşte yanma
Evladı ölmüşün, acısı kimde

Bahattin’im çağrı, dilinde olsa
Çığlıktan çığlığa, özünü alsa
Dönüşü olmayan, yarası solsa
Evladı ölmüşün, acısı kimde
Bahattin Tonbul
14.7.2013
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Annenin Gidişinde

Çalışıp durmuştum her an ömrümce
Gençlikten olsa,yorgunluk yoktu
Geceyle gündüzü kalbime soktu
Annen de bir sabah,bur-dan göçünce

Dünyanın üstünde hava bulutlu
Sevdaya düşünce kalpler umutlu
Annenin gidişi,haktan komutlu
Dumanı görünce hakikat bildim

Geleceğin yoktu,hiç kapanmadı
Sevdanın kolları,boşa sarmadı
Annenin umudu boşa yarmadı
Haki katı çoktu,ben onda gördüm

Günlük bulup yesek,geriye kalmaz
Hayat biter ama,sevda kaybolmaz
Dillerden illere,nefret kaydolmaz
Annen gidişinde,hayaller vardı
Bahattin Tonbul
3.11.2010
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Annesine  Kızı  Ecem'den-1

Güneşten bile daha parlayan gözlerin şimdi en çok sevdiğin mis kokulu toprağın altında
sönmüş,mahşere dek kilitlenmiş.Kara toprak masum bedenini kollarının arasına almış
sana benden daha sıkı sarılıyor.
    Çok güzeldin yanımdan ayrılırken mutluydun ama ben artık gülmekte
zorlanıyorum.Evde adım atamıyorum Her yerde gölgen,her yerde kokun her yerde
ışığın her yerde sen varsın.Çok istediğin o kocaman koltukta sanki ayaklarını uzatmışsın
da bana terlik fırlatıyorsun.
    Bu hayatın güzelliklerini yaşamayı hak eden tek tük insanlardan biriydin.Şimdi neden
buradan kaçıp öbür dünyaya gittin?
    Ha cennetlik kadın!
    Neredesin?
Kızım Ecem'in annesine olan dugusu
Bahattin Tonbul
8.5.2010
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Annesine Kızı Ecem'den-2

Evet bir zamanlar küçüktük.Peki şimdi büyüdük mü? Evet büyüdük ama
büyüyemedik.Keşke büyüme seydik.Büyüdükçe elimde var olan her şey gitti.
Beş yaşındayım.Annemin sağlığı elimizden gitti.8 sene…sekiz sene boyunca sen
yaşarken acıları,biz içimizde hissettik.8 sene sonra senin o güzel sesin ve narin
yürüyüşün  gitti.Felç oldun.Ama “yenilmeyiz bunu da yeneriz”
Diye söz vermiştik.Tutamadık sözümüzü.O akşamdan 52 gün sonra 5.Ocak.2008 de
sen gittin annem.Yeni başlamıştık o seneye beraber,hasta hane odasında.
   Ama iyi ki buradayım sensizliğe alışamadım hala annem
ama merak etme senin gibi ayaktayım…

   Boşluktayım.Ne yapacağımı bilmiyorum.Karanlık koridorlarından
düşüyorum.Ağlıyorum.Gözlerinde eskiden olan mutluluğu göremiyorum.İyi
hissediyorum diyorum ama yalan.Mutluyum ben iyiyim diyorum ama dibe
batıyorum.Hayallerini istiyorum.İçinde kaybolmak ve yine seni bulmak.Başka yere
girmiyorum.Seninde gitmeni istemiyorum.Merhaba,Hala burada seni bekliyorum.Anne
   Güçlüyüm diyemiyorum.Yalan söylemeyeceğim.artık.
Gözlerimdeki kırıklıktan anlaşılıyor zaten.Bu ev,hiç kimsenin evi burası.Kayboldum bu
evde.Bu evde seni kaybettim
   Ve bir baktım oyun bitmiş,ben kaybetmişim hem ide seni.
  Hoş çakal annem
Bahattin Tonbul
8.5.2010
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Annesine Kızım Ecem'in Mektubu

Dün yolda seni bir arkadaşın sordu bana.Söylendim kendi kendime'Bilmiyormuş
''Haberiniz yok mu? 'o...'İşte o anda boğazıma birşey oldu,konuşamadım.Yeniden seni
çok özlediğimi anladım.O da anladı devamını cümlenin éNasıl oldu? diye
soramadı.Çünkü benim ne hale geldiğimi gördü.O da konuşamadı.Hani olur ya
görürsün,anlarsın doğruyu,işte senin gittiği o zaman tekrar anladım.
                     Yalan söylediler bana.Hep inandım senin burada yanımda
kalacağını.'Yalan söylemeyin bana! 'Anlayamıyorum doğrulara sonra'Anlayamıyorum
alışamıyorum.Sensiz bir adımı bile idrak edemiyorum.
Ne yapacağımı,nasıl devam edebileceğimi de bilemiyorum.Önümdeki bu uzun senelerde
ne halt edeceğimi düşünemiyorum.Kim bilir? Belkide seninyanına alır.Tanrı beni.Öyle
bir haldeyim ki sana ulaşacağımı,sana yeniden dokunup sarılabileceğimi bilsem dua
ederim Tanrı'ya! ..'Al beni,beni de al yanına.! 'Ama işte onu bile bilmiyorum.
                      Gidişinin kısa bir ayrılık olduğunu bilmiyorum.O zamanın çabuk
geçmesini çok istiyorum.Meleklere de selam söyle.Aman söyle seni idare etsinler.Bu
aralar yine seni çok özlüyorum.Gel yanıma Baş meleğine beni söyle mazeretim kızım de
izin verir o zaman sana.Ben bilemem bile seni bana.Anlarım belki de,gelince eline iki
taş al üç kere birbirine vur onları
Merak etme! Seni çok seviyorum anne.Doğum günüm on altı haziran biliyorsun o gün
gel yanıma bekliyorum.O gün rüyama gir hiç girmedin daha
hatta o gün bütün uyumak istiyorum.Ki rüyama girebilesin.Hatta üç kez o taş sesini
duyayım diye.
                      Hoş çakal ilham perim canım anneme! ! ! ...
03.06.2008
Ç.Ecem Tonbul
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Annesine Kızımın Acıları

Baba annem ne zaman gelecek doğru söylermisin
Çok özledim onu kokusu azaldı beni özlemesin
Konuşmak istiyorum ne olur telefonunu verirmisin
Yapamıyorum onsuz ne olur söyle bana küsmesin

Ben nasıl deyim kızım annen yok artık aramasana
Bırak artık orayı burayı ne olur sorup durmasana
İçim yanıyor zaten birde sen arayarak yakmasana
Canım kızım annen kurtuldu acısı sızısı kalmamışya

Peki öyle ise gelsin onu göreyim acı çekmediğini bileyim
Çok üzülüyordum zaten birtürlü yüzündeki iyiliği hissedeyim
Baba senin de yüzün gülsün seni gülerekde ne olur göreyim
İkinizi yeni aldığınız şu koltuğa oturunda dura dura seyredeyim

Ne oldu hani dediklerimi yapamadın baba annem gelmedi
Yoksa beni aldatıyormusun söyle yüzün hala hiç gülmedi
Birşeyler hissediyorum baba içimde söyle annen ölmedi
Rüyalarımda geliyor saçımı okşadı kokladı birşey söylemedi
06.04.2008
Bahattin Tonbul
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Annesiz

Bu aleme gelmişsen, bir annen var demektir
Anne hakkı görülmez, sevgisine can yetmez
Bu sevgiyi verip de, alanı da bilmektir
Ay güneş senin olsa, annesiz dünya gitmez

Karanlık geceler de, uykularını bölen
Yemeyip içmeyip de, yüzüme bakıp gülen
Toprağına hasretim,  kokunu kalpde bilen
O yürek tende kalsa, inan annesiz gitmez
Bahattin Tonbul
31.8.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Annesiz Sevda

Dokuz ay karnında taşıdım beni
Bu yalan dünya ya,alışamadım
Birlikte yaşadık, doyurdun beni
Verdiğin rüya ya, alışamadım

İlk aşkım ilk sevda, seninle oldu
Gül gibi o yüzün, bakarken soldu
Ağlayan gözlerin yaş ile doldu
Verdiğin sevdaya alışamadım

Karanlık gecemde, hep yanımdaydın
Ateşler içinde, alkanımdaydın
Uykusuz gecede,hep başımdaydın
Verdiğin rüya ya alışamadım

Dilimden düşmezsin, içerim yanar
Bu nasıl bir sevda, yüreğim kanar
Sensizlik acısı, ölümü sunar
Verdiğin rüya ya alışamadım

Özlemi tutkudur, yolun gözlerin
Annem hep umuttur, bitmez sözlerim
Şarkıda türküde, sensin ezberim
Verdiğin rüya ya alışamadım

Bahattin Yılları,saymadan koyma
Annesiz sevdayı, aşk ile oyma
Mahkumum toprağa, haykırsam doyma
Verdiğin rüya ya alışamadım
Bahattin Tonbul
10.5.2015
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Ansan

Yüreğine yar eksikse
Yarım olur seven insan
Gönüllerde kalp delikse
Hayallerde onu ansan

Yağmur yağar sel oluşur
İçerine can doluşur
Sevdası ruhta buluşur
Rüyalarda yaşar insan

Karanlıktır yol yürülmez
Dumanında ten görülmez
Aşık olsa kan verilmez
Rüyalarda yaşar insan

Olan sırra eremezsin
Yar olmadan göremezsin
İzin alsan gezemezsin
Rüyalarda yaşar insan

Sensiz  sevmeyen ölmüşse
Bedenine kan gelmişse
Ateşine köz düşmüşse
Rüyalarda onu ansan
Bahattin Tonbul
8.11.2012
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Antoloji Dünyasına Ve Bana El Veda 2008 Yılı

Teşekkürler o güzel duygular için  iki bin sekizde birlikte giden sadece dünya güzeli
gönlümün sultanının bu koca dünyaya veda etmeden gidişiydi.Rahat oluşuydu acılarının
tükendiği yeni umutlarımın kaybolduğu idi. Bana hep onu hatırlatır 2008
     Benim için en kötü yılımdı,belki de onun için sadece acılardan kurtuluşun sonuydu
bunu bilemem ama,yüreğimden söküp atamadığım arkadaşım sevgili eşim yoktu  artık.
    Onun yılının yok oluşuydu adeta beni benden alan yıldı 2009.
     Bu yüzden alışamam alışmam tek amacım ona kavuşmam belki ona yaklaştığımın
belirtisidir bu yıl ve geçen her gün ve saat işte bunun için bir sevinç kaynağım olabilir.
     Bu yıldan bana olan güzellik 2009’a giriş sona yaklaşımımdır, bugün belki de daha
yakın zamanı bekliyor.
     Onsuz yalnız kalan şu gönlüm.

      Tek anıları ve beni ayakta tutan çocuklarım onun parçası onun emaneti diye her
gün sayıklıyorum,onlarda arıyorum,onun kokusunu,hareketlerini varlığını ve yokluğunu
bazen kaybediyorum duygularımı....
       Geçmişte kalan onsuz çocukluğumu arıyor
       O an gönlüm,yanıyor neden bilmem

        İşte o an  en güzel ve en mutlu yıllarımın nasıl geçtiğini anlamadan kaybolu
veriyorum düşüncelerimde yok oluyor uçu veriyorum bulutlar üstünde inemiyorum yere
korkuyorum yükseklerde
        Yerden Nilgün'süz kalacağım düşüncesiyle
         Neyse saçmalıdım ben kendi kendime.....................
         Boş verin yazayım şiirlerimi ben yine sevdiğimin üstüne
         Yeni yılınız çocuklarınız eşinizle sağlıklı günlerin gülücüklerin eksilmesin
yüreğinizde..Nice yıllara........Antoloji dünyasına ve tüm insanlığa
Bahattin Tonbul
1.1.2009
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Antolojide Gruplar Türemiş

Guruplar türemiş birbirini sevmeye tanımaya
Yürekleri menfaat üzerine kurulmuş
Çıkar olmasa gelmezler bir yere
Şairler böylece meşhur olurmuş

Ne garip dünya değil mi dostlar
Birden fazla bir den çok grupla hayta atla
Tanınırsın sevdanı içinde sakla
Hayatta dediğin dostluklar arkadaşlıklar
Antoloji com da
3.07.2008
Bahattin Tonbul
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Antolojimde

İsterdim şu deli karanlık  günlerde
Acıyı bedende
Hasreti yüreğimde
Ayrılığı toprakta
Acıyı tadmak isterdi sensiz gönlüm

Hep birden küsmüş bu saydıklarım birbirine
Ocakta kaynasınlar
Ateşte yansınlar
Rüyamda kaybolmasınlar
Yaksınlar yalnız olan deli gönlümü

Dağları taşları aşıp,sevda arasam arkasında
Her zaman onlar bulunsa
Hatıralar onlarla yoğrulsa
Deli gönlümde sancı içerisinde kaybolsa

Bak işte o zaman tutamazsın sevenleri
Hele hiç birini
Hepsi farklı farklı yerdedir
Ruhunu ruhumdan ayırtamazsın
Bağlanmış hakkın isteğiyle birbirlerine

Acıları çıkaramazsın yüreğinden
Çünkü hatıraların beslendiği
Hayallerin süslendiği
Rüyaları silinmesin istemez yarin elleriyle
Hele güneşi yok edemezsin benliğinde
Hepsi bir kağıdın üstünde
Durur arabamın torpido gözünde
Ya şimdi,
Yazarım sanal alemde
Dolmuş iyi kötü
Hepsi sevdiğim güzel  için antolojimde
Bahattin Tonbul
30.10.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Antolojinin İçinde

Çok garip insanlar var Antolojinin içinde
Karanlık duygular saklıyorlar
Bilemezsin gönlünden geçenleri
Hayatları belli değil
Cinsiyetleri bile gizli,
Hırsızı haydudu söz dinlemeyeni
Yaşıyor Antolojinin gönlünde
Saklamışlar,kendilerini
Çok garip değil mi?
14.05.08
Bahattin Tonbul
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Apaçık

Etrafımda çoluk çocuk
Bana acıyarak bakıyor
Belki de ölmemi istiyorlar
Sonrada arkamdan sahte bir ağıt sesi
Göz yaşları olur mu? onu bile bilmem
Arkamda dualar okuyan çıkar mı? Dersin
Eğer para bırakmadıysan
Hepsi geri döner tam tersi
Geçmişim anılarım yaşadıklarım
Hatırlanamaz
Tüylerim diken diken didilir
Yara olan sevdama geçmişiyle gidilir
Hiç azıkta koymadım
Çok ani oldu
Orada sorulacak haki katlar
Bu dünyada kabahat oldu
Yaşamdaki bütün duraklar
Büyük küçük demeden köşeler tutulmuş
Bak
İltica diyerek o düzenek uyutulmuş
İmamlar camide söyleyemez açık
İşte bu alemde iki yüzlüler apaçık
Bahattin Tonbul
6.7.2011
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Apayrı

Sevdiğiniz oldu mu canından çok
Bir insanı
Kaybettiniz mi?
Onu
Veya ulaşılmaz olduğunu düşündünüz mü?
Sevmek o kadar güzeldi ki
Bunları yaşamak düşünmek bile kahrediyor bu alemde
Gerçek mi?
Yoksa hayal mi? bilemem
Anlaşılması inan birbirinden zor

Özlem kaplıyor bedenini
Ayrı kaldıkça
Rüyalar görüyorsun gözünü
Kapadığında
Karanlıklar ürkütüyor sessizliği
Ona dokunmak istiyorsun dokunamıyorsun ya
Her şey bittiğini zannediyorsun
İşte tam o anda
Haykırmak istiyorsun
Sesin çıkmıyor gırtlağından
Kimseler duymuyor artık seni
İçinde kor oluyor
Yalnız kalıp buluşamamak
Ateş gibi sarıyor bedenini kıpkızıl o alev
Sanki tüm acıların küpü alınıyor
Yüreğinde
Kalabalık sokaklar görmüyor
Sensizliği
Herkes kendi aleminde
Bana dağlar kadar yüksek ve uzaklar
Küçüldükçe küçülüyorum
Bir yaprak misali rüzgara kapılmış gökyüzünde
Uçuyorum o an
Kontrolü elimde değil
Kuş gibiyim
Boşlukta duramıyorum
Veya konamıyorum hiç bir yere
Dolanıp duruyorum bulutların üstünde
Apayrı
Bahattin Tonbul
20.6.2010
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Aptal Aptal Bakarım

Tükenince de,yarim kaybolursa
Yar şaşkına,aptal aptal bakarım

Hasret kalmıştır,yüreğine canlar
Bu can sevgili,eşim de olursa
Damarımda ki,dolaşıp kanlar
Tükenince de,yarim kaybolursa

Bırak dolaşsın,başıboş sevdalım
Onun aşkına,ateşler yakarım
Sonsuzda kalsın,o benim belalım
Yar şaşkına,aptal aptal bakarım
Bahattin Tonbul
2.7.2009
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Ar  Gelir Bana

Ne zaman özlesem, aklıma gelin
Uzatsam elimi, boş gelir bana
Doldur avucumu, ağlayıp gülün
Hayat alaycıdır, dar gelir bana

Sevdamı fısılda, kulaklarıma
Gözyaşlarım aktı, yanaklarıma
Yolunda koşacak, ayaklarıma
Dermanı verecek, can gelir bana

Kimseden hayır yok, aşka çaresin
Kendine iyi bak, kalpde karesin
Hasretin içinde, çıkmaz yaresin
Umudu saracak, an gelir bana

Ömür tükeniyor, bir hiç uğruna
Sevda dileniyor, yari uğruna
Seviyor sevmiyor, dolmuş ağrına
Hayat dalgacıdır, yar gelir bana

Allahım gönlüne, göre hep versin
Eğerki kabulsen, dua edersin
Unutma yazan o, elbet seversin
Hayat umutsuzsa, dar gelir bana

Bahattin o aşka ömür katmalı
Gül tutan eline, diken batmalı
O yarden ayrıca, nasıl yatmalı
Hayat vermiş isen, ar gelir bana
Bahattin Tonbul
30.4.2013

Bahattin Tonbul
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Ara

Dayısı gibiydi,yatan sevgili
Asılı içinde gerçeği ara
Sevda çekenlerin,gözünden belli
Umudu yokedip,kalbinde ara

Zaman yüreğinden akıp gidiyor
Aklıma gelenler sadece kara
Seven gönüller de onu bekliyor
Geçmişi andıkça,umudu ara

Yıllarca acıyı,aşkına gömmüş
Kalbini tüketen,oluşan yara
Çaresiz hastalık,toprağa sinmiş
Hasretlik özünde,kaynayan hara

Geceyi gündüze,katar dururdu
Bitmeyen sancısı,tenini sara
Ağlayan gözleri,neden kururdu
Sevdayı çekenin,ruhunda ara
Bahattin Tonbul
23.5.2012

Bahattin Tonbul
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Ara Sıra Gerekiyor Sormakta

Çevrede olan bitenden habersiz yaşamaktayım
Ne varki dersen bilmiyorum suskunum ayaktayım
Sevginin engüçlüsünü gördüm halada aramaktayım
O yanımda ikende ben ona hasrettim onu anmaktayım

Bitmez bu sevgi arama bu ruh insan yaşayamaz ondan uzakta
Bütün sevgiler aşıklar devamlı ararmı acaba usanmaz anmakta
Bitmesin çileler içimizde sürekli hareket halinde olur yanmakta
Vaz geçmedim bulamıyorum olsun arasıra gerekiyor sormakta
Bahattin Tonbul
29.4.2008

Bahattin Tonbul
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Arabam Benim

Arabam benim senden ben ayrılamam ben tutkunum
Eskidin yolda su kaynattın,zaman zamanda unuttun
Yeniyi alsamda seni satamam benim  için umuttun
Bak gördünmü içime alabildiğine kuruntu soktun

Duydum ki yüreğin eskimiş uzun yola dayanamazmışsın
Seni ben doğduğunda almış her huyuna alıştırmışsın
Bu yüzden beni yoldan korumuş sürat yapmışsın
Sen benim ilk göz ağrım doyamadığım arabammışsın

İnsanda böyle yaşlandınmı kenarda yalnız kalır
Ama bazılarının sevdalısı yaşıyorsa yanındadır
Benide sen kaldırda yatarsan birlikte olalım
Çünkü benim sevdalımda yalnız mezarındadır
11.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aradan

Sizleri tutamadım
Yare de bakamadım
Aşkımı anlatmadan
Yalnız da yatamadım

Yanar yürek durmadan
Senin aşkın solmadan
Ruhumda ayrılık var
Nasıl çıksın aradan
Bahattin Tonbul
26.4.2009

Bahattin Tonbul
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Aradıkların

Özetle deseler sana ömrünü
Yetermiydi dersin,aradıkların
Varlar yoklar sarmış,herbir yerini
Yaşamın suçuydu,aradıkların

Yanlış anlasanda,hayat anlamsız
Nerede kalmışlar,suçladıkların
Bütün acıların,sonu anlamsız
O yarin suçuydu,aradıkların

Olmayacak şeye,amin mi dedin
Dar olan dünyana,ne acı verdin
Seni gören gözle,sonsuza erdin
Yaşamın suçuydu,aradıkların

Ara ara belki, sende bulursun
Koskoca alemde,hakkın olursun
Sevdiğin güzeli,nerde korursun
Yaşamın suçuydu,aradıkların

Karanlık rüyamı,hepsi süslerdi
Hayallerdim yanlız,sevda seslerdi
Özlemin tutkusu,onsuz küslerdi
Yaşamın suçuydu,aradıkların

Satırlar dönüştü,ateşe kandı
Şiirde mısralar,koskoca handı
Gönülden sevdiğim,içimde candı
Yaşamın suçuydu,aradıkların
Bahattin Tonbul
6.7.2012

Bahattin Tonbul
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Aradım Bulamadım

Daha dün tanışmıştık seninle nasıl geçti o an
Bir şimşek hızıyla yaşadıklarımız o zaman
Daha da özleşti içimde bıraktığın tüm hatıran
Seni arıyorum her yerde kalmasın duymayan

Tek tek yazdım yaşadıklarımızı toprağa kazdım
Bulutlar bak şahit içimdeki aşkı göklere taşıdım
Çok mutluydum her an seninle bir ömür yaşadım
Kaybedince durmadan her yerde aradım,bulamadım
21.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aradım Seni

Kış olunca beyaz, karlar örtünce
Karlar üstünde, aradım seni
Beyaz inci gibi, dağ taş görünce
Toprağın altına bıraktım seni

İki defa düşmez, yere yıldırım
Sevda yüreğime, olmuş kaldırım
Eğitimi yoktur, aşk bu saldırın
Karlar üstünde, aradım seni

Sevdanın rengini, sana bellettim
Beni unut ama, aşkı öğrettim
Bulutlar üstünden, seni seyrettim
Toprağın altına bıraktım seni

Havalara girse, hiç dokunmayın
Ne kadar yükselse, sakın çıkmayın
Sert yere düşecek,  ona bakmayın
Karlar üstünde, aradım seni

Nede güzel demiş, ona söyleyin
Dünya terzi dükkan, iyi belleyin
Ölçüyü vereni, kalbde eğleyin
Toprağın altına bıraktım seni

Bahattin birini, övüyorsundur
Neden bulamazsan, özlüyorsundur
O yari gerçekten, seviyorsundur
Karlar üstünde, aradım seni
Bahattin Tonbul
2.10.2016

Bahattin Tonbul
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Arama

Titreyen dillerin beni soruyor
Adını andıkça içim kanar baksana
Ruhumu sarmış artık kor ateşin
Dağdan dağa çıkıp
Yar,yar diye haykırsana
Laf söz dinlemez oldu çocukların
Acılarını toprağa gömdün
Merhametleri tükenmiş baksana
Yalnız başıma bağrıma vurup
Aşkım,aşkım diye
Yakar baksana
Gecesi gündüzü çoktan kaybolmuş
Anılar gökyüzünde yıldız doldurmuş
Kimi zayıf kimide güçlü
Yanıp yanıp sönüyormuş
Karanlığın ömrü sana yanaştı
Sonsuzlukta uçan ruhu dolaşıyorsa eğer
Acıları toprağa gömmüş baksana
Hasret kokan terin
Ayrıca buram, buram kekik kokan bedenin
Kaybolmuşsa başka yerde arama
Bahattin Tonbul
10.8.2009

Bahattin Tonbul
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Aramazdım Yavrumu

Keşke icat olmasaydı, telefon
Kaza yapmış, can çekilmiş doğrumu
Geri döndüm ulaşılmaz telefon
Aramazdım bende canım yavrumu

Hayat zaman bir acıya karışır
Unutturmaz  tek derdine çalışır
O sadece yaşanana alışır
Aramazdım bende canım yavrumu

Bazı şeyler yüreklerde sezilir
O konuşsun gönüllerde ezilir
Yüzler solgun diller suskun dizilir
Aramazdım bende canım yavrumu

Bu hayatı bize verdin, kirletme
Korumayı nasip eyle, bekletme
Son hediye, canım yavrum öğretme
Aramazdım bende canım yavrumu

Her çalınan, kapı hemen, açılsın
İsteğin ve sabrın ümit, saçılsın
Derecesi, anlaşılmaz, nasılsın
Aramazdım bende canım yavrumu

İlk imtihan, Allah bize, uzattı
O anahtar unutmayın, tezattı
İlk yavrumdu, yüreğimde tek zattı
Aramazdım bende canım yavrumu

Ellerini aç melekler gül koysun
Gülü kokla sevgisini kim soysun
Dünya size sevginize can doysun
Aramazdım bende canım yavrumu
Bahattin Tonbul
17.5.2016

Bahattin Tonbul
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Aramızda Neler Var

Allah aşkına anlayamadığım birşey
Ne var acaba aramızda
Sen toprakta bense dünyada
Seninle benim aramda olan ne görülmüyorda
Sen deli gibi beni severdin üzülmemi istemezdin
Aynısıda benden sen acılarını dindirmek için
Gittin erkenden.
Bense günümü doldurunca gelecek bu beden
Ruhlarımız ölümsüz nasıl olsa hisedersin sen
Kalbimi çalan hırsızım canını yediğim yar
Durma durma artık dayanamıyorum buralarda
Seni ben bilemem
Yüreklerim yanıyor ateş fışkırıyor adeta
Her tarafım nasıl olacak
Bu bitermi dert
Yan yan yan durmadan yan birgün olur sana dayanamıyan
İşte oda Allah'tan sana kalan
Sevgini taşıyan
13.04.2008 Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aranacak Sevgiyi

Sevdam umutsuz aşkı,hasret yapar peşinden
Kıvratır bedenimi,yari içinde gördüm
Ateşse yakar teni,acı çıkar dişinden
Özleyen o sevgiyi,yarle toprağa gömdüm

Sevgi dolu yüreğin,solmaz yüzü bambaşka
Unutulmaz anılar,sarı vermiş son aşka
Dillerinden düşmüyor,gülen gözlü  o başka
Kaynayan o sevdayı,yarle toprağa gömdüm

Senden önce ben doğdum,seni gönlüme koydum
Çıbanları yararak,sevdanı öyle oydum
Gölgelere bakarak,altında ayrı boydum
Yaşayacak sevgiyi,yarle toprağa gömdüm

Karanlık gecelerin,yıldızları parlıyor
Yazdığım hecelerin,acıları harlıyor
Buğulanmış odanın,penceresi karlıyor
Yaşatacak sevgiyi,yarle toprağa gömdüm

Şafak ile sabahı,hep birlikte izlerdik
Kalplerdeki ahım-ı,gönüllerde özlerdik
Ruhumdaki sevdayı,ömürlerde gizledik
Aranacak sevgiyi yarle toprağa gömdüm
Bahattin Tonbul
10.10.2010

Bahattin Tonbul
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Aranan Özlemde

Bu alem içinde bir zerresin sen
Bitecek dünyada, yok olur beden
Olmayan sevdaya, dua edersen
Aranan özlemde, sihhatin giden
Bahattin Tonbul
4.5.2013

Bahattin Tonbul
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Arar

İnatçının biriydin
Amma
Dayanamazdın bana
Kontrolümüzü kaybetmiştik
Sen kendinde değildin
Bende,bendeğildim
Her şey irademizin üstündeydi
Ne olduğunu bilimiyorumdum
Hastahane odasında her şey tastamamdı
Taki sonsuzluğa uçana kadar
Fark etmedi baksana gönlüm
Her zaman seni bu alemde durmadan arar
Bahattin Tonbul
8.10.2011

Bahattin Tonbul
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Arar Bulursun

Sevgilerin şahı, Allah sevgisi
Muhammedi tanı, onu bulursun
Aşıkların ahı, umut derbisi
Toprağı karanı, arar bulursun

Sevdayı bağladın, yapraklarına
Rüzgarı savurdun, çardaklarına
Nefreti kazıdın, dudaklarına
Toprağı karanı, arar bulursun

Kırılmaz bileği, sevgiden yana
Cana can kataydı, umut yatana
Bedir savaşında, ölen atana
Toprağı karanı, arar bulursun

Senmisin neşeli, senmisin zalim
Kapında köledir, elbette malum
Aşkımız göğsünde, hakikat alim
Toprağı karanı, arar bulursun

En kötü günümüz, seninle olsun
Solmayan hayalin, içime doğsun
Melekten şeytana, hakikat bulsun
Toprağı karanı, arar bulursun

Bahatin’im bende, yar ile yandım
Mum gibi eriyip, bilmeden kandım
Gözyaşı altında, herzaman andım
Toprağı karanı, arar bulursun
Bahattin Tonbul
13.4.2013

Bahattin Tonbul
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Arar Durur

Karanlıklar perisini
Taktın gönlüme sevgilim
Aşkın kalan gerisini
Kazıklara çak sevgilim

Kor tutacak bir odundur
Aşk yanarsa yüreğimde
İçimdeki kanlı sondur
Atılırsa böbreğimde

Yar bakarsan senli benli
Ciğerimde kor ateşi
Tütmez ise,siyah tenli
Arar durur,can güneşi
Bahattin Tonbul
25.7.2009

Bahattin Tonbul
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Arar Durur Deli gönlüm

Bu dünyada el gibiyim
Sanki çok garip biriyim
Sorsan belki de deliyim
Arar durur deli gönlüm

Kelimelerle oynuyor
Yürek sesi hiç durmuyor
Sevda desen doyulmuyor
Arar durur deli gönlüm

Seninle hep geçti ömrüm
Ağrır durur iki böğrüm
Yarsiz bu alemde körüm
Arar durur deli gönlüm

Yağmurun yaşı çok olur
Yüzünün kaşı hoş olur
Hasretin başı aşk olur
Bakar durur deli gönül

Ağzındaki o tadını
Bensiz duran o kadını
Gönlündeki son adını
Arar durur deli gönül

Çok güzeldi senin kokun
İçerimde olan okun
Sancı verir yanan dokun
Arar durur deli gönül
Bahattin Tonbul
25.9.2010

Bahattin Tonbul
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Arar Durur Gönlüm

Arar durur bu gönlüm, ruhumun kelebeği
Yaşamak ayrı güzel, yarda olsa yanında
Cenetinde solusun, sevdamın tek dileği
Tadına doyum olmaz, zaman yetmez sonunda
Bahattin Tonbul
7.3.2014

Bahattin Tonbul
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Arar Oldum

Karıncalar iz bırakmış toprakta
Yaz gelince ekin biçer orakta
Deli gönlüm susuz kalmış çorakta
Bekliyorum her zaman ki durakta

Anıları içerimde duruyor
Senin aşkın yüreğimde kuruyor
Sancıların bu gönlümü çiziyor
Bu ellerde yalnız kalan soruyor

Sen gidince üşür oldum bu yerde
Kalk gel yarim her tarafım bin derde
Gündüz hayalimde gece düşümde
Arar oldum yanar idin seherde
Bahattin Tonbul
21.4.2009

Bahattin Tonbul
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Ararım

Sen gidince gönül bağı topladım
Yüreğime ateş,koyup hopladım
Acı badem koyup,yari copladım
Bu gurbet elinde,sevda ararım

Hasretim ben sana,hava bulutlu
İçindeki aşkı,dağda umutlu
Yalnız kalan beden,yarden umutlu
Bu gurbet elinde,sevda ararım

Düz ovaya atı,salı verince
Acı otu bulup,yedi deyince
Ruhundaki yara biti verince
Bu gurbet elinde,sevda ararım

Aşağı yukarı gezip dururum
Damarda akacak,kanda kururum
Acılar içinde seni solurum
Bu gurbet elinde,sevda ararım
Bahattin Tonbul
31.7.2009

Bahattin Tonbul
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Ararım  Olsa

Uzaklardan baktıkça, o sevdayı kaparım
Hayat böyle desende, bir yol bulup ararım
Yanan yüreğim yakar, o yarsiz ne yaparım
Sönse de son ateşim, dağ taş olsa yararım

Tabiatım böyledir, vura vura dip oldum
Tükenmez aşk uğruna, sen olmadan kayboldum
Umut yarsiz olamaz, hayaliyle son buldum
Tükense de ateşim, dağtaş olsa ararım
Bahattin Tonbul
7.11.2015

Bahattin Tonbul
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Ararım Gönüllerde

Onu suya atamam
Sularda yıkayamam
Sevda ateşi ile
Bu aşkı unutamam

Yalınız koydun beni
Bırakıp gittin yeni
Gönlündeki ateşi
Söndüremedin belli

Tut elini elimle
Kalbinle yüreğinle
Ruhunu ben kaybettim
Ararım gönüllerde
Bahattin Tonbul
7.1.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ararım Seni

Derdi atasın
Ansız yatasın
Hakka katasın

Durmadan Yanar
Ararım seni

Elinle elin
İncecik belin
Hakka sevilin

Durmadan yanar
Ararım seni

Sebepsiz olmaz
Rüyalar solmaz
Hakka doyulmaz

Durmadan yanar
Ararım seni

Derdini dinler
Sevenler inler
Hakkı sevsinler

Durmadan yanar
Ararım seni

Deryayı versen
Bedene sersen
Hakka erersen

Durmadan yanar
Ararım seni

Uzat elini
Suda selini
Hakka belini

Durmadan yanar
Ararım seni

Nasıl bir sevda
Gönlümde kalma
İçimde durma

Durmadan yanar
Ararım seni

Rüyaya dolmaz
Sevdalar solmaz
Ayılan olmaz
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Durmadan yanar
Ararım seni

Yare dilini
Saçta telini
Aşkta elini

Durmadan yakar
Ararım seni
Bahattin Tonbul
11.12.2009

Bahattin Tonbul
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Ararım Sokakların Sesizliğinde

Bana verdin bu dünyayı sense bilinmeyen yerdesin
Severken ayrı gittin o bilinmez beldedemi gezersin
Gönül kervanı yol almış orada acep ne yer ne içersin
İçimiz boşluk dolu merakla hep sen bizleri gözlermişsin

Çocuklar hala yokluğunu tam olarak anlıyamadılar
Bütün ihtiyaçlarını babalarından devamlı aldılar
Yemeleri içmeleri giyme ve gezmeleri hep aynı
Bu yüzden senin yokluğunu yeni yeni kavrıyacaklar

Bunu bir ben bilirim birde benim seninle olan aşkım
Yaza yaza bitiremedim şirlerimde adeta dolup taştım
Beni ancak acıyı çeken gören bilir diğerleri ise şaşkın
Seni çok özledim artık ne oldu bitti kaybolmadı  telaşım

Ararım sokakların sessizliğinde dönerken eve bakamıyorum
Çevremdeki insanlardan korkup onlara da bir türlü soramıyorum
Belkide olumsuz cevap alırım diye kendi kendime sorguluyamıyorum
Dönersin bir gün diye bu umudumu sürekli gündemden bırakamıyorum
20.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ararım Şimdi

Dinmemiş sancısı, yürekten sözlü
Yılların geçsede, ağlayan kimdi
Bu nasıl sevdaymış, aşkımda gizli
Hayali gecede ararım şimdi

Dile yaradandan, yarine kavuş
El ele tutuşup, bu elden savuş
Gökyüzü yanarsa, gönülden alış
Hayali gecede ararım şimdi

Bir yerlerden bakıp, yine gülüyon
Yüreği parçalı, acı veriyon
Garipdir dileği, cana geliyon
Hayali gecede ararım şimdi
Bahattin Tonbul
8.1.2017

Bahattin Tonbul
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Ararsa Beni

Aşkı yaşayan çok iyi  bilir
Dünya onunla huzura gelir
Sevgiyi bilen elbet sevilir
Ararsan beni affet sevgilim

Sevgisiz sevda,yardan yorulmaz
Gönüllerdeki,hasret sorulmaz
Dünyadan göçen,hiçte kaybolmaz
Ararsan beni affet sevgilim

Yüreğindedir,yanan sergisi
Karanlıklarda,doğan dergisi
Yerde çekilen,ipsiz gergisi
Ararsan beni affet sevgilim
Bahattin Tonbul
30.7.2009

Bahattin Tonbul
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Ararsa Gönlüm

Bırak ellerini,sarayım gülüm
Tatlı dillerini,toprağa gömdüm
Seni canımdan çok seveyim dedim
Kara gözlerini,ararsa gönlüm

Kışın duman olur,bizim oralar
Yüreğimse kordur,aşkı yaralar
Seni arıyordur,gökte turnalar
Kara gözlerini,ararsa gönlüm
Bahattin Tonbul
28.12.2008

Bahattin Tonbul
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Arasa Ruhum

Koca dünyayı bir tutamazsın
Yerden çıkıp da,kalırsam eğer
Yalan dünyayı,unutamazsın
Acı içinde,kıvranır meğer

Sevgiyi boşa,yollayamazsın
Gönüllerde yar,ateş olursa
Hasret olunca,sallayamazsın
Yanıp yok olur,duman solursa

Bitmez anılar,durur karede
Gece rüyalar,kurur güneşte
Sevda yanılır,yürek harede
Ararsa ruhum,yürür ateşte
Bahattin Tonbul
4.9.2009

Bahattin Tonbul
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Arasında

Gecenin dumanını,karanlık hayal sarmış
Bitmeyen duaların,ellerin arasında
Ben sevdanın ucunda,sanada acı karmış
Umutların altında,ölümün sırasında

Acıları yakıyor,karlı dağ efesini
Yamaçlardan savrulan,kartalın kafesini
Bitmek tükenmek bilmez,aşkın son nefesini
Sevenlerin altında,gönüller arasında

Garipliğin gitmiyor,kimsesizsin sen artık
Sımsıkı avucunu,açamazsın sen artık
Titreyen o tenimi,saramazsın sen artık
Sevenlerin altında,gönüller arasında

Sanki bir şiir gibi,dudaklar ortasında
Yaralarım kanıyor,yürekler arkasında
Hüzünler ağlatıyor,özlemler sırasında
Umutların altında,mısralar arasında

Benden ayrı olunca,sevdan geri dönmüyor
O yokuşu tutunca,yaram sensiz dinmiyor
Dumansız ateşlerin,içerime sinmiyor
Sevenlerin altında,gönüller arasında

Bir hakikat  altında,tenha kalmış düşlerim
Gecenin ayazında,bitmez yarsiz işlerim
Sevda olup düşecek,otuz iki dişlerim
Sevenlerin altında,gönüller arasında
Bahattin Tonbul
1.7.2012
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Arasında Dengeyi

Elbette değişmedim, varlığı gereksizdir
Düşündükçe yaşarım, gözümü biraz açtım
Yokluğu görülmeyen, sevdası yetersizdir
Arasında dengeyi, bulana dek ben kaçtım

Çöl gibi bulut gibi, uçsuz bucaksız serdi
Hüzünlere bağlayıp, acısı tama erdi
Sırıl sıklam gönlünü, derya da ışık verdi
Arasında dengeyi, bulana dek ben kaçtım

Sevmedi benim kadar, vazgeçemediğimsin
Anılara baktıkça, can ölçemediğimsin
Bugünümde sen varsın, kal diyemediğimsin
Arasında dengeyi, bulana dek ben kaçtım

Sadece verdiklerin, aldıklarından fazla
Şimdi söylediklerin, milleti biraz gazla
Neticede aynısın, kaybetmezsen bu kozla
Arasında dengeyi, bulana dek ben kaçtım

Hiç bitmeyen bahardır, yağmuru güneşi var
İstenmeden de olsa, ağaçlar çiçek açar
Kimi zaman kar yağar, belkide güneş doğar
Arasında dengeyi, bulana dek ben kaçtım
Bahattin Tonbul
9.3.2014
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Araştırmak

Ayaklarımda seni aradı bugün
Bulamadık baksana ay be gülüm
İçindeki sahibim belkide sensin diye
Sordu soruşturdu yoktun buralarda diye

Çok zor danışmak nerede ise buluşmak
O kadar bölüm çok ki sırasız araştırmak
Korsun toprağa yatarsın içinde yalnız
Dünya ile bağını elbet birgün koparacağız

Gelirsin bize oturup  etraflıca konuşmak
Anlarsın belkide o zaman huzura kavuşmak
Yaklaşırsın Allah'a hatalar nerde ise sorup
Ona göre geleceği ve geçmişi araştırmak
12.05.2008
Bahattin Tonbul
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Aratma

Yüreğimde sessiz sessiz gezersin
Neden beni dertlerinle üzersin
Gönlümün kaybolan prensesisin
Beni buralarda koyup aratma

Her şeyinle  çok uzağa gitmezsin
Yari sevip de ihanet etmezsin
Beş çocukla  bu diyarı gütmezsin
Beni buralarda koyup aratma

İlk günleri  sevmiştin nerde o söz
Yıllar geçince aynı kaş aynı göz
Döndün fazla dönme oldun bir dansöz
Beni buralarda koyup aratma
Bahattin Tonbul
14.10.2008
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Arayım

Sanki ömür emek,o tanrıya ulaşmak
     Ruhumu kaplamış,Hak Nurunu arayım

     Çünkü hayat demek,can demektir dolaşmak
     Dünkü bayat yemek,kan seçmektir savaşmak
     Eşi dostu sevmek,han bilmektir yaşamak
     Sanki ömür emek,o tanrıya ulaşmak

     Gönüllere doğmuş,yar ufkuna varayım
     Rüyaları sarmış, Nuh tufana sarayım
     Aşk sevdayı doğurmuş,can göğsüne karayım
     Ruhumu kaplamış,Hak Nurunu arayım
     Bahattin Tonbul
      19.7.2009
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Ardı

Bu nasıl bir sır ki, tadan bıkmıyor
İktidar hırsıyla, saltanat vardı
Koltuğa oturup, ordan çıkmıyor
Seven yüreklerde o da bir ardı

Ağlıyor sızlıyor, sevgi topluyor
Cumhuriyet dendi yalnız atlıyor
Empati yapmıyor, coşup hopluyor
Seven yüreklerde o da bir ardı

Acı tatlı dilde, her anı kardı
Ateş içinde sevgi, kızıl bir nardı
Dolanan bulutta, odamı vardı
Seven yüreklerde, ağlar bekardı

Yağan yağmurların,  bomboş akmıyor
Bu ateşin narı teni yakmıyor
Ağlayan güzele, dostlar bakmıyor
Seven yüreklerde o da bir ardı
Bahatttin Tonbul
24.5.2013
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Ardından

Farkına varamadım, yaşanan gerçekmiydi
Veda bile etmeden, gözlerini kapadım
Bir şarkı bitirmeden, sazlar geleçekmiydi
Sen giderken ardından, kemanı yapamadım

Az da olsa dertleşip, sözüm yetiremedi
Anlamamazlıktan gel, özüm bitiremedi
Gülerek sorma diye, gözüm götüremedi
Sen giderken ardından, kemansız yapamadım

Sen de iyi bilirsin, aşkınla yandığımı
Göre göre terk ettin, isminle andığımı
Bir nefeste sanmıştım, sevdana kandığımı
Sen giderken ardından, kemansız yapamadım

Yeni bir sayfa açıp, tüm şiirlerde yazdım
Yalnız seni severek, adını tene kazdım
Yaraların azsada, gönüller de hep sazdın
Sen giderken ardından, kemansız yapamadım

O sevdiğim gelsede, yaralarımı karsa
Dert dolu yüreğim de, ne kadar kapı varsa
Kilit zincir yetmedi, civileri o sarsa
Sen giderken ardından, kemansız yapamadım

Pervaneydim çervende, acısı tene vurur
Etrafında döndükçe, hedefsiz yerde durur
Başkısını sev deme, yüreğim onla kurur
Sen giderken ardından, kemansız yapamadım
Bahattin Tonbul
17.8.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ardından  Vurulmuş

Sengidince herşey bana çok uzak
Ne kadar ateşti öpülen dudak
Ruhuma dolmuş bak benimle tuzak
Ardından vurulmuş şu adama bak
Bahattin Tonbul
7.5.2013
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Ardından Ağlama

Hayvan öldüğü an, yuları kalır
Insan öldüğünde, sevdasız kalır
Umudu toprağı, seveni alır
Ardından ağlamak, boşa değildir
Bahattin Tonbul
4.1.2014
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Arıyordu Seni

Dobra dobur aradığımız aşk budur
İster ağlat istersen onu  yar durdur
Senden başka vermiyordur kimseye
Kazıdığın kabın içinde sonludur

Titriyordu  yalnız bedeni gönlünde
Arıyordu seni kalbimin gücünde

Yürekleri durmadan yanar o yardan
Acı bana bırakma beni kapıdan
Duymuyorum hissetmiyordu sancıdan
Al beni de  at uzaklara sormadan

Titriyordu  yalnız bedeni gönlünde
Arıyordu seni kalbimin gücünde
Bahattin Tonbul
1.3.2009
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Arıyorum

Önce ince, ince yağan yağmur da,
Havadaki uçan arı da  kuş da,
Şırıl,şırıl akan nehirde ırmakta su da,
Bütün tabiatta seni,hep seni arıyorum.

Berrak,billur yanık sesini
Pembe,solgun beyaz  tenini
Zümrüt,siyah uzun parlak saçını
Bütün benliğimle,hep  arıyorum seni.

Kendim burada,gözlerim uzaklarda,
Kalbim yanıyor,ellerim boşlukta,
Çok gezerim seni, ararım  yollarda,
Mecnun gibi oldum,çölde arıyorum seni.
Bahattin tonbul
31.5.2007
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Arıyorum Sevgilimi

Bana yardımcı olsana
Acılarınla dolsana
Gönüllere de salsana
Bir sevgili arıyorum

Karanlıklarda gezersin
Gezdiğin yeri süzersin
Ruhuma hasret dizersin
Sende sevgi arıyorum

Bulurmuşum can bilemem
Sensizliği ben dilemem
Aşkını kalpten silemem
Yakan sevgi arıyorum

Bu kadar yanmaya inan
Yürek de beden dayanmaz
Ruhumdaki olan binan
Sonsuza kadar yıkılmaz

Senin kadar seveceğim
Sana benim diyeceğim
Aşk yolunda gezeceğim
Sevgilimi arıyorum
Bahattin Tonbul
20.4.2010
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Arıyorum Yıllarca

Yıllarca arıyorum, bu rengimin üstüne
Doğal renkler hep soldu, o yarimin göğsünde
Akan sular kaynamış, doldur onu testine
Yüreğini yakmaz mı, sarsan onu nefsine
Kokusu hala durur, rüzgar esmiş tersine
Bak hala ne duruyor, o yarimin göğsüne
Bahattin Tonbul
7.4.2015
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Arkada Kalır

Bir rüzgar sesine, uyanır sevda
Gökyüzüne doğru, eser yol alır
Zaman gitme anı, ruhumda sevda
O yarimin gözü, arkada kalır

Başladığı gibi, bitmez sevenler
Biraz eksilse de, ömür azalır
Yarinden ayrılıp, yarsiz gülenler
Uzaktan sevilip, gönülde kalır

Artık düşünmüyor, kalemin ucu
İncecik yazılar, mısralar acı
Yer üstünde yakar, kızarmış sacı
O yarimin gözü, arkada kalır

Gittiğin o yerler, cennetin olsun
Sana bensizliğim, görülmez kalsın
Sevda çemberine, gül benzin solsun
O yarimin gözü, arkada kalır

Bozmasın suskunluk, huzuruna al
Atarsan kendini, eyvallahsız kal
Bütün duaları, yüreğime sal
O yarimin gözü, arkada kalır

Yarandan kan sızar, kalsın özünde
Mutlulukdan boğul, bitsin sözünde
Gitme demiyorum, gitsen izinde
O yarimin gözü, arkada kalır
Bahattin Tonbul
16.8.2012
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Arkadaş Gölgesi

Arkadaş gölgesi, sadık dostlardır
Huzurlu anlarda, sana silahtır
Sadık arkadaşlar, yaşanmışlardır
Sıkıntı anlarda, inkar günahtır

Senin değil ise, yarınlar emin
Senin olacaksa, bu günler kimin
Acılar içinde, geçiyor günün
Sıkıntı anlarda, inkar günahtır

Geçmişlerden kalma, kıyamadığım
Kollarıma sarıp, doyamadığım
Yokluğuna düştüm, sayamadığım
Sıkıntı anlarda, inkar günahtır

Ten ayazda eller, sahipsiz kaldı
Şiirler ağladı, gönüller daldı
Gelmeyecek yari, acep ne aldı
Sıkıntı anlarda, inkar günahtır

Kül oldu içimde, ona kor oldum
Takvimler boşaldı, aşka yol oldum
Gelecek günlere, bakan kul oldum
Sıkıntı anlarda, inkar günahtır

Asılan uykusuz, gecenin yüzü
Ağlamadı bana, sevenin özü
Düşen gölgelerde, kaybolmuş gözü
Sıkıntı anlarda, inkar günahtır
Bahattin Tonbul
5.9.2013
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Arkadaş Ve Çıkar

Sevgi tek taraflı değil karşılıklı olunca
Değeri iki kat artar yaşamın boyunca
Gönlün hoş olur ruhlarınız doyunca
Arkadaş hüsrana uğratır menfaat konunca

Duygular karşılıklıdır sen gönlünü açınca
Keserin ağzı tek taraflı malzemeyi yontunca
Yapılan iş yamuk olur şekli bozuk çıkınca
Göze hoş görülmez eş dost ona bakınca

Kaliteyi,farkı bırak eş,dost onlar ayırsın
Senide onuda görüp duysun karara varsın
Allah'ın katında da yaptığından sorgulanırsın
Sen yaptığını iyiliği bil sen ondan yargılanırsın

Gönüllerde güneş ol etrafa ışık,ısı yayasın
Kir çamur atılsa bile balçıkla sıvanmazsın
Hayata güzel bak yüreğin için rahatlasın
Sen seni bil yapdıklarından ders alınsın
11.06.2008
Bahattin Tonbul
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Arkadaşlığımız

Sürdü arkadaşlığımız bir buçuk sene
Ayrılmıştık seninle geçecekti iki sene
Benimle beraber olduğun günler
Zaman nasıl tez de geçer
O zaman yasak etmiştim çorabı
Ayrılınca yuttun aspirin hapını
Çünkü soğuk almıştın sende
Kol omuzda etek dizde
Açıldık ça açılmıştın
Yalnız kalınca da üşümüştün
Tanrı var mı acep sizde
Bilseydim böyle olacağını
Sevmezdim bende senide
Bu günlerime ah ediyorum
Bir daha gelsen diyorum
O zaman sana edeceğimi
Tanrıdan diliyorum
(23.07.1972)
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Arkadaştık

Gülün derdini,bülbül anlamaz ise
Kim anlar dersin
Umuttu belki o an sevgi
Ağlamak yasa gelir
Gülmekse sevgiydi
Mutluluk umutsuzluk değil
Umutların kaybı mutsuzluktu
Birlikte ağlardık,birlikte güldük
Biz birbirimizi seven gerçek aşıktık

Dinle bak sevda yollarında
Hiç dikenimiz olmadı
Süsümüz olmasada
Beraber süslerdik içini
Güvercinlerin uçuşunu seyrederdik
El ele
Aşk sözlerini ekerdik yüreklerimize
Kızsakta kin güdemezdik
Sulara yazardık solmasın sevdamız diye
Kan çıkarmak,hasret yoktu
Gelecek sevgimiz içinde saklanmış
Baksana
Sanki koskocaman oktu
Neden gittin
Birlikte bu havayı koklar paylaşırdık
Biz seninle sonsuza dek arkadaşdık
Bahattin Tonbul
5.3.2012

Bahattin Tonbul
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Arkamdan

Susuz kalmış bu dilim,
Damağımda sensiz aşk
Yağmurda akan selim
Arkamdan söver mi aşk

Üzüntünün zulası
Yaratanın emrine
Hüzünün müptelası
Rehin düşmüş ömrüne

Besmelesiz ölürler
Hakikatı bilirler
Farklı kabirdedirler
Arkamdan söver mi aşk

Son çare cemrelerin
Gönülde duran o aşk
Meçhulde emrelerin
Arkamdan söver mi aşk

Yüz göz olmuş dokunma
Uzaktayım sakınma
Can çekişse yakınma
Arkamdan söver mi aşk

Kokusu bulaştırır
Sevdası ulaştırır
İmkansız alışrırır
Arkamdan söver mi aşk

Tökezlemez sevgimiz
İçimi sızlatan aşk
Hasrette yok dengimiz
Arkamdan söver mi aşk
Bahattin Tonbul
16.9.2011
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Arkandan

Ey sevgili uyan, artık uykundan
O sevdanı anlar, senin kokundan
Yüreğinde taşır, özlem kaygından
Hala bekler seni, seven arkandan
Bahattin Tonbul
6.10.2012
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Arkandan Ta Uzaklara

Söyleyemedin son sözünü bana,yazamadım şarkılara şiirlere romanlara
Ararım durmadan karanlıkta ruhunu hep sorarım tükenen anıları onlara
Hala cevap alamadım biliyorum dua ederdin geride kalan tüm dostlara
Güzellikler dilerdin seni seven seni tanıyan yardıma muhtaç insanlara

Baktım anı defterine hep iyimser yüklemişsin gönlüne giderken hatıralarına
Şu an seni sensiz yaşayan ben
Unutamadım hala baka kaldım arkandan ta uzaklara
Bahattin Tonbul
22.10.2009
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Arkasındayız

Yangını olanın, arkasındayız
İstemesende sen, yıllar geçiyor
Karanlık gölgeler, arasındayız
Aklın sözü birdir, adam seçiyor

Duman sis dağların, eteklerinde
Mazisi silinen yitiklerinde
Geri dön sen güzel, peteklerinde
Çiçekler üstünde, adam seçiyor

Verilmeyen değer, anında kalır
Kısa yolu yoktur, gönüller alır
Sevda çeken yürek, acıyı bulur
Çiçekler üstünde, adam seçiyor

Nefsini ruhuyla, besleyen dostum
Ruhuna sahip ol, acıma dostum
Düzeni bozulan, aşkmıdır dostum
Yangını olanın, arkasındayız
Bahattin Tonbul
20.1.2017
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Armağanım Olsun

Mutlu olduğum da, tek bir hanemsin
Gözlerin cenneti, yansıtır bana
Allah’ın verdiği, son hazinemsin
Armağanım olsun, bu canım sana

Hakikatta gelmiş, bir dehaydın sen
Sana sarılacak, kırılsın her ten
Bir başka sevgiydi, beni delirten
Armağanım olsun, bu canım sana

Yüreğimde duygu, ömrümde kalan
Yalnız bana ait, sevdalar salan
Sen gidince dünya, bana da yalan
Armağanım olsun, bu canım sana

Bir tek gözyaşına, neler vermem ki
Kadeh kadeh içer,  yere serpmem ki
Yarsiz bu alemi, inan görmem ki
Armağanım olsun, bu canım sana

Satır satır yazdım, sana övgümü
Dillerde doladım, kalbin sergimi
İçimdeki ateş, yoksa sevgimi
Armağanım olsun, bu canım sana

Ne zaman bahsetsem, ruhum coşuyor
Hayalimde resmin, hergün koşuyor
Güneş sensiz doğup, dağdan aşıyor
Armağanım olsun, bu canım sana

Bahattin’im yıldız, geceden doğar
Yeniden başlasak, yokluğun oyar
Ayrılık bu canı, rüyada boğar
Armağanım olsun, bu canım sana
Bahattin Tonbul
29.7.2013
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Arsız

Gökkuşağı rengin, mor çizgisinden
Artık meydan bomboş, sokaklar ıssız
Kulaklarım çınlar, yarin sesinden
Çekip gittin erken, nerdesin arsız

Hangi memleketin, sen neresinden
Gökkuşağı rengin, mor ötesinden

Umutla beklerim, gözüm yollarda
Herşeyi bıraktın, geçmiş yıllarda
Anılar bitmedi, durur aylarda
Çekip gitti erken, nerdesin arsız

Hangi memleketin, sen neresinden
Gökkuşağı rengin, mor ötesinden

Unutma unutmam, yüreğim aktı
O insan insanı, kalbinden yaktı
Yaratana yakdı, uzaktan baktı
Çekip gitti erken, nerdesin arsız
Bahattin Tonbul
26.5.2017
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Arşın Kubbesinde.....Nilgün’ün ölümünden yedi yıl sonra

Arşın kubbbesinde, yedi yıl önce
Ruhunu gönderdim, seni gözledim
Karların altında, yüzün dönünce
Gece sendin gelen, yari özledim

Bir kış günü güneş, öksüz doğarken
Yergök buz tutmuştu, teni boğarken
Kırkyıllık sevdayı, tutup sağarken
Gece sendin gelen, yari özledim

Asaletin neydi, emri görülen
Toprak mezar olmuş, yere serilen
Bedenlerin nurla, dolmuş örülen
Gece sendin gelen, yari özledim

Geçmişte yaşanan, hayal sanacak
Gönül sermayesi, elbet anacak
Cenneti alada, melek sunacak
Gece sendin gelen, yari özledim

Evimde işimde, olan düğünde
Zamana aldanıp, solan gününde
Hakikat uğruna, hakkın önünde
Gece sendin gelen, yari özledim

Biliriz hükmü yok, sensiz günlerin
Sevda tortusunda, yarsiz inlerin
Tükenecek ömür, dese binlerin
Gece sendin gelen, yari özledim

Bahattin aşkın da, dünya nimeti
Yaşanan umutlar, onun serveti
Seninde yarinde, Hak’dır ümmeti
Gece sendin gelen, yari özledim
Bahattin Tonbul
5.1.2015

Bahattin Tonbul
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Arşına

İnsan ölünce değil,,yaşarken de ayrılık
Sevgisizlik hiç değil, yalnızlıkta karanlık
Hiç durmadan kalbimde,çıkan seste ferahlık
Sevdaları gitmişse,anıları hayranlık

Rüyalar hayalimdir,aşkı tadanlar bilir
Yarim zalim değildir,onun ruhu sevilir

Çok acırsa yüreğin,bakıversen yarana
Geceleri meleğin,çıkar gelir karşına
Gönüllerde dileğin,toprakları yarana
Affederse feleğin,yakalanır arşına
Bahattin Tonbul
9.9.2009

Bahattin Tonbul
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Artık

Sensiz bu dünyada,tat alamıyorum
Ani kaçışınla,aşk göremiyorum
Sevgini kokunu,can duyamıyorum
Seni yüreğimde,ben bulamıyorum

Karşılaşmamızı,şansa mı bıraktık
Gel desem de sana,gelemezsin artık

Sevmenin tadını,kaybetmişim dünden
Gelmesen de artık,çıkmıyor içimden
Gece rüyalarda,arıyorum hepten
Umuttur her anın,yok oldun aniden

Karşılaşmamızı,şansa mı bıraktık
Gel desem de sana,gelemezsin artık
Bahattin Tonbul
8.2.2009

Bahattin Tonbul
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Artık Anlasana

Yalnızlık
Rüzgarı suratıma estikçe,
İçimi yakıp
Nefesimi daraltıyordu
Onun yokluğu
Sanki oksijenmiş ciğerlerimde
Denizdeki dalga,kırbaç gibi
Çarpıyordu bedenime
Ipıslak
Özlemi koymuştum gurbete
Acıyı gömdüm toprağa
Duyguyu yok ettim
Artık anlasana
Bahattin Tonbul
5.3.2011

Bahattin Tonbul
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Artık Arayan Ve Soran Yok

Artık ne arayan var nede seni bana soran
Sen varken telefonlar susmuyordu her an
İçimdeki sıkıntı,midemi ağrıtıyor durmadan
Şu an kızınla yürüyorum hiç sıkılmadan

Telefonların çalıyor,cevap verende yok
Üç telefon hattı senin,arayanıda yok
Boş yere hat parası ödüyoruz masrafda çok
Bu derdi sen ve ben çektim artık karnında tok

Evde yalnız olunca seni şimdi daha iyi anladım
Çok sıkılıyordun,çarşı pazar gezer alış veriş yapardın
Eş,dost,kardeş,akraba sohbet edecek kişi arardın
Ben gelince önce söylenir sonrada bir güzel haşlardın

Sesini gülüşünü o tatlı tatlı bakışını
Başkalarına kızıpda bana kaş kaldırışını
İşte o zaman çevrene yaptığın kokunun yayılışını
Unutamam sevgilim kımıldamadan son andaki yatışını
31.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Artık Bakmam

Benzesende o yare, anılarda saklarım
İstesende kalbime, ateş atsanda yakmam
Yağmur gibi yağarım, sular gibi aklarım
Kaçırdın gözlerini, ben sana artık bakmam

Gözyaşı olsun bulut, saklasanda güneşi
Severim ben o yari, yoktur dünaya da eşi
İçerimde saklarım, yakmam sensiz ateşi
Kaçırdın gözlerini, ben sana artık bakmam

Acılar çoğaldıkça, ölümden korkuyoruz
Her geçen günden uzak, ölüme koşuyoruz
Yaradana yalvardım, aşkla buluşuyoruz
Kaçırdın gözlerini, ben sana artık bakmam

Gece gündüz hayaller, aşk dolu gözlerinden
Aslında gelmediler, karanlık yüzlerinden
Gitti de dönmediler, silinmiş izlerinden
Kaçırdın gözlerini, ben sana artık bakmam

11.4.2017

Bahattin Tonbul
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Artık Batmayacak

Atamın dediği, aynen şöyledir
Sahip siz vatanın batması haktır
İşin özü kalbi, yakan öyledir
Sen sahip çıkarsan, batmayacaktır

Dinlesen be oğul,  söylenenleri
Dillerde dolaşır, öğünenleri
Hakikat uğruna, sevinenleri
Artık batmayacak,sen sahip çıksan

Vatanın dışında, gözümüz yoktur
Yurdumun içinde, sözümüz çoktur
Bir karış toprağı, tutacak oktur
Artık batmayacak,sen sahip çıksan

İstiklal göklerde, söyledi atam
Dirilmek özlerde, ayrılsa satam
Senin bu sevdanı, nereme katam
Artık batmayacak,sen sahip çıksan

Ey Türk’ün gençliği, bana baksana
Devlete sahip çık, yürek yaksana
Bölmeye kalkanı, toprak yapsana
Artık batmayacak,sen sahip çıksan

Tek kurşunla beş can, nasıl alınmış
Sarıkamış sensiz, nasıl salınmış
Çanakkale için, yarsiz kalınmış
Artık batmayacak,sen sahip çıksan
Bahattin Tonbul
12.8.2012

Bahattin Tonbul
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Artık Beden

Söylesene nerede toprağa giren beden
Bir bir eridi,deşme,yoktu yoktan var eden
Sahibine el açıp,hakka dualar eden
Sevdasına sen erdin,kaybolmaz artık beden
Bahattin Tonbul
9.1.2011

Bahattin Tonbul
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Artık Bende

Artık bende
Üşüyorum
Sensiz yar
İliklerime kadar dondum
Üşümek donmak moda oldu
Şimdi
Yüreğim titriyor
Çok,çok acı çekiyorum
Umutlar hayallerime karıştı
Tüm sevdiklerim etrafımdan kayboldu
Hiç olmazsa seni düşlerimde saklıyorum
Hayallerimde bir bir yaşatıyorum
Yar
Sevdamızı sevgimizi
Şiirlerde işliyorum
Çektiğim tüm acıları da
Göğsümde taşıyorum
Küçükte olsa bütün bunlar
İçimi ısıtıyor
Umut veriyor seni arıyorum
Her yerde
Neler yapsam neler etsem az
Anladım sevdam kar altında kalmış
Herhalde bende sensizken seninle birlikteydim
Bak
Artık bende donuyorum
Bahattin Tonbul
25.1.2012

Bahattin Tonbul
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Artık Biliyor

Yarini aldatana,ihanet edene de
Merhametim yok artık
Ateşlerde yanıpda,kül olmak istiyorum
Yüreklerde kaldıkça,umutlara saldıkça
Acılar bitti tükenmez
Tende artık
O yar benden uzakta,
Gönüllerde durdukça
Yanıp yandıkçada kül olmak istiyorum
Uzatsa ellerini,titreyen yerlerini
Tutu versem de ben
İnan ne olur
Usanmam artık
Özünden sevenleri
Delidir diyenleri
Gönülden gönüle erenleri
Tanrım zaten artık biliyor
Bahattin Tonbul
17.5.2012

Bahattin Tonbul
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Artık Bulamam

Değer verdiğimi,hakedemeyen
İnsan dediğimi,silemem artık
Sevdamı yitirip,yokedemeyen
Gözyaşımı döksem,bulamam artık

İzin vermesede,odur meleğim
Kendim için değil,tekbir dileğim
Cennetinde görüp,unu seveyim
Gözyaşımı döksem,bulamam artık

Zordu yarsiz yıllar,çok geç öğrendim
O geçen zamana,yalnız direndim
Hasret olan aşktan,boşa iğrendim
Gözyaşımı döksem,bulamam artık

Üç kuruşluk insan,harcayıp gitti
Ölüm bize haktı,çok erken bitti
Arkama dönünce,hayali yeti
Gözyaşımı döksem,bulamam artık

Beni üzmeyecek,herşeyden önce
Sevda çeken yürek,bir kıldan ince
Hasret sonsuzlukta,kaybolmaz bence
Gözyaşımı döksem,bulamam artık

Bahattin’im bende,yari ararım
Alsam kollarıma,nasıl sararım
Onun kokusunu,onsuz kararım
Gözyaşımı döksem,bulamam artık
Bahattin Tonbul
8.7.2012

Bahattin Tonbul
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Artık Dinle

Yinede unutulmadın
Ayrılığın ardından
Binkezde göç etsen
Saklanmış eşyaların tozlar arasında
Durur aynalarda hatıralar
Herbakışta anılar
Saklar sırların ardında
Özlem saklıdır peşinde
Sevda mahkum olmuş yüreğine
Saklanmış yıllarca geçmişi
Kahreder gurbet
Özlemesende beni affet
Çok erken kaybettim
Sevmenin tadına varmadan
Saygıda sevgi toplar gönlün
Hoş görü susmakta kalmaz
Minnet aşktadır
Sadakat ruhta
Herşey hayattan değil
Bazıları cezada olsa
Bir imtihan
Bak
Ateşten de soğudum
Öylesine özlem
Tutunacak el
Seni anlayacak bir yürek gerek
İşte bu yüzden susuyorum yalnız
İçimden geçenler özletiyor seni
Olmayan hasret payıma sus düşürüyor
Sus
Artık dinle
Bahattin Tonbul
24.9.2013

Bahattin Tonbul
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Artık Dolmuyor

Özenle uzanmış yatar sessizce
Yüzüne nur doğmuş,öyle uyuyor
Gözünden akan yaş,iner densizce
Yüreğine nefes,artık dolmuyor

Sevdiğim yar ölmüş,biliyor musun
Sondan gelen sesi,duyuyor musun
Bensiz oralarda uyuyor musun
Ciğerine nefes artık dolmuyor

Karanlık gecemde,ışığımdın sen
Bu alemde seven,aşığındım ben
Göğsünü koklayan,uşağım desen
Ağzından da nefes artık çıkmıyor

Gökyüzünde benim,yıldızım oldun
Ölmeden öncede,yalınız soldun
Sevdamı tutacak,nefis bir koldun
Yüreğine nefes,artık dolmuyor

Yarınları alıp,hapsedeceksen
Hayalleri karıp,mahvedeceksen
Bu dünyadan göçüp,terk edeceksen
Yüreğine nefes,artık dolmuyor

Simsiyah saçları,okşayamadım
Boynuna dolanıp,kışlı yamadım
Seni ateşimle,haşlayamadım
Yüreğine nefes,artık dolmuyor

Bahattin’im ona,öldü diyemem
Yüzüme bakıp da,güldü diyemem
İçimdeki aşkı,kökten silemem
Ciğerine nefes artık dolmuyor
Bahattin Tonbul
16.8.2011

Bahattin Tonbul
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Artık Gel

Seviyor hayalliyorum
Bıkmadan usanmadan hep
Senin gelmeni bekliyorum
Sana kavuşmak için

Kucaklamak istiyorum
Kollarıma alıp sıkıca sarıyorum
Sarınca kollarımın arasından yok oluyorsun
Söyle Allah aşkına sen orda ne yapıyorsun?

Şaşırıyor tekrar tutup kendime çekiyorum
Alabildiğine kokunu içimde hissediyorum
Bu yüzden senden ayrı olmaya dayanamıyorum
Artık gel ne olur seni çok mu çok  özlüyorum
20.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Artık Haykırıyorum

Sen gidince bu alemden
Hep seni geçmişi anıları yaşananları
Sensiz yaşadım
Yüreğimde
Biran olsun unutamadım
Çıkartamadım içimden

Hayallerle yaşadım
Rüyalarımda aşkımızı
Tutamadım
Karanlık gecelerde tanıyamadım
Seni aradım
Sesini kokunu bulabilir miyim diye
Her seferinde kaçtın benden
Sebebini anlayamadım

Bulutsuz gecelerde yıldızlara baktım
Yıldızımızı tanıyamadım
Kayan kayana
Toprağa düştü her hal
Acılar yok oldu birden
Gözüm kamaştı
Bütün bu yaşadıklarım azaptı
Ruhum artık boşluktaydı

Sustum
Her şeyi yüreğime kustum
Aşkım gün geçtikçe daha da korlandı
Bu ateş sevdamızı
Büyüttü bağrında
Büyümede neymiş devleşti
Adeta sen yedi kat yerin altında
Dolaşırken
Bense kalbine saplanmış bir okla
Dolaşıyorum günlerce
Hatta sana kavuşmak için
Özlüyorum
Ölümü gözlüyorum

Esaret altındaki aşkımız
Hayaller aleminde acımasız
Kopkoyu karanlık içinde kaybolmuş kimsesiz
Dudaklarım kurumuş susuzluktan
Dilim yapışmış birbirine
Konuşamıyorum
Seninle olan sensizliğimi haykıramıyorum
Artık
Bahattin Tonbul
21.5.2011

Bahattin Tonbul
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Artık Kaçı Ver

Yazarken boşalmak kalbi rahatlatıyor,beyni aydınlatıyor
Okurken dinlemek bazen sıkıyor,belkide bunaltıyor
Hayal ederken bulanık görüyor,uyanınca teratıyor
Bu söylediklerimin hepsini aşık olunca tekrarlatıyor

Aşık olmak yetmiyor,içinde ayrılık hasret yoksa
Kalbine ok veya hançeri zehirlemeden soksa
Betin benzin atmış rengin sararmış dahi olsa
Canın acımaz inan içinde al kan  çıkmıyorsa

Bunun sebebi vardır,düşün ona göre karar ver
İçindeki hasret tükenmiş umut kapılarını açı ver
Belkide seni kurtara bilir iyi düşün  haber ver
Sonu biten uzun bir yola girdiniz artık kaçı ver
05.04.2008
bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Artık Kim Takar

Senden çok uzakta, içim coşmuyor
Vazgeçtim hasretten, geri dön artık
Bir kaç söze gelmez, yalnız koşmuyor
Gölgeler karanlık, kim takar artık

Gözümde uyku yok, yastık ne yapar
Akşam karanlıktan, söyle kim korkar
Yollar taşla dolmuş, inan kim sapar
Gölgeler karanlık, kim takar artık

Söylenecek sözü, bir satırda yaz
Maksadın olursa, sakın etme naz
Her gün kavga etmek, olsa bile kaz
Gölgeler karanlık, kim takar artık

Çok yoruldum sensiz, neye otursam
Yari kollarıma, alıp sarılsam
Sevda ateşine, teni sığdırsam
Gölgeler karanlık, kim takar artık

Yıldızlar parlıyor, güneşe yakın
Islık  duyulacak, yok evin barkın
Düşüncem suçludur, sevdaya akın
Gölgeler karanlık, kim takar artık

Bahattin gün ayaz,  sabaha döndü
Ummadığın ışık, bir anda söndü
Sanki bilye gibi, her yeri öndü
Gölgeler karanlık, kim takar artık
Bahattin Tonbul
23.9.2016

Bahattin Tonbul
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Artık Konuşamıyorum

O kadar masum masum bakıyorsun
Bakışlarımdan bir anlam çıkaramıyorsun
Dilin dönmüyor bir türlü konuşamıyorsun
Canım sevgilim uykularında acep ne yapıyorsun

Sırtından tutup seni kaldırıyorum
Kafanı bir türlü,dik tutamıyorum
Çok uğraşmama rağmen laf alamıyorum
Ne oldu sevgilim bir türlü kokluyamıyorum

Yerimden,evimden çok ayrı kaldım
Bense oraları özlüyerek yattım
Hastahane odasında çoğukez ayaktaydım
Seni konuşturmak için,ayrıca meraktayım
02.01.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Artık Nedendir

Yar sensiz olunca,
Yıldızlardan aşağı akıyorum
Sevdan  bensiz kalınca
Seni rüyamda saklıyorum
İnan
Ufkum da sönmesin ışığın
Hayalini  koynumda paklıyorum
Kalbinden çıkmayan aşığım
Ben
Ruhumda hep seni alıkoyuyorum

Hala taşıyor koruyorum
Bak
Bu sevgiyle sevdayı koydum
Boş bir sepete
Yıllarca taşısam da,yorulmam  inan hiç
Sabahları sensiz güneşim doğmuyor
Bilmiyorum sebebini
Artık nedendir
Bahattin Tonbul
7.8.2011

Bahattin Tonbul
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Artık Taşıyamıyor

Çok sakin sıcak bir hava
İçimde geçmedi acı o dava
Yüreğimi yakan kara bir sevda
Bakıp da boynunu bükmedi hala

Çok ince ruhlu çokda  zariftin
İçerime girip günlerce erittin
Ulu mevlam yüreğime ne ettin
Bak  boynumu da nasıl incelttin

Başımı dik tutamıyor bu beden
İçimde yalnızlık üzüntü kederden
Ayırdı felek ikimizi birbirimizden
Yaktı yüreğimizi hiç de düşünmeden

Sensizlik içerimi müthiş yakıyor
Kalbimin çarpıntısı bak duyuluyor
Hasretlik beynimi adeta kaynatıyor
Yalnızlığı ve ayrılığı artık taşıyamıyor
11.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Artık Tutamıyorum

Gönlüm hatıralarla dolu içimde yanar
Sensizlik koskoca bir ömür adeta yakar
Oturmuş tüm dostlar seni bana hep sorar
Sorduklarında gönlüm yanar gözümden yaşlar akar

Bakma elimde değil acıyı atamıyorum
Hiçbir doktorun branşı değilmiş anlayamıyorum
Hangi okul yetiştirir bu tabibi soramıyorum
Aşkı tanımayan ne bilir sevda acısını artık tutamıyorum
07.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Artık Usandım

Karanlık gecenin sabahı olsa
Yarsiz bu alemin tadı olmuyor
İçimdeki yara kangren olsa
Gönlümdeki sevdan, neden solmuyor

Bir daha gülemem,senden uzakta
Sensiz yaşamaktan,usandım artık

Yüreğini saran izin ben olsam
Bedenime dolup,sevgi kaplamış
Gönlünü toplayan,aşka ben dolsam
Acıları toprağa,karıp saplamış

Bir daha gülemem,senden uzakta
Sensiz yaşamaktan,usandım artık
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Artık Uyansana

Kaybolmuş geçmişin
Neyim var neyim yok seninle idim
Bazen ağladım
Bazende güldüm
Bir seni hizama getiremedim
Sahi sen beni hiç sevdin mi?
Hala bilemedim

Kendine gel artık
Sadece seven bir insanız
Vaz geçilmez de değiliz, vazgeçende
Toprağın altında hepsi bir değil mi?
Anlasana
Gidenler dönmedi hala
Aşkımıza iyi baksana

Yürekleri temiz tut
Aşkı tanımak için
Cenneti tende uyut
Hakikat olmak için
Dediler

Ne sevenler geldi geçti
Neler buldular
Kor gibi aleme ateş saçtılar
Bilmem hangisi yaktı bu sessizliği
Umuda gölge
Uykuya güneş kattılar
Karanlıkta
Uykudan artık uyansana
Bahattin Tonbul
1.3.2013

Bahattin Tonbul
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Artık Yeter

Bitmeyen sabahta, bir sevdiğim var
Doyulmaz tadıyla, unutulmaz yar
Ruhumu titreten ey sevgili yar
Yeter artık dünya bana olmuş dar
Bahattin Tonbul
21.8.2013

Bahattin Tonbul
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Artık Yeter De

Bu nasıl bir aşk ki,sana ulaşmak
Öyle zor ki yaz gelince buluşmak
Sen köyün de,bense burada olmak
Güç geliyor artık,sensiz yaşamak

Gündüzleri çalışıyorum ama
Bir saniye boş kaldığım anda
Hayalin karşımda,resmin masam da
Onlarla avunmaya çalışıyorum,bur da

Bir gün ne oldu, biliyor musun
Sen odama gelmiş, gülüyorsun
Elimi uzattım sana, bakıyorsun
Dur hele,benden niçin kaçıyorsun

Yine hayal gördüm,her halde
Ben burada sensizlik,nerede
Güneş orada,dünya ise yerde
Ayrıl mı yalım artık,sevgilim yeter de
(1.7.2007)
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Artık Yok Oldu

Atıma bineli elli yıl oldu
Kısmetim bunca zaman, yanıp kül oldu
Seni çok sevmiştim,o aşkımız yok oldu
Hatıralarım ve tüm anılarım,maziye karıştı
....................................................Son oldu.
13.9.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Arzeder

Fiziki sıkıntı, dardı mekanlar
Gösterişten uzak, önem arzeder
Havanın bitmesi, gönül yıkanlar
İnsanın sağlığı, sevgi arzeder

Mutluluk üç şeyde, iyi bir eş bul
Betbah olan şeyler, kötü eştir kul
Sevdası bitmişse, hayat ona zul
İnsanın sağlığı, sevgi arzeder

Dünya saadetini, sevenler olur
Yaşanacak mekan, kalple boğulur
Acıyan yürekler, elbet kaybolur
İnsanın sağlığı, sevgi arzeder

Rızkın bereketli, sevgi anlamlı
Refah geniş yürek, boyu endamlı
Gerçek mahkum isen, dinlekülhanlı
 İnsanın sağlığı, sevgi arzeder

Hisseler gösterir, aşka erenler
Umudu kör etmiş, boşa serenler
Zaman tükenecek, hakkı görenler
İnsanın sağlığı, sevgi arzeder

Bahattin sabretmiş, bunca zamanı
Refah geçmiş evde, ateş yakanı
Aşkınız topraksa, kabir mekanı
İnsanın sağlığı, sevgi arzeder
Bahattin Tonbul
26.11.2015
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Arzu Dolu Kahrım

Uçup da gitsin düşümde,
Kaybetsin dillerden düşürmeyen sevenin ahı
Tutmuyor hiç uykular
Gözlerini
Tüketmiyor dilerden sesiz kalmış heceler
Ah yarim ah
Nasıl derim kimsesiz duran  o ayaza
Üşütmesin  beni ne olur,yarim
Dualar ederim ısınsın diye
Kahrolurum her gün sensiz öksüz ağlayıp geçen
O en son yaza
Tükenir oldu artık bahtım
Gülmesin bensiz hiç bir kimseye
Haykırın durmaz son arzu dolu kahrım
Bahattin Tonbul
4.2.2011

Bahattin Tonbul
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Arzum

Kafamdan çekip atsam,farklı fikirlerimi
Seninle bir olmaktı,içimdeki tüm arzu
Bir daha karşılaşsak,el ele olsam senle
Sonsuza yürümekti,bırakmamaktı arzum

Ağzımla şarkı tutsam,unutmam gömleğini
Gece rüyalarımda,seni görmekti arzum
Aşk ile seni sarsan,bırakmam yüreğini
Karanlık geceleri,aydınlatmaktı arzum
Bahattin Tonbul
25,5,2010

Bahattin Tonbul
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Asarım Seni

Tövbeler tövbesi, birdaha sevmek
Sevgimin üstüne, basarım seni
Umudu göğsüne, takıpda övmek
Kalbimin içinde,asarım seni
Bahattin Tonbul
10.8.2012

Bahattin Tonbul
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Asıl İçinde

Serbest bırak boş duran
Kalbi aşka
Hasret olmuş yüreğin
Bir seven çıkar elbet
Üstündeki resme aldanma
O değil
Seni yaşatan kıymet
Asıl içindeki değerdir
Bahattin Tonbul
22.9.2011

Bahattin Tonbul
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Asıp Çakamaz

Tutmak istersen o zaman tutamazsın ki
Bakmak istersen iyi bak göremezsin ki
Aşkı sevdayı unutma sakla göğsünde
İçindeki yarayı sen atamazsın ki

Yanar yüreğinde durmaz hasret çekenler
Gülü korur dalındaki batan dikenler
Gönülden gönüle uçup ayrı gezenler
Toprak olup kaybolursa acı çekerler

Ulu tanrım yar yüreği atıp yakamaz
Ruhumdaki anılara tutup bakamaz
Geçmişimin masalını yırtıp atarsa
Sevgilisi sevdiğini asıp çakamaz
Bahattin Tonbul
11.6.209

Bahattin Tonbul
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Askerde Umutlar

Yüreğin ortasında,seni sakladım
Yüzündeki benin,can verir bana
Deli gibi sevdim,yari akladım
Askerde umudlar,Turan der bana

Karadır kaşların,sanki yay gibi
İçimdeki yaran,tutmaz elgibi
Sevdanı atamam,sanki yel gibi
Askerde umudlar,Turan der sana

İsmiyin baş harfi,göğsümde durur
Sensiz geçen her gün,kalbimde kurur
Acı bir talihdir,hasretlik burur
Askerde umudlar,Turan der bana

Karanlık geceler,bitermi dersin
Tenimdeki kokun,yetermi dersin
Ufkumdaki ışık,sönermi dersin
Askerde umudlar,Turan der sana

Dağdaki çiçekler,sararmış gitmiş
Ruhumdaki aşkın,baharmış yitmiş
Yalnızlık başıma,ayrılık setmiş
Askerde umudlar,Turan der bana

Giderken bu elden,bana el salla
Acını gönlüme, sarıp da yolla
Akan gözyaşımı,gurbette kolla
Askerde umudlar,Turan der bana

Düğünde bayramda,oyna oynunu
Benden başkasına,açma boynunu
Kızların içinde,sarsan koynunu
Askerde umudlar,Turan der bana

Hey gidi Tonbul’um,içim yanıyor
Damarda dolaşan,kanım kaynıyor
Özlenen sevdamı,kimler tanıyor
Askerde umudlar,Turan der bana
Bahattin Tonbul
13.9.2011

Bahattin Tonbul
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Askıda kalsın

Gündüzleri nerde gezersin
Akşam oldu mu benimlesin
Nerede olursan ol yeter ki
Çevrende iz mi sürersin

Yaşamayı yaşatmayı iyi bil
Sigaramın izini de iyi sil
Dudağından çıkacak dumanını
Eşe dosta deme yürekten sevil

Dostlar beni sevsin hatırlasın
Yüreğinde aşkımızı tanısın
Dilden dile durmadan dolaşsın
Hatıralar o askıda asılı kalsın
2.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Asla

Asla umudunu, sakın kaybetme
Yarınları kimse, getiremez ki
Kimse bilmez seni, beni farketme
Sevmek için sebep, bulamazsın ki
Bahattin Tonbul
24.11.2013

Bahattin Tonbul
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Asla Ne Senden

Asla ne senden
Nede aşkından vaz geçmedim
Umudumu da yitirmedim
Sana kavuşacağıma eminim
Hayata küskün de değilim
Olmadım da
Hatıralarınla yaşadım
Bir bir
Oğlun ve kızların
Yetti dünyama
Torunumuz da oldu bak
Biliyorum sen olmasan da
Güneş sensiz her sabah
Yeniden doğacak elbet
Bunu da biliyorum
Seni seven bu yürek de
Sana birgün kavuşacak
Canım sevdiğim
Sevgilim
Bahattin Tonbul
14.6.2015

Bahattin Tonbul
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Aslan'da Olsan Vatansız Kalırsın

Bir aslanın duruşu sanki bir heybet
Kalplere salardı korku ve dehşet
Domuz,tilki bakardı ona pek çok sert
Hükümleri fermandı hem de çok mert

Domuz,tilki ve çakal birleştiler
Sözleri,fermanları dinlemek istemediler
Ormana hüküm,ona ölüm dediler
Bulunduğu inine hep beraber gittiler

Ormana hakim olması için
Kalleşliğin cemiyetini seçin
Gittiğiniz yere pis kanınızı saçın
Ona isyan bayrağını açın

Kurt,köpek ve çakal,domuz ile kaplan
Tilki önlerinde dört bir taraftan
Vermediler aslana nefes alacak zaman
Hayata pes dedi yalnız kalan aslan

Hayasızlar ormana dağıldılar
Karış, karış toprağı paylaştılar
Dört köşeye kızıl pençesini attılar
Aslan olandan aslan doğar unuttular

Genç aslan pençesini kaldırdı
Kalleş düşmanın üzerine saldırdı
Babasını yok edeni aradı
Tilki çakal korkudan saklandı

Sonradan oğlu aldattılar
Ve barış etmek istediler
Modern beyin,ahlaksız fikir verdiler
Örf,adet,huy,geleneksiz ettiler

Ahmak aslan babasını unuttu
Tilki ve çakalın adetini tuttu
Her dediklerini kabul edip sustu
Onlar için eski adet gelenek yoktu

Bahattin der aslan aslandan doğarsa
Çakal tilki domuz ile yaşarsa
Pençesiyle kendi neslini öldürür
Varlığı ile de yattığı yeri(vatanını)     söndürür
21.08.1972
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Asrın Çocuğu`na

Mesajın çok kısa ve kesin
Şiirlerimde beni anlaya bilesin
Çünkü sen adını saklayan bir nefersin
Şiirlerimi iyi okursan ne olduğumu hissedersin

Hatta ne olduğum olmuşum önemli değil
Şiirlerimi okudukça verdiğim mesajlara eğil
İyi sindir onları sakın ha miden de değil
Beyninle analiz et iyiyi kötüyü ayırt ettir

Ülkücüymüş,türkücüymüş,bozkurtmuş
Kalbinde alabildiğine yarası çokmuş
Duyarsız insanların hatırası da yok olmuş
Sen ona sahip çık çünkü Atatürk ilk bozkurtmuş

Paraya ilk bozkurt resmini bastırtıran
Türk kültürünü kurup amlemine bozkurtu koyan
Tarihini okuyup onu gündemine taşıyan
İşte gerçek bozkurttur onu sevip sayan

İşte ben de onlardan biriyim
Vatanı bayrağı için belki deliyim
Türk`üm demeyi içine sindiremeyenin
Karşısında daima bozkurt gibi kükreyin
27.10.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aşam

Çok uzun bir hayat, varmış ömründe
Gibi bekletiyor, sevdayı yaşam
Yürümeyi sağlar, ruhun emrinde
Geçmiş anıları, yürekte aşam

Gelecektir o gün, bitmez işlerin
Önceki nedenler, yarsiz eşlerin
Acısı tükenmez, sızlar dişlerin
Geçmiş anıları, yürekte aşam

Sen gittin gideli, tükenmez ahım
O kadar özledim, umudum vahım
Gönlüm de duran, en büyük şahım
Geçmiş anıları, yürekte aşam

Sevgi sevmek değil, hep özlemektir
Uzakta olsan da, hissedilmektir
Sevda  tek duygudur, can izlemektir
Geçmiş anıları, yürekte aşam

Aşk denince susmak, yaşar özünde
Susadıkça içer, akar gözünde
Beddua edecek, yarin yüzünde
Geçmiş anıları, yürekte aşam

Bahattin’i alıp, severek sakın
Allah’ım bilir der, ağlayıp  yakın
Doğacak güneşe, yaparsın akın
Geçmiş anıları, yürekte aşam
Bahattin Tonbul
22.3.2013

Bahattin Tonbul
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Aşamamışız

Seni ben gerçekten,çok seviyorum
İkimiz birlikte,yaşamamışız
Güneşim ol akşam,bak seviyorum
Yağmurlar yağarken,aşamamışız

Yıldızım olupta,hemen bana doğ
Nefesi alıp ta,yüreğimi boğ
Gülün ömrü kısa,koparmadan oğ
Sessizlik sonuymuş,aşamamışız

Hayatım desemde,yaşatabilsem
Kollarımla seni kuşatabilsem
Sen benim canımsın,canımsın bilsem
Umutlar yitmeden,aşamamışız

Bu canla birlikte,benle yaşarsan
Acıya tat katıp,öyle boşarsan
Kaynayan süt gibi,birden taşarsan
Gönüller bitmeden,aşamamışız

Bir ömür boyunca,el ele tuttuk
Söyle ey sevdiğim,nasıl unuttuk
Bülbülüm olsanda dalı kuruttuk
Sevenler ölmeden aşamamışız

Sevginin adını,yıldıza koysam
Şimşeğin adını,kalbine oysam
Ölmeden öpsemde,bir sana doysam
Güneşler doğmadan,aşamamışız
Bahattin Tonbul
19.3.2012

Bahattin Tonbul
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Aşaması Bitmez

Aşaması bitmez, yıllarca sürer
Kırılması hemen, zamanı yoktur
Saniyeler biter, umutlar ürer
Aşkı gönüllerde, saplanan oktur

Ölüm bahanedir, tekrarı olmaz
Geriye dönüşün, sevgide solmaz
Yaşatılan güven, kalpde kaybolmaz
Seven gönüllerde, ateşi çoktur

Ömür gerekeni, söyletir sana
Tekrar kavuşması, cennettir bana
Yoketmedin beni, söyle be ana
Duran hayatımda, acısı yoktur

Eğer duyuyorsan, canlıdır o yar
Ruhunda ki acı, ufukta diyar
İnsandır unutma, yıldızdır kayar
Sevgide yaşatmak, acısı çoktur
Bahattin Tonbul
15.8.2015

Bahattin Tonbul
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Aşarım

Her yaşın aşkı başka
Yedi yaşta bambaşka
Yetmişin deki aşka
Acep şimdi ne ettin

İnadına ölürsen
Bende sana gelirim
Hak yolunda dirensen
Cennetine gelirim

Aşk rüzgarı sinemse
Acep şimdi ne ettin
Sevdan kalp de diremse
Gönülleri erittin

Karanlığın gücünü
Bana hiçte demedin
Sevenlerin öcünü
Yüreğime vermedin

Bahattin’im terini
Kokladıkça yaşarım
Kalbindeki yerini
Cennetinde aşarım
Bahattin Tonbul
20.3.2010

Bahattin Tonbul
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Aşığı Kurt Yemez

Eğer insan isen, birgün ölürsün
Kalbine koyduğun, düşman değildir
Puslu havalarda, onu görürsün
Seveni kurt yemez hain değildir

Tutuğun sevdanın özünden çıkma
Gerçek sevenlerin, hışmından korkma
Gece karanlıkta, resmini yakma
Aşığı kurt yemez, nankör değildir

Haksızlık altında, boyun eğmeyin
Dillerde dolanan, yare değmeyin
Tattığı aşkına boştur demeyin
Seveni kurt yemez, hain değildir

Eğer o yar sana, zarar vermişse
Sevgini kaybetmez, koku sermişse
Gönül bağlarına, darı ekmişse
Aşığı kurt yemez, nankör değildir

Kötü insanlarla, arkadaş olma
Sevap işlesede, yanında kalma
Sevdanı yok eder, sakın aldanma
Aşığı kurt yemez, nankör değildir

Çektiğin hayaller, gelip geçsede
Umudun içinde, acı çeksede
Yinede candan sev, toprak bitsede
Aşığı kurt yemez, nankör değildir
Bahattin Tonbul
30.10.2012

Bahattin Tonbul
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Aşığım Aşık

Yağmurlar düşer yanaklarıma
Sevdan içimde karma karışık
Acı da sarsan kucaklarıma
Aşığım sana aşığım aşık

Hapsettin gönül,hapsettin beni
Mahpus olmuşum görünce seni
Etrafı saran sevdamız yeni
Aşığım sana aşığım aşık

Seneler okşadı saçlarını
Gitmeden kırdın taçlarını
Gözler bağladı yamaçlarını
Aşığım sana aşığım aşık

Adın hiç düşmez dudaklarımdan
Fısıltın çıkmaz kulaklarımda
Göz yaşları akar,yanaklarımdan
Aşığım sana aşığım aşık

Sana koşmak ister ayaklarım
Toprağını deşti tırnaklarım
Kaybolmuş  birden parmaklarım
Aşığım sana aşığım aşık

Bir kadeh şarap,aklımda sözün
Tek sarhoş eden nefis o gözün
Kadehmiş tende kuruyor özün
Aşığım sana aşığım aşık
Bahattin Tonbul
30.3.2012

Bahattin Tonbul
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Aşığım Dostlar

Sessizlik içime,bir hayal koyar
Hasretle çarpacak, kalbi neyleyim
Azalan yılları, özlemler  boyar
Aşığım dostlarım, yarsiz neyleyim

Benden çok uzakta,çağırın sesi
Gün olur batıdan,gelir efesi
O rüzgara karşı,bitmez nefesi
Aşığım dostlarım, yarsiz neyleyim

Yaşanan sevgiyi,içime attın
Çaresiz yaraya,acıyı kattın
Varlığı yıllarca,kimlere sattın
Aşığım dostlarım, yarsiz neyleyim

Bitmeyen sevdalar,gelir derinden
Sancı verir her gün,yara yerinden
Esen rüzgarların,gelir serinden
Aşığım dostlarım, yarsiz neyleyim

Zamanımı yalnız,ona verdim ben
Dinleyin dostlarım,hakka erdim ben
Şiirleri satır,satır dizdim ben
Aşığım dostlarım, yarsiz neyleyim
Bahattin Tonbul
4.7.2011

Bahattin Tonbul
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Aşığım Senin

Hayat belki senin, sevgisi benim
Yaşanmış sorunlar, şaşkındır senin
Zaman seçimleri, hatası tenim
Yalnızlığa bakma,  aşığım senin

Bak ilgilendirmez, geçmişi özet
Şarkıda türküde, sen benden söz et
Uzakta da kalsan, yalınız göz et
Yalnızlığa bakma, aşığım senin

Duysun duymayanlar, ben aşık oldum
Yüzüne baktıkça, hayaldi soldum
O yari kalbimde, öksüzken buldum
Yalnızlığa bakma, aşığım senin

Dillerde dolanır, aşkımız geçmiş
Susuz çöllerinde, yaşamak heçmiş
Ben ben oldum artık, dostunu seçmiş
Yalnızlığa bakma, aşığım senin

Küçükken kızımı, alın diyenler
Sevdası gönlümde, farklı giyenler
Ben bir kere sevdim,  sevda görenler
Yalnızlığa bakma, aşığım senin

Yalan söyleyemem, bunu bilesin
Doğrudan kaçıpda, bensiz gülesin
Acın yüreğinde, care dilesin
Yalnızlığa bakma,  aşığım senin
Bahattin Tonbul
24.11.2013

Bahattin Tonbul
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Aşığız Aşık

Ağlamaktan gözyaşlarım
Acılarımı
Mahkum etmiş
Sen özlemlere tutsakken
Rüzgarın savurduğu yapraktı aşkımız
Dalga dalga umuttu
Dillerde dolanan şarkımız
Biz senle ne dostuz,nede arkadaşız
Birbirimize aşığız aşık
Bahattin Tonbul
5.3.2012

Bahattin Tonbul
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Aşık

Hayal size uzak, ne yakın bize
Sevda gerçek ise, hiç düşündün mü
Ölüm anlamsız dı, attın denize
Yüzda kaçın aşık, hiç üşüdün mü

Ölümsüzlüğü tat, sen tek başına
0na çok hayrandın, çatık kaşına
Bakmaz olmuş artık, son göz yaşına
Yüzde kaçın aşık,hiç düşündün mü

Gölgene acıyı, kimler ekecek
Sevgine umudu, bensiz dikecek
Yattığın toprağı, sensiz çekecek
Yüzde kaçın aşık,hiç düşündün mü

Kovsanda gitmem, senden uzağa
El yerine koyma, düşme tuzağa
Vefasız sevgiyi bağla kızağa
Yüzde kaçın aşık,hiç düşündün mü

Daha bu yıl diktim, yılları sensiz
Umudun içinde, yalnızdım densiz
Sevdana kıymadım, ağlardın bensiz
Yüzde kaçın aşık, hiç düşündün mü

Bahattin’im sevda, diyenin kimdi
Unutsanda onu, kalpde ekindi
Ey vefasız güzel, beklerdi şimdi
Yüzde kaçın aşık, hiç düşündün mü
Bahattin Tonbul
28.10.2012

Bahattin Tonbul
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Aşık Duası

Sulara yazılır, aşık duası
Uykusuz gecenin, bitmez o vahı
Hayaller ülkesi, yürek sevdası
Bilinmez gönülü, verme Allah’ım

Amin bilmez diller, söyler sözünde
Gecenin mirası, yarin özünde
Yollara yatmalı, hakkın izinde
Bilinmez gönülü, verme Allah’ım

Atma beni gurbet, tutmuyor elim
Karanlık gecede, verilen zulüm
Tükenmiş umudum, söylenir gülüm
Bilinmez gönülü, verme Allah’ım

Sevda yarasıdır, sakın ha bıkma
Cihanda acısız, gönülü yıkma
Yağmur suyu olup, ırmağa akma
Bilinmez gönülü, verme Allah’ım

Elinden gelirse, alemi çoktur
Yıkık gönlün ruhu, elbette yoktur
Sevda da merhemi, çalanı toktur
Bilinmez gönülü, verme Allah’ım

Bizlere dünyada, iyilikler ger
Ahrette iyilik, azabları ser
Cehennem azabı, kabir sabrı ver
Bilinmez gönülü, verme Allah’ım
Bahattin Tonbul
14.0.2013
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Aşık Geldim Aşık

Aşık geldim aşık, oldum giderim
Yaşamayan dilde, fermanın mı var
Ölüm gelmiş başa, hayret ederim
Hakka can vermeye, dermanın mı var

Yar sana nasihat, verecek olma
Hatırda gönülde, geçici kalma
Yiğidin başında, sevdayı bulma
Hakka can vermeye, dermanın mı var

Sevdanın uğruna, dağları almaz
At sürülmez yolda, başka yar olmaz
Yari  dost olanın, toprağı solmaz
Hakka can vermeye, dermanın mı var

Korkaklarla olmuş, sevda yaşatır
Sevdiği güzele, yürek boşaltır
Yaralı bedeni, Allah kuşatır
Hakka can vermeye, dermanın mı var

Alaydım yarimi,başın üstüne
Akan tüm suları, doldur testine
Gafil düşmanın, insen pistine
Hakka can vermeye, dermanın mı var

Ulular sözüne, uyanlardan ol
Acıya rızayı, bulanlardan ol
Sevdayı umuda, koyanlardan ol
Hakka can vermeye, dermanın mı var
Bahattin Tonbul
22.1.2014
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Aşık ım

Yaşım on yedi olmuştum bir aşık
Gençliğim de hayatım karma  karışık
Hayata atılmaya pek de genç aşık
Sevdiğimle küsmüşüm,istemem barışık

Okul bitince anladım hayatı
Gençliğin toz pembeli,kanıtı
Sinema objektifi tüm hayali
Kara bir nokta,belki de siyahtı

Bu bana ders olur senelerce
Hayata atılana kadar bence
Sevmedim beni sen, kalbince
Karşılıksız sevgiymiş, yazık bu gence

Aşık Bahattin son sözüm elbet budur
Bundan sonra mevtam şerrinden korur
Allah'ın izniyle sana olan sevgim yok olur
Bundan sonra kalbim boştur,acep ne olur
(2.4.1974)
BahattinTonbul
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Aşık Olan

Küçük günahları, basite alma
Onlar birgün büyür, hakikat olur
Haksız yaşamaya, sevdayı salma
Aşık olan hergün, çaresiz kalır

Ders almalı insan, bütün ağaçtan
Barınan kuşların, hepsi doğaçtan
Gölgesinde yatan, yalnız boğaçhan
Aşık olan hergün çaresiz kalır

Ne gölgede yatar, seven görüşler
Nede verdikleri, sulu yemişler
Hesabını tutar, hakka ermişler
Aşık olan hergün çaresiz kalır

Umudun içinde, yalınız kalma
Yarden ayrılınca, gaflete dalma
Yalnız sevdiğini, ahrete salma
Aşık olan hergün çaresiz kalır

Üşümek varsa, yatsın sevenler
Ayrı düşmüş dosta, hain diyenler
Gönül hesabını, hakka verenler
Aşık olan hergün çaresiz kalır
Bahattin Tonbul
20.1.2013

Bahattin Tonbul
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Aşık Olan Kişi

Dualar kazaya, kalkan olurmuş
Yalan söylenmesi, kalbi kör eder
İyilik yaptıkça, seni korurmuş
Aşık olan kişi, yari kor eder
Bahattin Tonbul
26.1.2013

Bahattin Tonbul
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Aşık Olan Sersemdir

Aşık olan sersemdir, acıyı çeken bilir
Anne bana demedin, ateş seveni yakar
Yüreğinin içinde, sevdiğin o can erir
Yağan yağmur düşerse, sevgiler öze akar

Aşkın ömrü çok kısa, yaşayana can verir
Umut tende mahkummuş, ağlayan gülen gelir
Hayallerim yeşerse, o yar acıyla erir
Gökyüzünde yıldızlar, parlayıp öyle bakar

Hissedilen duygular, gözlerden anlaşılır
Sözler yabanda kalsa, dost ile kaynaşılır
Geleceği kim bilir, mutluluk paylaşılır
Pusuda yar beklerken, gönlüm hep ona akar

En zor dönemlerinde, inancını sağlam tut
Geçmişini bilmezsin, acep nelerdi umut
Olaylar gelişince, hayalini sen uyut
Gölgelerde beklerken, yüreğin içe akar

Birçok dostun yanında, elbet düşman olacak
İşte bu imtihandır, için acı dolacak
Düşmanların olsada, seni dostun vuracak
Pusuda yar beklerken, gönlüm hep ona akar

Hangi camdan bakarsan, hayalini görürsün
Camı kırda öyle bak, ateş gibi erirsin
Güneş uzaktan doğsa, mutlak batar bilirsin
Seveceksen suskun sev, erkişi candan bakar
Bahattin Tonbul
26.12.2013

Bahattin Tonbul
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Aşık Olmak

Tanışmak şans ise, sevgilini seç
Aşık olmak ise, hakka bağlıdır
Arkadaşlık seçim, umudunu geç
Dünya kaderinse, toprak dağlıdır

Sesini duysamda, aklımda her an
Yüzünü görmesem, hayatım viran
Görmek gibi değil, vazgeçmem inan
Aşık olmak ise, hakka bağlıdır

Özlediğimi bil, unutma beni
Yari sevmek gibi, aşkımız yeni
Hiç birşey kaybetmez, severim seni
Aşık olmak ise, hakka bağlıdır

Yüreğimi yakan, ateş gibisin
Hakikat uğruna, neye tabisin
Nefesin olmadan, belkide hiçsin
Aşık olmak ise, hakka bağlıdır

Ufukta yaşayan, hayallerim ol
Suya düşeceksen, kırılmaz o kol
Yüzmeyi öğrenmiş, gerçekten sağol
Aşık olmak ise, hakka bağlıdır
Bahattin Tonbul
31.1.2013
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Aşık Olmayanın

Aşık olmayanın, sevgisi olmaz
Öğrenci çocukmuş, ayırt edemez
Bu kişi okumuş, dostu dost bulmaz
Ateş düşen gülü, asla bilemez

Söylenen sözlerin, olmaz zamanı
Savurdu rüzgarda, vermez amanı
Suçsuz gönül dinle, kırık kemanı
Ateş düşen gülü, asla bilemez

Sevdayı ekmiştim, göğsünü yardım
Bir açmazdı koynu, nelere sardım
Dövseydin sen beni, acına vardım
Ateş düşen gülü, asla bilemez

Talihsiz sözleri, boş yere etme
Ölseydim yar sensiz, beni terk etme
Bir açmaza düştüm, sakın kaybetme
Ateş düşen gülü, asla bilemez

Özledim ağladım, didindim durdum
Gece rüyalarda, hayaller kurdum
Evimden uzakta, sensiz son yurdum
Ateş düşen gülü, asla bilemez

Bahattin unutma, azgın yılanı
Gördüğün düzmece, topla olanı
Aşkını kör ettin, yakma planı
Ateş düşen gülü, asla bilemez

7.4.2017
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Aşık Olsam

Aşık olsam sevdiğimi yar bilir
Pula benzer şu gönlümüz esende
Demir olup kıra bilsen can gelir
Aşık olmak istiyorum desende

Arı sabrı olmadan bal yapamaz
Derdi çok olanda ona tapamaz
Esen rüzgarlarda sevda kopamaz
Aşık olmak istiyorum desende

Hayaller yerini anılar alır
Yalnızlığın yeri gönülde kalır
Başlamışsa özlem umudu salır
Aşık olmak istiyorum desende
Bahattin Tonbul
15.1.2014

Bahattin Tonbul
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Aşık Olunca Doktorum

Aşıksın biliyorum çok dalgınsın
Kimi,zaman reçete yazarken hata yaparsın
Her odaya geldiğimde,telefonla konuşursun
Koridorda gezerken çok telaşlı dağınıksın

Bu aşk kafanı çok karıştırıyor senin
Seviyorsun biliyorum,adım attığın her yerin
Düşün bir bak kendine,yanlız değil bedenin
Git bir kaç gün izin al,birlikte hedef belirleyin

Korkma karışık bir duygu içindesin
Mesleğini seviyor,işinde zirvedesin
Ankara Tıp'da doktorsun,belliki öğrencisin
Bu aşk seni ve bedenini kaplamış,onsuz neylersin

Doktorlar aşık olmaz,sıgara içmez
İçlerinde yürek katılaşmış,fark etmez
Sevsede,içsede sonucunu değiştirmez
Ankara tıp'lı bu gönül,her zaman ele geçmez
24.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aşık Sana

Çık git diyorsun bana
Sevdam bağlıdır sana
Yüreğim atışına
Dönüp birkez baksana

Bildiğin gibi değil
Sevdan  aşkıma meğil
İlla ki gönül değil
Dönüp birkez baksana

Gönlün başka görmezken
Birden sarıldın bana
Afsun koynunda iken
Yüreğim aşık sana
Bahattin Tonbul
22.12.2012

Bahattin Tonbul
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Aşık Yarden

Sen gittin gideli,bekler yüreğim
Boş duruyor hala,haberin varmı
Gözden uzak oldu,ağlar meleğim
Yokkende sevmişim,haberin varmı

Ben sevmişim seni,deliler gibi
Acını biçmişim,veliler gibi
Gökyüzünü çizmiş,yıldızlar gibi
Arar durur gönlüm,haberin varmı

Gözler yalan demez,ağlatır seni
Aldatan yüzlere,bakama hemi
Sevdası yarimde,hasreti teni
Yokkende sevmişim,haberin varmı

Gözden uzak olan,yari sevmiştim
Dilden ırak olan,canı vermiştim
Ben o yari yersiz,yere sermiştim
Yokkende sevmişim,haberin varmı

Son resimler kaldı,hepsi albümde
Senide andıkça,ruhun kalbimde
Özlemi saracak,sevgin dilimde
Yokkende sevmişim,haberin varmı

Cana tuzak kurmuş,ölüm bahane
Son hatıran kalmış,haberin varmı
Dilden dile düşmüş,sevda şahane
Sana aşık yarden,haberin varmı
Bahattin Tonbul
9.7.2012
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Aşıkken

Birazcık aşıkken, sarhoşta olsam
Mutluluk yürekte, sevda uzakta
Yalnızdım gönülde, birgün kaybolsam
Çayımız bardakta, yaşam sokakta

Çağırın barmeni, kadehler dolsun
Aşık olmak için, ne korsa koysun
İçerim vallahi, yüreğim doysun
İçkimiz bardakta,  sevdam toprakta

Sevgisi kapımda, elalem duysun
Selam verip gelen, hemen buyursun
Yalnız kaldığında, öksüz uyursun
Çayımız bardakta, yaşam sokakta

Bunlar yaşanırken, geçmişi özler
Çaresizlik başta, yarini gözler
Kanatlanıp gitti, kaybolmuş izler
İçkimiz bardakta,  sevdam toprakta
Bahattin Tonbul
22.1.2014

Bahattin Tonbul
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Aşıklar Unutulmaz

Sevilip sevilenler,sevdiğinden uzaktır
Çok özleyi verirse,derdini anlatamaz
Yanında olsalarda,ona gönlü tutsaktır
Birileri desede,geçmişi unutamaz

Kalbine girmek ister,ruhu gitmez yanından
Çok aldatmak isterler,izin vermez şanından
Çevrenede iyibak,sevda dolmuş kanından
Birileri geçsede,derdini anlatamaz

Etrafında güzeller,dolsada onu özler
Bu dünyada yalınız,kalmış bakan gözler
Yavaş yavaş kabullen,içini ateş közler
Birileri desede,anılar unutulmaz

Onsuzda yaşamaya,alışırmı hiç insan
İnan vazgeçemezsin,yüreğinde taşırsan
Çivi çiviyi söker,bunada inanırsan
Yaralar deşilsede,aşıklar unutulmaz
Bahattin Tonbul
19.7.2011

Bahattin Tonbul
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Aşıkmı Oldum

Seni arayarak bulmadımki ben
Ortada hiç yokken, aşıkmı oldum
İçimi yakarak,sen doğdun birden
Kendimce ağlarken, sararıp soldum

Sanal aleminde, seven bir kuldum
Orada gezerken,karşımda buldum
Ben bu dünyada öksüz ve duldum
Aklımda hiç yokken,aşık mı oldum

Gelde ağlayalım, geçmiş zamana
Yaşanmamışları,bilirmi ana
İçerim bir alev, baksan yakana
Aklımda hiç yokken,aşık mı oldum

Aşk kitaba benzer, yılları alır
Açıp okudukça, zaman azalır
İçindeki acı,  hep orda kalır
Aklımda hiç yokken,aşık mı oldum

Onu yakmak bence, hakikat işi
O yolda koşarken, bu seven kişi
Size bekliyordur, kalbinde şişi
Aklımda hiç yokken,aşık mı oldum

Seven acı söyler,bütün sözleri
Acıyı söyleten,dostu ben buldum
Acıtmayacaktır, yarin gözleri
Aklımda hiç yokken,aşık mı oldum
Bahattin Tonbul
1.8.2012

Bahattin Tonbul
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Aşıksın

Bırak onunla bununla konuşmayı
Kıskanır seven
Eğer kıskanmıyorsan sen
İşte o zaman sevginden
Şüphelen
Hemen
Geri dönüp de
Sevdanı anında söyleyiversen
Anladım anladım artık
Yaratana yarattığından ötürü
Seversen sen
Hele bunu bir bilsen
İşte aşıksın o zaman sen
Bahattin Tonbul
26.1.2012

Bahattin Tonbul
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Aşılamaz Son Dilek

Seven gönüller de, kalpler dilinmez
Yarsiz bu alemin, tadı bilinmez
Ağlayan gözleri, elle silinmez
Acılar yok olsa, bulamaz seni

Onsuz aşkı o sevdayı, taşıyamaz bu yürek
Bitsin artık gitsin umut, aşılamaz o dilek

Hasretim ben ona, onu özlerim
Onsuz bu dünyayı, nasıl gözlerim
Her geçen günleri, yalnız izlerim
Acılar yarında bulamaz seni

Bitmiş aşkı son sevdayı, taşıyamaz bu melek
Onsuz artık bitmez hasret, aşılamaz son dilek

Bir şarkı söyledi içimi yakan
Sevdamı adımı söyleyip durur
Gönlümde yarayı, bilmeden saran
Özledikçe o yar, göğsümde kurur

Bitmiş aşkı son sevdayı, taşıyamaz bu melek
Onsuz artık bitmez hasret, aşılamaz son dilek
Bahattin Tonbul
25.8.2012

Bahattin Tonbul
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Aşıp

Yar aşkını yazıp, türküler eden
Aslını zincir et, oda sevinsin
Katı taşı kırıp,kabre hükmeden
Geçmişini aşıp, yakan sevinsin
Bahattin Tonbul
5.5.2013
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşırıda

Bir evde bile mutlu olamıyorum
Kızım Ecem’den huzur bulamıyorum
Yüreğindeki hırsı ve çaresizliği
Gönüllere de koysam  soramıyorum

İçimi saran  fırtınalar bürüyor
Anılarıma kalem çekip örüyor
İzin almadan dışarıya çıkınca
Rüyalarında yaraları görüyor

Gece gündüz hep,aklı fikri dışarıda
Arkadaşları,düşük bir başarıda
Laf söz dinlemez,şaşırdık kaldık artık
Geleceği de,boştan yere aşırıda
Bahattin Tonbul
29.7.2009

Bahattin Tonbul
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Aşıyor

Sıkıldım ben  artık küçük okuldan
Sıralar masalar, dolup taşıyor
Söylemesi pek zor, varsa ayıldan
Eğitim tırladı, beni aşıyor
Bahattin Tonbul
26.9.2016
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Aşk

Sensiz geçen bu günler
Aşkımızı ırak etmişler
Tatil boyu geçen günler
Aşkımızı kayıp etmişler

Söyle sevgilim sende söyle
Aşıklar niçin oluyor böyle
Mektuplarını yazmazsın neden söyle
Yoksa sevmekten vaaz mı geçtin böyle

Sevmem, sevilmen kaderde varmış
Her ikimizin işi Allah'a kalmış
Senin benim hakkımda yalanın varmış
Aşkımız istersen hatıra kalsın

Eğer aşkından vaaz geçmiş isen
Ölsem,öldürsem ah bir yapa bilsem
Bu düşünceleri işitmemiş isen
Sadece bu kadarına inana bilsem

Saygım,sevgim her şeyim var idi
Sevgimiz mecnun kinden çok idi
Bu ayrılığın olması çok da zor idi
İkimizin aşkı böyle solacak mıydı
(25.6.1971)
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Aşk Acıtıyor

Sevenin canını aşk acıtıyor
Sevdiğinden ayrı yaşanılmaz ki
Ateşi yakanı, umut satıyor
Yarinden ayırsan, dayanılmaz ki
Bahattin Tonbul
31.3.2017

Bahattin Tonbul
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Aşk Aman

Ne sahip olduğun, sevgiler hayat
Seviyorsan renkli, geçer o zaman
Nede umduklarım, ruhunda bayat
Siyah beyaz olmuş, vermez aşk aman

Yaşamak güzeldir, herşey doğrusu
Gücün yerindeyse, hasret çağrısı
Tertemiz aşkıma, gönül korkusu
Siyah beyaz olmuş, vermez yar aman

Sevsen sevdiğini, sevdiğin kadar
Herşey sende gizli, yüreğin radar
Kanat çırpıldıkça, özlemi yakar
Siyah beyaz olmuş, vermez aşk aman

Gözlerim uzağı, görmez bilesin
Nefret edilene, acı dilesin
Ne renk olursan ol, yalnız gülesin
Siyah beyaz olmuş, vermez aşk aman

Ağladığın kadar, sakın üzülme
Sevdiğin kadardır, öksüz ezilme
Sakın gitti sanma, kalpten çizilme
Siyah beyaz olmuş, vermez aşk aman

Bahattin gülecek, yaşarsan yaşar
Gördüğün bütün renk, dağları aşar
Güneş doğacaksa, elbette şaşar
Siyah beyaz olmuş, vermez aşk aman
Bahattin Tonbul
29.12.2013

Bahattin Tonbul
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Aşk Ateşdi

Ne la bu, bu ne la sakın ha deme
La bu ne, ne  la bu, ha deme sakın
Bu ne la, la bu ne, deme sakın ha
Ne la bu, bu ne la,  sakın ha deme

Şiir bu şarkı o, mısralar tende
Bu şarkı o şiir, tende mısralar
Şarkı o şiir tende, mısralar  bu
O şiir tende mısralar bu şarkı

Aşk ateşdi o yar, durur kalbimde
Ateşdi o yar durur kalbimde aşk
O yar durur kalbimde aşk ateşdi
Yar durur kalbimde aşk ateşdi o
Bahattin Tonbul
24.4.2013

Bahattin Tonbul
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Aşk Ateşi

Sen o yere gelesin
Yer titredi bilesin
Yürek açıp delesin
….Hakikatı dilesin
….Aşk ateşi göresin

Yarınları sarda gel
Bu yerde oldun sen el
Yağmur olup akan sel
….Hakikatı dilesin
….Aşk ateşi göresin

Sevda vermiş o kurda
Sevenler gelir yurda
Gönül kapısı burda
….Hakikatı dilesin
….Aşk ateşi göresin

Güneş çekimi bitmez
Seven güzeller tütmez
Yar bensiz kalsa gitmez
….Hakikatı dilesin
….Aşk ateşi göresin

Yalnız kaldım o yerde
Gönül sır veren perde
Sevda çekilen yerde
….Hakikatı dilesin
….Aşk ateşi göresin

Umut hergün kapıda
Ölüm gelmiş son turda
Yarsiz kalan bu yurda
….Hakikatı dilesin
….Aşk ateşi göresin
Bahattin Tonbul
21.6.2012
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Aşk Baki Olsa

Bu dünya gölgedir, geçici ömür
Biraz önce doğdu, sabah güneşi
Onlara erecek, Allah’tan emir
Aşk baki olsa da, yetmez ateşi

Yaz kendiliğinden, bilmeden gelir
Az önce burdaydı, usulca erir
Kelebek misali, hemencik ölür
Aşk baki olsa da, yetmez ateşi

İstiyorum mavi, denize dönmek
İçine dalıp da, boy verip sinmek
Saklandığı yer de, acıyı gömmek
Aşk baki olsa da, yetmez ateşi

Ölüm hakikatsa, bir ışık ister
Sularda kaybolan, umudu göster
Geriye dönmesi, ruhunu besler
Aşk baki olsa da, yetmez ateşi

Aydın ufuklarda, denizi sökmek
Yelkenler doldurmaz, rüzgarı dikmek
Zor olsada gönül, zahmeti çekmek
Aşk baki olsa da, yetmez ateşi
Bahattin Tonbul
13.6.2013
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Aşk Beni

Aşk beni şair yaptı, yıllarca yazıyorum
Bizi okuyan dostlar, belki birgün hatırlar
Bende şiirlerime, adını kazıyorum
Göğsümdeki sancıyı, kimbilir tanıtırlar

Bazen koşmak gerekir,  fazlaca yorulmadan
Gerçek vaktin olsaydı, o yare kırılmadan
Bazen sevmek gerekir, aşkına sarılmadan
Göğsümdeki sancıyı, kimbilir tanıtırlar
Bahattin Tonbul
5.8.2016
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Aşk Bir Ateşdir

Gerçek seven yardir, unutulmazlar
Varı yok edendir, günüller yıkan
Ölüm tende hakdır, uyutulmazlar
Aşk bir ateşdir can, yansan ne çıkar

Hem suç sende değil,  tükenir azar
Şarkılar türküler, şairler yazar
Söylenecek söz çok, dinleme nazar
Aşk bir ateşdir can, yansan ne çıkar

Sakın kader deme, unutma onu
Ne yaparsan bomboş, tükenmiş konu
Göklerden düşecek, yıldızdır sonu
Aşk bir ateşdir can, yansan ne çıkar

Yaşanan acılar, benide yaksa
Yağmur vursa yüze, içine aksa
Güneş doğsa nolur, uzaktan batsa
Aşk bir ateşdir can, yansan ne çıkar

Ateşde külmüdür, dumandır hasar
Üstünde kader var, yapılmış hisar
Yenilgiye uğrar, seveni asar
Aşk bir ateşdir can, yansan ne çıkar

Bahattin ağlamaz, duysun bağıran
Sırların sırrına, düşmüş ağıran
Uzaklar yakındır, duysun çağıran
Aşk bir ateşdir can, yansan ne çıkar
Bahattin Tonbul
21.2.2016

Bahattin Tonbul
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Aşk Bu Diyorlar

Göz yaşlarının da, görevi varmış
Ardından gelecek, sevgi diyorlar
Gülmenin ardında, umut yatarmış
Hepsini toplayıp, aşk bu diyorlar

Acına sarıldım, sabret desende
Seni çok özledim, bekletilsemde
Sevdayı tanıdım, ateşlensemde
Hepsine birden de, aşk bu diyorlar

Kalbim yine üzgün, yandım derinden
Hayat bu can bulur, belki yerinden
Son dediğin anda, esse serinden
Hepsini toplayıp, aşk bu diyorlar

Kiminle içersen, değişir o tat
Kahvenin tadında, acımaz inat
Hayaller uğruna, özleyerek yat
Hepsini toplayıp, aşk bu diyorlar
Bahattin Tonbul
12.11.2013

Bahattin Tonbul
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Aşk Bulursun

Güzel bir aşk bulursan,  yarana merhem olur
Anlayamaz o yara, merhemi Allah korur
Kaç acıdan bölündün, hakikat senle solur
Yanında bulunanın, sevdası hepten korur

Kuşlar gökte yol çizer, o yolda Allah durur
Ayrılsa aranızdan, bahçe büyür san vurur
Bulutlar ağlasa da, yeşillik candan kurur
Yanında bulunanın, sevdası hepten korur

Vefa unutulmamak, dost söylerken gülmemek
Zor günleri aşsa da, geri bakıp dönmemek
Ağlarken çıkan sancı, kapıları örtmemek
Yanında bulunanın, sevdası hepten korur
Bahattin Tonbul
10.2.2014

Bahattin Tonbul
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Aşk Çiçeği Sevgili.1

Çok sevdiğim gönüller sultanı
Bana yaz dedin
Bende hep durmadan seni yazdım
Saçını tenini kokunu betini benzini
Gökdeki bulutlara
Gülüşünü ateşini öpüşünü sevişini
Dağdaki taşlara
Resmini gölgeni hayalini ve tenini
Gecenin karanlığına
Yazdım
Bilirsin sana olan aşkımı
Satırlarımı okudukça için titrerdi
Gözlerin buğulanır
Sesin boğuklaşır
Dilin dolaşır
Sevdan buharlaşırdı
O zaman
Deliler gibi
Aşk çiçeği sevgili
Bahattin Tonbul
30.10.2011

Bahattin Tonbul
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Aşk Çiçeği Sevgili.2

İnan sen gittin gideli hiç kendimde değilim
Bir ben varım
Birde benim içimde yanan ateş
Onu ararım
Sorarım
Hata onun uğruna dünyayı yıkarım
Sıcak sıcak damarlarda kan olur
Kıpkızıl akarım
Zannetmeki başkalarına bakarım
Deliler gibiyim
Aşk çiçeği sevgili
Bahattin Tonbul
30.10.2011

Bahattin Tonbul
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Aşk Çiçeği Sevgili.3

Ah deli yürek ah
Bir kuş misali uçtun gökyüzünde
Kanat çırptın
Sevenler uğruna
Hep yükseklerden baktın
En son kış günü kefene sarılıp
Çöl ateşi içinde sevenlerini yaktın
Gidişin o gidiş oldu

Bizimle yaşadığını başka yerlerde yaşayabilirmisin
Yaşatabilirmisin
Deli sevdanı taşıyabilirmisin
Bedeninde
Nefesinde
Boynu bükük bıraktığın aşk
Titrer o yardediğin sevdiğinin göğsünde
Dinle
Dönmüyorsan bari dinle
Beni sensiz
Gecemi sessiz
Yüreğimi fersiz bıraktın
Gözlerimde hüzün
Özlemlerimde sevdan var
Bahtı karalanmayan bensiz yar

Yalnızlık omuzlarıma ağır gelmeye başladı
Sokaklarda yürüyemez oldum
Ah yar ah
Nasılda özler kalbim seni
Zaman yaprak misali
Düşer oldu rüzgarın esintisine
Sararıp soldu
Hatta deliler gibi
Aşk çiçeği sevgili
Bahattin Tonbul
30.10.2011

Bahattin Tonbul
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Aşk Çiçeği Sevgili.4

Yağmurun altında ağlar artık gözlerin
Karışmış hepsi birbirine
Bi tanem
Silemezsin hiçbirini
Kötü bir kabus misali hüzün
Çökmüş
Tutuşmuş dillerin
Şarkılarda beste olmuş hepsi
Birbir dinleyip baksana

Uyanmanı istiyorum artık
Rüyadan
Bütün bunlar kötü bir kabus de bana
Hatırlatma yaşadıklarımı bir daha
Çimdik at koluma
Veya öp yanağımdan
Tut ellerimi
Hissedeyim sıcaklığını tenimde
Sev beni eskisi gibi
Bende seveyim seni
Deliler gibi
Aşk çiçeği sevgili
Bahattin Tonbul
30.10.2011

Bahattin Tonbul
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Aşk Dediğin

Seven sevdiğine heran hayrandır
Kaybolunca hepten, o unutulur
Hiç aklından çıkmaz,her yer seyrandır
Aşk dediğin tende,hemen kaybolur

Her şeyinle gittim,demiştin bana
Yastığımız ottur, tutuştursana
Gün doğmadan sevdam,helaldır cana
Aşk dediğin tende,hemen kaybolur

Gözlerinin yaşı bak yastığımda
Geceyi gündüze,son astığımda
Sensiz resimlere,el bastığımda
Aşk dediğin tende,hemen kaybolur

Toprağına çiçek,renk renk dikseydim
Yüreğine sevip,tohum ekseydim
Gözlerine siyah,sürme çekseydim
Aşk dediğin tende,hemen kaybolur

Gülüşünü serptin,benim üstüme
Kokunuda ektin,gülün üstüne
Her sabah rüzgarın,gelir üstüne
Aşk dediğin tende,hemen kaybolur

Bir ben ölürsem,sakın ağlama
O güzel başına,siyah bağlama
Kalbinde ateşi,yalnız dağlama
Aşk dediğin tende,hemen kaybolur
Bahattin Tonbul
3.12.2011

Bahattin Tonbul
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Aşk Dedikleri

Kimseyi ben artık sevmiyorum
Sevgiyi  aramaktan vaz geçtim
Alemide sorgulamıyorum
Karşılık beklemediğim aşkı
Başkalarına soramıyorum

En azından içim kırgın ona
Her gün biraz daha büyüyorum
Sadece daha güçlüyüm ama
Sabah gülerek uyanıyorum
Beni anlarsın değil mi ana

Olmazsa ağlamıyorum artık
Herşeye alışıyorum bende
Tek başına yaşamaya artık
Dedim ya can yalnız sevdam sende
Aşk dedikleri bu olsa gerek
Bahattin Tonbul
29.11.2011

Bahattin Tonbul
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Aşk Diye

Kimdin neydin tanıyamadım seni
İçimi yakan ateşmiydin
Veya külünü bırakan
Güneş
Sürekli yaktın ruhumu aşk
Sürekli uyuşturdun
Göğsümü
Anlayamadım o zamanlar seni
Merak ettim kokunu
Çiçeklere sordum
Birden
Bütün renkleri
Lakin  yine tanıyamadım
Desem yalan söylememiş olurum
Be aşk

Tanıyamadım tabiki seni
Bir gelir bir giderdin
Yanımda iken bile acı verirdin
Gece karanlıkta
Gözümü yumunca çok uzaklardaydın
Sen can
Hiç yakın olamadık ki
Şuan senle olmak isterim
Sense çok uzaklardasın
Aşk
Canımı yaksanda acıtsanda
Arada belki kavuşurum serinliğine
O zaman  rahatlatırdın
Sım sıkı sarılırdın göğsüme
Neyim var neyim yok
Parçaladın  üstünde
Aşk diye
Bahattin Tonbul
30.7.2012

Bahattin Tonbul
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Aşk Düştü

Aşk düştü içime, bakarsın volkan
Usul usul ateş, olup yakarmış
Doğmazsa o sabah, bulutmuş kalkan
En güzel yağmurlar, kalbe akarmış

Ortak olmaz sevinç, umut edene
Ömür boyu çeker, giden gidene
Yürürse beraber, gelse bedene
En güzel sevdası, kalbe akarmış

Elele tutuşup, gözlerinde yaş
Birgün ayrılırsak, kalkamaz o taş
Yar ile birlikte, olsaydık kardaş
Rüyada buluşur, kalbe akarmış

İçimde acıyı, öğrettin bana
Nereden nereye, çıktın yabana
Gökyüzünden inip, düşsen tabana
Hayalde düşleyip, kalbe akarmış

Elbet bir gün ayrı, düşsekte bile
Hiçbir zaman yollar, ekilmez gülle
Gün gelir sancıyı, sarsan bülbüle
En güzel yağmurlar, kalbe akarmış
Bahattin Tonbul
3.2.2014

Bahattin Tonbul
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Aşk Eder İşte

Sevip sevmeyeni,gönlünde taşı
Unutman bizlere,verdiğin aşı
Gözümün üstünde,duran o kaşı
Sebeple yaratır,aşk eder işte

Geçmişte sözlerin,durur özünde
Basılı kitap da,insan gözünde
Sanki bugün için,yerin yüzünde
Sebepsiz yaratmaz,aşk eder işte

Yaratan aşkına,onsuz gezerim
Onun vücudunu,canda sezerim
Her sırrın içinde,hakkı çözerim
Sebepsiz yaratmaz,aşk eder işte

Seni bu alemde,kalpte taşırım
Gündüz bedenimde,tende taşırım
Verdiğin acıyı,elsiz kaşırım
Sebepsiz yaratmaz,aşk eder işte

Yeryüzünde sağa,sola atılan
Sevgiden çok uzak yarsiz yatılan
Oluşan gerçeğe,hakla katılan
Sebepsiz yaratmaz,aşk eder işte

Bahattin’im hakka hakikat derim
Tuttuğum ateşte,oluşan terim
Bu sanal dünyada,sadece erim
Sebepsiz yaratmaz,aşk eder işte
Bahattin Tonbul
1.4.2011

Bahattin Tonbul
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Aşk Emanetini

Kalırmıydı gecelere sensiz olan sabah
Dilimde ki hecelere,ulaşsaydı o vah
Sarardım kollara inan,bitmez tükenmez ah
Gönüllerde solmayacak,yaralar besledim

Biranda kaybolup gitti,anlar kıymetini
Yoruldum yoruldum artık,aşk emanetini
Bahattin Tonbul
21.3.2012

Bahattin Tonbul
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Aşk Esiriyim

Baksan cehennemdeyim,açıksa kapatsana
Beton duvarlarından,atlamak istiyorum
Nasılda korkar gönlüm,yönünü sapıtsana
Pir tutam irademle,sarılmak istiyorum

Kırılmış kanatlarım,parça parça yapsana
Hüzünlerim dinmiyor,yaradana tapsana
Pamuk gibi elinle,seven ruhu kapsana
Pir tutam irademle,sarılmak istiyorum

Öylesine sahipsiz,öylesine yalnızım
Çocukluğumdan kalma,onu çok seviyorum
Canım yanıyor ama,hayalinde yalnızım
Bir tutam irademle sarılmak istiyorum

Dudakları çatlamış,onsuz uyanıyorum
Gülmeyi istedikçe,nasılda kanıyorum
Çentik almış yüreği,sevdamı sanıyorum
Bir tutam irademle sarılmak istiyorum

Birbirine yaslanmış,belkide küsmüş dağlar
Hüzünlü ırmakları,ayırtmışsa o bağlar
Nefes almak istiyor,yari andıkça ağlar
Bir tutam irademle sarılmak istiyorum

Bahattin’in umudu,enson haddinde dayan
Sevdası yüreğinde,kaybolmaz inan ayan
Tutmuyor ayakları,gece yıldızdır kayan
Aşkın esiriyisen,sarılmak istiyorum
Bahattin Tonbul
23.3.2012

Bahattin Tonbul
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşk Ezilirmiş

Düşlerin peşinde, düşmeyi görsün
Hayaller içinde, yaşatılır aşk
İyilik güçlenir, acılar ersin
Sevdanın altında, ezilirmiş aşk

Keşkeler altında, yok olur isen
Karar senin düşün, umut verirsen
Hayatın cilvesi, güçlüdür dersen
Sevginin altında ezilirmiş aşk
Bahattin Tonbul
1.5.2013

Bahattin Tonbul
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Aşk Fedakarlık

Aşk fedakarlık ister, gerçekten seviyorsan
Alışmayın kimseye, vakit gelince biter
Aşkı yaşatan gönlü, ruhunda taşıyorsan
Ölüm başa gelince, yaşam o anda biter
 Bahattin Tonbul
17.8.2014

Bahattin Tonbul
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Aşk Günlük

Eskiden severdim, şimdi sevmiyom
Yarini ararken, durmadan anki
Kalplere yazılmaz, bile demiyom
Aşk günlük değildir, ömürlük sanki
Bahattin Tonbul
26.4.2013

Bahattin Tonbul
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Aşk İçin

Bahar yağmuru kadar,kısa süren ömründe
Sevmek bana lazımdı,gerisi hep bahane
Kaybedecek ne varsa,hepsi senin emrinde
Aşk için gerekirse,sevdan bana şahane

Nefes bile almadan,seni çok seviyorum
Sarmaşık gibi sardın,sensiz edemiyorum
Kalbimin sahibisin,yalan söylemiyorum
Aşk için gerekirse,sevdan olmuş bahane

Kanımı değiştirdin,attın içine zehri
Düşündükçe sen soktun,yüreğime o möhrü
Yağmur damlalarıyla,susuz kalmış bu nehri
Aşk için gerekirse,sevdan olmuş bahane

Damarımda dolaşıp,yaktın o alkol gibi
Geceleri rüyanda,beni aldatmış gibi
Hayalinde canlanıp,ruhu kaybetmiş gibi
Aşk için yaşanırsa,sevdan olmuş bahane

Sana yaklaştıkça da,ben sarhoş oluyorum
Sadace yarim için,böyle dolaşıyorum
Soluk bile almadan,ona yanaşıyorum
Aşk için gerekirse,sevdan olmuş bahane
Bahattin Tonbul
6.11.2011

Bahattin Tonbul
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Aşk için içimden geçen Sözler

1-Aşk insanın bedeninde ruh gibidir
Elle tutulmaz gözle görülmez hissedilir
2-Aşk eldir umut bağlanmaz
3-Aşk gelir gider gönüllere mekan tutmaz
Tutmuş olsaydı başka başka gönüllerde doğmazdı
4-Aşk sevdadır yanan gönüllerde
5-Aşk ateştir dudaklar arasında
6-Aşk tek değildir,çoğuldur
7-Aşk ihaneti affetmez
8-Aşk nankördür sabit durmaz
9-Aşk yakar,girdiği durduğu yaşadığı yeri
10-Aşk kördür görmez,görülmez
11-Aşk ölümsüzdür
12-Aşk yanağımdan akar terdir
13-Aşk söylenmez söyletmez yaşatır
14-Aşk han gibidir gireni çıkanı belli olmaz
15-Aşk ten gibidir yaşayandan ayrılmaz
16-Aşk bir kokudur,koklamayla doyulmaz
17-Aşk aşk diyebilenlerle,yaşamak isteyenlerindir
18-Aşk kalbime dolan kan gibi kıpkırmızıdır
19-Aşk hayaldir
20-Aşk kanaldır kimine göre,yaşatamazsan sanaldır
tanımayana göre ise banaldir.
21- Aşk rüzgardır estikçe serinletir
22-Aşk yağmurdur ıslatır
23-Aşk bir elektriktir,yıldırımdır ummadığın anda çarpar
25-Aşk su gibidir içmeyle doyulmaz
26-Aşk ağaçtır girdiği tende kök salar
27-Aşk gelmiş geçmiş güçlü bir tarihtir
28-Aşk Haktır
29-Aşk inanmaktır,inançtır
30-Aşk Allah’a sarılmaktır
31-Aşk Allah’a ulaşmaktır
32-Aşk yaşayıp toprağa karışmaktır
33-Aşk için söylenen yazılan çoktur
Nereden bakarsan bak tene saplanan ucu sivri
Acıtmayan müthiş haz veren görülmeyen
Bedenlere zehir saçan,yakan bir oktur
Bahattin Tonbul
31.5.2011

Bahattin Tonbul
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Aşk İle

Sevdiğin kişiye, dua ederek
Kaybettiğin oysa, ona Fatiha
Yıldızlara bakıp, konulsa direk
Aşk ile el açıp, ruha Fatiha

Akan gözyaşları, bekle ki görmez
Söylenen sözlere, yürekler kıymaz
Unutma şaşırma, sanma ki duymaz
Aşk ile el açıp, ruha Fatiha

Ne varlığı vardır, nede yokluğu
Yar ile avunur,  odur tokluğu
Yer yüzünden çıkmaz, acı çığlığı
Aşk ile el açıp, ruha Fatiha

Eyvallah denmesi, gelip gidene
Sevdikçe gülmesi,  yarim diyene
Başlayıp bitene,  sevip sövene
Aşk ile el açıp, ruha Fatiha

Sen ayrılık sanma, Allah kurtarır
Hak onun elinde, olsun Fatiha
Ölüm bahanedir, gerçek sırtarır
Aşk ile el açıp, ruha Fatiha
Bahattin Tonbul
26.7.2017

Bahattin Tonbul
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Aşk İle Sevdadır

Aşk ile sevdadır,onun yanında
Nice yıllar geçti, yar bulamadım
Gözyaşları durmaz, akar anında
Toprağıma düştü, can olamadım

Kırıldı telleri, çalınmaz sazlar
Çaresiz buz tutmuş, soğuktur yazlar
Ayrılık zamanı, gelinli kızlar
Toprağıma düştü, can olamadım

Kar yağmış yollara, umut dağlara
Sevdiğim kaybolmuş, sinmiş bağlara
Ayrılık kin tutmaz, geçmiş çağlara
Toprağıma düştü, can olamadım

Gün doğmuş dağların, nice ardına
Yar beni unutmaz, vermez kurduna
Tutar kollarıyla, alır yurduna
Toprağıma düştü, can olamadım

Günlümde dertlerin, hep dilim dilim
Dostlardan düşmana, verilmez ilim
Ayrılık zamanı, ruhuma zulüm
Toprağıma düştü, can olamadım

Bahattin kalbinin, sevdası hoştur
Aşkını tanımaz, sevenler boştur
Yayladan uzakta, yarsiz sen koştur
Toprağıma düştüm, can olamadım
Bahattin Tonbul
15.5.2017

Bahattin Tonbul
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Aşk İmkansız

Seni beklemek seninle özelleşmek
Ne kadar güzel
Beklerken büyüyorsun
Büyüdükçe sertleşiyorsun
Daha sonra da güçsüzleşiyorsun
Hatta benim için özelleşiyorsun
Yıllar geçtikçe yaşlanıyorsun
Hatta ulaşılmaz oluyorsun
Tıpkı ilk doğduğun gibi dişlerin yok oluyor
Yiyip içemiyorsun
Dizlerin tutmuyor yürüyemiyorsun
Kısaca büyüdükçe küçülüyorsun
Sen

Sonunda ulaşılmaz
Oluyor
İmkansızlaşıyorsun
Ölünce
Kurtulduğunu zannediyorsun
İşte o zaman anlıyorsun bak
Yaşlandığını
Yalnız kalan imkansız aşk
Bahattin Tonbul
1.9.2011

Bahattin Tonbul
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Aşk Kendiliğinden

Sonunda beni hayallerinde tutsan
Düşlerinde saklasan
Hatırladığım tek şey
Seni sevmemdir
Hani derler ya
Bir konuşsa seven
Yer yerinden oynarmış derinden
Eğer konuşursan sen
Kimse anlamaz sevdiğinden
İşte aşk böyle bir şeydir
Yüreğinde geçenleri
Odur hisseden
Unutulmaz sensiz
Aşk kendiliğinden
Bahattin Tonbul
25.1.2012

Bahattin Tonbul
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Aşk Meraklısı

Sevdan mezar gibiydi
İçimden çıkmaz adın
Duvarlar sökülmedi
Gökyüzünde o kadın

Sevda sırrı gizlidir
Aşık olmak istersen
Acılar fark etmedi
Beni görmek istersen

Dertliyi dersizinden
Ayırt edemez canım
Geceyi gökyüzünden
Silip atamaz anım

Beni sakın hor görme
Umudu gösterirsen
Aşka son çalım örme
Acıyı çektirirsen

Ateşine yanıpda
Kül olmak istiyorum
Hayata aldanıpda
Kaybolmak istiyorum

Kim bu kalbi taşımış
Saray tatlısıydı o
Gönüllerde kaşımış
Aşk meraklısıydı o
Bahattin Tonbul
18.5.2012

Bahattin Tonbul
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Aşk Mı Dersin

Dile
Ne dilersen dile sen
Verir elbet istersen
İşte hakikat dersen
Karşılıksız seversen
Buna gönül verirsen
Sen sen çok büyüksün
Unutulmaz birisin
Hakkı elbet  görürsün
Taş basmışsın göğsüne
Buna şimdi
Aşkın mı dersin
Bahattin Tonbul
13.7.2012

Bahattin Tonbul
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Aşk Misafirdir

İlişkiyi tutan,aşka saygıdır
Hakkı inkar eden,insan kafirdir
Sevgi yaşayanda, doğan kaygıdır
Saygı yitincede,aşk misafirdir

Sevenden beklenen,gelmezse üzer
Kırdığın o gönül,yürekte gezer
Bilsen dokunmazdın,sevdası ezer
Saygı yitincede,aşk misafirdir

Hayatta en güzel,şeydir yaşamak
Yolunu bilmezsen,dağlar aşamak
Muhteşem düşünsek,yalnız koşamak
Saygı yitincede,aşk misafirdir

En büyük hazine,sevgi gönülde
Hakka açan eller,desen gönülde
Boynu bükülenler,dursa gönülde
Saygı yitincede,aşk misafirdir

Sevgide hayatın şereflisini
Aşk dolu vücudun,sıhhatlisini
Özlenen o yarin edeplisini
Verirse yarabbi,aşk misafirdir

Sevmek ayıp değil,günahda değil
Seven insan özler, umutsa eğil
Bunları ayırmak,gerçekten cahil
Saygı yitincede,aşk misafirdir
Bahattin Tonbul
8.8.2012

Bahattin Tonbul
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Aşk O Zaman Aşk

Sevda her an yaşatır, ruhunu yay ki yay yay
Yürek ateş dolmuşsa, duyki aşk o zaman aşk
Hayat bir rüyaydı can, o aşk ki vay ki vay vay
Aşk o zaman ölmedi, bekle aşk o zaman aşk

Ağlarsa deli gönlüm, acıları çekmesin
Umut başta son arzu, dünyan bensiz yetmesin
Gel gör benim halimi, ey yar yalnız bitmesin
Aşk o zaman ölmedi, dinle aşk o zaman aşk

Umut debelenince, gelip seni bulacak
Ağzıyın tadı yoksa, gönlün kalpde solacak
Sen olmazsan eğer ki, yari eller alacak
Aşk o zaman ölmedi, bekle aşk o zaman aşk

Param parça sevdana, aşk demeden alda git
Ruhun ayna olmuş gel, gönlünü akla da git
Gücün tükendi yitti,  sevgini sakla dag it
Aşk o zaman ölmedi, bekle aşk o zaman aşk
Bahattin Tonbul
6.6.2015

Bahattin Tonbul
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Aşk Ondadır

Yare haksızlık sorulmaz
Sevda sevgi aşk ondadır
Gönüllerde o yorulmaz
Mezar toprak sonundadır

Dilden dile dolaşılır
Ölüm kalplerde aşılır
Hayat desen tez karışır
Sevda sevgi aşk ondadır

Anılarda amaç odur
Hasret çeken yasa budur
Yaşam insanlarda sudur
Sevda sevgi aşk ondadır

Ağır gelen tüm yüklerin
Bedenimde iliklerin
Geçmişinde dileklerin
Sevda sevgi aşk ondadır

Her zaman bildim yerimi
Ne ileri ne gerimi
Yüzümdeki o derimi
Sevda sevgi aşk ondadır

Sevmekse sanamı kaldı
Geçmişini rüya aldı
Yalnız gecelere saldı
Sevda sevgi aşk ondadır
Bahattin Tonbul
22.7.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşk Ödemiştir

Sevgi ateşiyle, yanaraktan gel
Güneşi ısıtmış, korlaşmıştır aşk
Sevdası yıkanmış, gözyaşları sel
Eden bedelini, ödemiştir aşk

Nefretinle kirlet, yüreğine at
Aç kendine sayfa, dualarla kat
Yüzbinkez tövbeler, ederek dayat
Eden bedelini, ödemiştir aşk

İçinde taşınan, bedel hikaye
Bedel ödenmişse, işte o gaye
Sevgidir ruhundan, gitmez o paye
Eden bedelini, ödemiştir aşk
Bahattin Tonbul
18.5.2013

Bahattin Tonbul
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Aşk Özlem

Tanışmak tesadüf, ince bir doku
Arkadaşlık seçim, dikeni ister
Tamamen kaderdir, yaşanan şoku
Aşk özlem bir hekim, gülünü göster

Hayat gösterirse, arka arkaya
Sakın üzülme ha, başka şarkıya
Aksine sevinir, düşse korkuya
Aşk özlem bir hekim, gülü de göster

İnşallah olursa, hayal kurulan
Allah’ım bizlere, aşkla vurulan
Çok şükür sevinci, yaşar kırılan
Aşk özlem bir hekim, gülünü göster

Sabır içindedir, elbet yaranın
Yaradanı görmek, olsa varanın
Mutlu olur herkes, cennet oranın
Aşk özlem bir hekim, gülü de göster

Güneşe bak yarim, gölgen düşmesin
Beyaz yüreğini,  sevda eşmesin
Yolun aydın olsun, dostlar küsmesin
Aşk özlem bir hekim, gülünü göster

Bahattin bir ömür, misafir olsan
Hayat devam eder, o yari bulsan
Kırmadan yaklaşıp, gönlünü alsan
Aşk özlem bir hekim, gülü de göster
Bahattin Tonbul
22.9.2015

Bahattin Tonbul
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Aşk Planlasın

Noktayı koyduğun, belli o yere
Öyle cümle yaz ki, seven anlasın
Sadece insan da, olan bu yere
Yarine sunarak, aşk planlasın

Ara sıra zengin, çalına bilir
Ruhunda sevdayı, o alabilir
Asla sizden çalmaz, hak kalabilir
Yarine sunarak, aşk planlasın

Kimse üstün değil, sevgi bambaşka
Kimse eşit değil, uzunluk başka
Yalnızlık hasretlik, yanar o aşka
Yarine sunarak, aşk planlasın
Bahattin Tonbul
6.8.2016

Bahattin Tonbul
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Aşk Rüzgarı

Aşk rüzgarı sert essede esmesede
Tutulur seven insan
Bazen atılır kavrulursun
Veya kavrulduğunu zannedersin
Gönülden gönüle konar
Sağa sola savrulursun
İşte o an bir olursun
Sır olursun
Yok olursun belkide
Aniden kaybolursun
Bahattin Tonbul
31.7.2013

Bahattin Tonbul
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Aşk Sadece İnsanlarda mı

Aşk sadece insanlardamı düşün hele
Bir kuşu bir kediyi bir köpeği denesene
Onlarında sevgi hesret diye içlerinde
Yanarmı dersin onların gönüllerinde

Varmıdır aşk sevda yakarmı kalplerini
Severmi biz gibi yaşadıkları çektiklerini
Haykırırlarmı çevresine bütün dertlerini
Acaba bütün canlılar severmi birbirlerini

Hiç varmıdır sevdiği için ölmek isteyen
Onu gözleri önünde eridiğini heran gören
Bu acıya dayanırmı canı olup can bilen
Varmıdır elleriyle toprağı eşeleyip gömen
22.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aşk Sanal Olunca

Sana dokunmak öpmek değildir aşkım
Uzaktan bakmak görmektir hayranım
Elimle elini  tutmak artık yok olan mazim
Sıcaklığını hissetmek bana oldu hayalim

Hislerim duygusal dokunmak artık hayal
Sevgimize doymadık aşkımız olmuş sanal
Yıkadık pakladık bedenini,şimdi mezarda yatar
Seni bilmez bu gönlüm,her an beni yakar

Derler ya uzaktan sevmek gerçekten bunu istemek
Aşk denen ateş yüreklerde çoğalır,çoğaldıkça hissetmek
Benim gönlüm sendedir, amacım ise kalbini mühürlemek
Allah izin verirse yarın mahşerde birlikte el ele gezmek
25.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aşk Sence

Sevda nadir ki, gönülleri
Yakar yıkar bitirir
Gökyüzü mavi
Yerse siyah kahverengi toprak
Bakışın yeşil mis kokan çiçeklerle
Sarmış doğayı
Kalpler hükmedilmez olmuş
Aşk sarmış her yanı
Umudu yok etmemiş yaradan
Koymuş büyüsünü
Yüreğinin üstüne

Dinle
Hiç cız ettimi
Hiç elin ayağın titredi mi
Hiç dilin tutuldumu onu ilk görünce
Ne dersin
İlk gördüğün o anda
İşte bunlardan biri  yaşanmışsa
O an
Aşk derler buna ha

Ben hala adını andıkça
Hayalledikçe
Düşündükçe
Bekledikçe
Hala yaşarım bütün onları
Buna ne denir sence
Aşk
Bahattin Tonbul
16.9.2015

Bahattin Tonbul
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Aşk Seni

Ömrünü adamışsın sen,eşine ve kızına
Gece gündüz bakamadın baharına  yazına
Düşünmeden ağlamıştın,gönlündeki sazına
Söyle yarim unutmadın,unutamam ben seni

Yıllarca dilinde durdu,udunda ağlıyordu
Yaşadığın geçmişini,yürekler dağlıyordu
Dağlarda uluyan kurdun,gönlünü bağlıyordu
Söyle yarim unutmadım unutamam ben seni

Bütün sermayen sesindi,hiç durmadan söylerdi
Bak altı telle çaldığın,ruhun için kesindi,
Başındaki kep atadan,kalma olan fesindi,
Söyle yarim unutmadım unutamam ben seni

Düşünmeden bağlamıştın yürekteki sazına
Bazen canım hatırlardın,anılarda yazına
Yıllarca hiç usanmadın,haykırdın hep uduna
Söyle yarim unutmadı unutamaz aşk seni
Bahattin Tonbul
25.11.2009

Bahattin Tonbul
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Aşk Seni Andım

Hey aşk
Vazgeçilmezdin
İçime vampir olup girdin
Varlığında kanımı  emdin
Yokluğunda acı verdin
Sen sendin ama ben bilemiyorum kimdim
Yağan yağmurlarda asittin
Tenimi yavaş yavaş erittin
Poyrazdan estin
Üşüttün
Sonrada kestin
Arada mutluz ettin
Mutsuzluğu yoketmedin
Söyle Allah aşkına sen kimdin
Neden can alıcı olan kalbime gelip girdin
O ağustos sıcağında bile üşüttün
Ciğerlerim buz tutu
Kavruldu sensiz zemheri ayazında
Yılmadım yıkılmadım
Sardım sarıldım sarmaşık kollarımla
Gömdün sevdamı içime
Hiçbirini kırmadım
Aşk durmadan seni andım
Bahattin Tonbul
18.2.2012

Bahattin Tonbul
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Aşk Serveti

Sev elleri yakacak,sür dilleri tadacak
Yakacak sür dilleri,tadacak sev elleri
Sür dilleri tadacak,sev elleri yakacak
Tutacak sev elleri,yakacak sev dilleri

Yar hasreti içerimde,aşk serveti ciğerimde
İçerimde aşk serveti,ciğerimde yar hasreti
Aşk serveti ciğerimde,yar hasreti içerimde
Ciğerimde yar hasreti,içerimde aşk serveti
Bahattin Tonbul
27.06.2009

Bahattin Tonbul
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Aşk Sevgi

Özür dileyenler, kalbi fet eder
Demiş yaşayanlar, demiş yaşatan
Kalbi kırar isen, sana zulmeder
Aşk sevgi bambaşka, ruhu kuşatan
Bahattin Tonbul
5.2.2017

Bahattin Tonbul
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Aşk Şiirle Yaşar

Aşk şiirle yaşar, yaşatır yürek
Umutlar  sönmesin, şarkılar coşar
Kaderin cilvesi, sevdadır direk
Seven sevdiğine, elbette koşar
Bahattin Tonbul
6.6.2014

Bahattin Tonbul
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Aşk Tek Olmalı

Bağdaki üzümlerin hayali salkım olur emeli
Güz gelince toplayıp,pekmezini yemeli
İçinde gezen güzelin saçına taktığı çiçeği
Almış olduğu hediye budur diye göstermeli

Yaşadığımız hayatın rüya olan temeli
Aşkın içerisinde sevgiyi belirlemeli
Genci yaşlısı diyerek ayırt edilmemeli
Gönülden gönüle konup gezmemeli

Sevgi birdir sevgili de bir olmalı
Yürekler çatal olsa yeri tek bulunmalı
Aşkın çeşidi olamadığı gibi canlar
Hayata bakışımız tek gözle olmamalı
20.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aşk Tenimde

Eyvah gördüğüm rüyada yanlız değildim
Sevgi sevda içinde yaşayan  değildim
Umudu yok sayıp  öldüren de değildim
Aşk tenimde ruh,toprakta sensiz utansın
Bahattin Tonbul
20.4.2012

Bahattin Tonbul
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Aşk Üstüne

Aşk üstüne sevda, yaşanır mı hiç
Gönlümdeki ateş, neden yanıyor
Umudun içinde, ağlanır mı hiç
Özlem çeken ruhun, her gün kanıyor

Dillerden dillere, söyler dururum
Susuz kalmış çiçek, gibi kururum
Dönmez isen kalbe, kilit vururum
Özlem çeken ruhun, her gün kanıyor

Geceler karanlık, gitmiyor gölge
Acılar altında, yarılmış bölge
Ayrılık sevdama, olamaz gölge
Özlem çeken ruhun, her gün kanıyor

Yaz dedin yaz dedin, durmadan yazdım
Mahkum olmuş aşkı, bilmeden kazdım
Kaybolmuş hayatta, çalınan sazdım
Özlem çeken ruhun, her gün kanıyor

Sevgi sevdamızı, alıp saklamış
Esir olmuş beden, özde aklanmış
Yar diye yârimi toprak paklamış
Özlem çeken ruhun, her gün kanıyor

Güneşle bir doğdun, melekti adın
Elinden bir tuttum, bırakma kadın
Ah çeker yüreğim, ne hoş tu tadın
Özlem çeken ruhun, her gün kanıyor
Bahattin Tonbul
18.11.2013

Bahattin Tonbul
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Aşk Var Olan

Aşkın suratı bir yalan,masalda dolanandı
Yürekteki acısı,bedende korlanandı
Yarin dediği gibi,dudakta ballanandı
Aşk var olan bir sanal,dillerde dolanandı

Gözler vardı sevgiyi,aşk içinde kaşıdı
Gönüllerde o kardı,bedeninde taşıdı
Bulut yüklü gökyüzü,yar yüzünde yaşıdı
Aşk var olan bir sanal,dillerde dolanandı

Yalnız kalınca seven,dostluğunu unutmaz
Sensizliği anlatır, sessizliği korkutmaz
Yokluğu muhabbeti,densizliği yanıltmaz
Aşk var olan bir sanal,dillerde dolanandı

Bir tek geceyi sevdim,rüyalarımda gezdin
Anıları hep sildim,yokluğunla sen ezdin
Esen rüzgarlarımda,kokumu nasıl sezdin
Aşk var olan bir sanal,dillerde dolanandı

Gölgene saklanırdım,yari candan özlerdim
Yağmurda ıslanırdım,sen görmeden izlerdim
Toprağına ben küstüm,seni nasıl gizlerdim
Aşk var olan bir sanal,dillerde dolanandı
Bahattin Tonbul
29.11.2011

Bahattin Tonbul
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Aşk Varsa

Aşk varsa ateş de vardır
Sevgi oksa, hedef ardır
Vurmasını bilsen eğer
Karşında ki duran yardır
Bahattin Tonbul
27.7.2013

Bahattin Tonbul
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Aşk Yaşar

Sağlıklı mutlu olun, sevgi ile dost kalın
Bereketli huzuru, sevdiklerine salın
Güzellik kapıları, her gönülde çok yalın
Her yer buz tutmuşsa, yürek üşür aşk yaşar

Her sabahın güneşi, elbette çok farklıdır
Gülümsemeye sebep, esen rüzgar çarklıdır
Ayrılmışsa düşen yar, toprağında saklıdır
Her yer buz tutmuşsa, yürek üşür aşk yaşar

Perdeler arasını, açık bırak göresin
Güneşin ışığına, ayrı ayrı eresin
Sen başını eğmeki, gönül bağı seresin
Her yer buz tutmuşsa, yürek üşür aşk yaşar
Bahattin Tonbul
22.9.2013

Bahattin Tonbul
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Aşk Yaşar Döner

Yemez yedirirdim, severdim onu
O sevgili yardi, kıyamadım ben
Giymez giydirirdim, tükendi sonu
Aşkı yaşar döner, toprak o beden

Her iki sevenin, sevgisi özel
Sevenin sevgisi, elbette güzel
Ağacın yaprağı, olmuşsa gazel
Aşkı yaşar döner, toprak o beden

Alternatif olmaz, zaman gösterir
Neyin peşindesin, gözü kestirir
Mevlanın dediği, kışın gösterir
Aşkı yaşar döner, toprak o beden

Nefreti yayması, elbette kolay
Sevgiyi yayması, sevende olay
Vicdanı tükenmiş, etme sen alay
Aşkı yaşar döner, toprak o beden
Bahattin Tonbul
31.5.2016

Bahattin Tonbul
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Aşk Yaşarsa

Aşk yaşarsa, seven yaşatır
 Yar başkadır, hayat şaşıdır
 Göz  aşarsa,  gönül kuşatır,
 Dağ boşadır, zaman yaşadır

 Hasret taşır, umut aşıdır
 Sevgi kaşır, yürek başıdır
 Yol aşarsa, dağlar kaşıdır
 Gökyüzünde, yıldız taşıdır
Bahattin Tonbul
27.7.2013

Bahattin Tonbul
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Aşk yeri Yürektir

A arayanlara
Ş şaşkınlara
K korkaklara

Y yaşayanlara
E emanettir
R rüzgarın
İ izi

Y yürümekle
Ü üzerinden
R rızkı
E emeli
K  kaybolmaz
T türün
İ insanca
R rehberi
Bahattin Tonbul
24.5.2013

Bahattin Tonbul
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Aşk Yokmuş

Aşk yokmuş güleyim, senin haline
Madem öyle ise, yalnız yaşa sen
Sevgisiz hayatı, döndür zalime
Sevdası ateşse, hele düşünsen

Seveceksin ama, ne diyeceksin
İncitmeyeceksin, sen vereceksin
Öveceksin yari, özlüyeceksin
Sevdası ateşse, hele düşünsen

Gölgene kan düştü, ağlar gözlerim
Aşkına vur beni, yari özlerim
Rüyamda görmüştüm, seni izlerim
Sevdası ateşse, hele düşünsen

Ayrılık çökertti, Allah’a kulduk
Kendini bilmezi, severken bulduk
Bulutlar üstünde, kanadı yolduk
Sevdası ateşse, hele düşünsen

Sevenler ölmezmiş, diyenler vardı
Bahtı kara gönlüm, onu arardı
Hasreti özlemi, beni sarardı
Sevdası ateşse, hele düşünsen

Bahattin acını, yakar mı sandın
Dağlar taşlar yürür, ateşte yandın
Aşkına hürmeten, dost deyip andın
Sevdası ateşse, hele düşünsen

7.4.2017

Bahattin Tonbul
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Aşka

Çok da kibardın hiç kırmazdın
Saftın temizdin berraktın ama
Su gibi aktın yüreğime
Aktıkçada kayboldun birden
Girdin yerin ta dibine

Çok bekledim seni çıkacaksın diye
Aha bura aha şura diye
Yazdım durdum şiirlerde
Satır satır
Mısra mısra işledin aşkı
Ta ciğerime

Bir umutya
Belkide onların arasındasındadır diye
Ne olur
Es geçme beni
Bir fırsat ver şu garibe
Yaşanan şu ömrün de
Bana iyi bak
Öksüz bırakma aşkımı
Hasret duyan yüreğime
Güç ver
Uzat ellerini ellerimede
Tez biten sanal alemin de
Kör olan gözlerime
Işık ol
Tutmayan dizlerime
Derman ol
Tat almayan dilime tat
Acıyan tenime ilaç ol
Nefes ol ciğerlerime
Aşk

Anla artık beni
Seni sevdiğimi
Bütün sevgim ondadır
Allah’ım bağışla sevdana
Şirk değil bu
Tutkunluğum
Senin verdiğin aşkadır
Aşka
Bahattin Tonbul
30.7.2012

Bahattin Tonbul
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Aşka Allah'ım

İstediğin kadar, üzebilirsin
Bugünler de biter, gider o ahım
Verdiği gibi de, gezebilirsin
Hayat güzel ermiş, aşkım Allah’ım

Şükrümden bir parça, sektiremedim
Rüzgarında durup, estiremedim
Üzülüp ağlayıp, küstüremedim
Hayat güzel ermiş, aşkım Allah’ım

O gün bitecekse, söylede bitsin
Ölüm gelecekse, toprağı itsin
Sevda çeken ömrüm, nereye gitsin
Hayat güzel dermiş, aşka Allah’ım

Verdiği ayrılık, sınırsız hiçi
Bir umudu vardı, sanki de öcü
Yüreği kıvrılmış, tükenmiş gücü
Hayat güzel dermiş, aşkım Allah’ım

Misafirsin bana, içimde ezil
Sevdan bu değilse, gülüp de üzül
Uzaktan baktıkça, sadece sezil
Hayat güzel dermiş, aşkım Allah’ım

Bahattin’im gece, yalnız gelemem
Ruhumda sevdayı, öksüz bilemem
Acın kırıldıkça, inan gülemem
Hayat güzel dermiş, aşka Allah’ım
Bahattin Tonbul
16.5.2013

Bahattin Tonbul
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Aşka Bahara

Aşka bahara yaza deselerde
Özüne katarlar sade bir maya
Hayati tanıyıp son bilselerde
Hakikat haps olurmuş yaşatmaya

Can benim düş benim, kime gerisi
El ele tutuşsa, hayal perisi
Umudun içinde, yaşar serisi
Hakikat hapsolmuş, bak yaşamaya

Arzulanan dilek, ağlayıp gülmek
Hayatta olursa, yari yar bilmek
Aslında güzeldir, rüyaya gelmek
Hakikat hapsolmuş, bak yaşamaya

Dua eden olsa, kapılar açan
Hangi kırık gönül, düşleri saçan
Bilmez kimin için, uzağa kaçan
Hakikat haps olurmuş yaşatmaya

Bazen sevilirsin, kimi dost olur
Sevip dışlanırsan, gönül post olur
Varsın düşman olsun, sevda pist olsun
Hakikat haps olurmuş yaşatmaya

Bahattin sen gibi, iyiye güzel
Yüzünde sessizlik, ruhunda özel
Bir tebessüm et de, yolların gazel
Hakikat haps olurmuş yaşatmaya
Bahattin Tonbul
31.7.2015

Bahattin Tonbul
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Aşka Doğmasın

Sen sevmek istiyorsan, boş ağırlık taşıma
Sadece yardım ette, ağlayanın olmasın
İnsan olabilmenin, sakın bakma yaşına
Merhamet duygusu, sensiz aşka dolmasın

Sevenin sevdiğine, en ölümsüz hediye
Sevdiğini haykırıp, demesin ha kediye
Nankördür o herzaman, kalbi ona hediye
Merhamet duygusu, sensiz aşka doğmasın
Bahattin Tonbul
13.8.2013

Bahattin Tonbul
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Aşka Dönsün

Çeker gibi dinle, kulağın varsa
Kaçmana gerek yok, aşkın ünlensin
Aklınla kalbini, gönlüne sarsa
Sevgin aşka dönsün, sözü dinlensin

Doymak yetmez dinle, işitmen gerek
Sevdan aşka dönmüş, göğsünü gerek
Koyun kaval dinler, çoban yer çörek
Sevgin aşka dönsün, sözü dinlensin

Ağaç toprağından, besini alır
Yaprak yağmurundan, suyunu alır
Seven sevdasından, ayrı mı kalır
Sevgin aşka dönsün, sözü dinlensin

Simsiyah gözleri, sarmış geceyi
İster deniz görsün, sana seslensin
Şiirlere koymuş, sonsuz heceyi
Sevgin aşka dönsün, sözü dinlensin

Sevgi dolu yürek, kaplar dağları
Gülmezdi gözleri, sarmış ağları
Yenmesi kolaydı, bozsan bağları
Sevgin aşka dönsün, sözü dinlensin

Kabuk tutmuş yara, sakın üzülme
Yerlere düşsende, yerde ezilme
Susuz kalmış çiçek, gibi büzülme
Sevgin aşka dönsün, sözü dinlensin
Bahattin Tonbul
10.8.2013

Bahattin Tonbul
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Aşka Esir Olan

Aşka kanat açıp, uçarsan eğer
Kanat ateş almış, durmadan yanar
Sevda umut olmuş, nazarı değer
Gönül haber salmış, bulmadan kanar

O aşka uçmazsan, kanat boşuna
Rengi teni yanmış, rüzgarı sarar
Kanat kopmuş sözde, siyah kaşına
Sevdası ömrümü, bilmeden yarar

Kanadı alınca, aşkı neylersin
Aşkına varınca, sevgisi karar
Karanlık gölgede, yalnız gülersin
Ruhunu kaybeden elbette arar

Aşka uçar uçmaz, kanadım yanar
Eğer uçamazsan, o neye yarar
Oraya varınca, kanadın kanar
Aşka esir olan, sevdiğim arar
Bahattin Tonbul
21.3.2013

Bahattin Tonbul
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Aşka Gülene

Yinede vazgeçmem, sevmekten seni
Gülü gülenine, sevgi bilene
Nefreti hak eden, taşırsa teni
Kalbi vermemeli, aşka gülene

Yüreğinde bağı, sevdasında nar
Göğsündeki yara, içindeki ar
Bitmez tükenmezdi, sevdiğin o yar
Kalbi vermemeli, aşka gülene

Belkide her şeye, değecek kadar
Sende onu sever, aşkına bakar
Değersiz değilsin, ömrünü adar
Kalbi vermemeli, aşka gülene

Sevmek için illa, görmek şart değil
Ruhunu seversin, yanmadan eğil
O gönül bağlanmış, hakikat meğil
Kalbi vermemeli, aşka gülene

Yaşat yada öldür, yaralı koyma
Öyle bir aşk verki, göğsünü oyma
Diken kadar zalim, gülünü soyma
Kalbi vermemeli, aşka gülene

Bahattin’sin yaşat, hissettiğin an
Sevdada güçlüsün, bahsettiğin an
O yari özlersin, kastettiğin an
Kalbi vermemeli, aşka gülene
Bahattin Tonbul
5.2.2013

Bahattin Tonbul
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Aşka İhtiyacım

Lütfen bir kez olsun, beni sevsene
Duygusal aşkımız,içimi yakar
Yüreğinle sarıp,sözle övsene
Aşka ihtiyacım,hep sana bakar

Sevdanın altında,hissedemedik
Bulutlar üstünde,söyleyemedik
Duyguyu gönülde eyleyemedik
Aşka ihtiyacım,seninle yaşar

Bende susuyorum,sevgimi sakla
Kalbimdeki ateşi, sevdanla akla
Durgun denizlerde,çok attım takla
Aşka ihtiyacım,sevdanla yaşar

Başka sevenim yok,demedim sana
Ruhumda ateşin,kor oldu bana
Ben sustukça sevda,düşmüş yarana
Aşka ihtiyacım,umutla yaşar

Geceleri söyler,kalbinde durur
Bu nasıl özlemmiş,demeden kuru
Elini aç yalvar,hergelen vurur
Aşka ihtiyacım,seninle yaşar

Denenmedik sevgi,söylenmedik söz
Her iki biçimde,yürekteki köz
Seni sakınmıştı,tendeki bu göz
Aşka ihtiyacım,sevdanla yaşar
Bahattin Tonbul
8.8.2012

Bahattin Tonbul
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Aşka Karışmış

Gözlerin gözlerime  ince ince bakarken
Unutmaz unutulmaz, o ilk yaşatılan an
Güneşin ateşi de,içerimi yakarken
Ben bir seven insanım,aşka karışmış o kan

Sen olmazsan yanımda,ne tahtım var ne tacım
Tutsana ellerimi,yar sana ben muhtacım
Gönlümden hiç çıkmıyor,ölüm bitmez tek acım
Ben bir seven insanım,aşka karışmış o kan

Buğday tarlalarında,başakları sararmış
Ayrı düşen sevdanın,yürekleri kararmış
Kaybolan yeşillikler,hiç görmeden morarmış
Ben bir seven insanım,aşka karışmış o kan

Uçsuz bucaksız yolda,dağlarında uçurum
Durup dinlenmedin ki,kaybolmuşsa uçkurum
Değişmez o gözlerin,umudunda son kurum
Ben bir seven insanım,aşka karışmış o kan

Verende o alanda,beni senden çalanda
Hiçbir zaman yetmiyor,senden ayrı kalanda
Hayat sanki bir rüya,onda olmaz yalanda
Ben bir seven insanım,aşka karışmış o kan

Bahattin’in hayali,özündeki son aşkdır
Yaratana teslim ol,izindeki son aşkdır
Sırrı hergün parçalar,Allah benim son aşkdır
Ben bir seven insanım,aşka karışmış o kan
Bahattin Tonbul
25.2.2012

Bahattin Tonbul
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Aşka Mani-1

Enginlerde aşacak
Yüreklerde taşacak
Sensiz sana bakacak
Gönüllere ne dersin

Yari seven gönlümü
Yalnız geçen ömrümü
Sensiz kalan böğrümü
Tutamazsam ne dersin

Damarlarım  yanıyor
Ateş olmuş kanıyor
Seni sensiz anıyor
Bakamazsan ne dersin

Haydi yarim ağlatma
Karaları bağlatma
Sensiz beni dağlayan
Acılara ne dersin

Ruhum aşkı soymadı
Bedenleri oymadı
Sana sensiz doymadı
Gidenlere ne dersin

Rüyalarım biter mi
Sancıları yeter mi
Beni sensiz geçer mi
Duymayana ne dersin

Anıların duruyor
Yürekleri buruyor
Seni sensiz soruyor
Soranlara ne dersin

O güzelim sesini
Sevmez seven tersini
Başındaki fesini
Tutamazsan ne dersin

Aşkı güneşmi sandın
Söyleyene bak  kandın
Seni sensiz hep andım
Yalanlara ne dersin
Bahattin Tonbul
1.11.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşka Mani-2

Candan ayrı olanlar
Beti benzi solanlar
Sana bensiz doyanlar
Sevmeyene ne dersin

Kaçma benden sevgilim
Senden ayrı değilim
Yoktur başka meğilim
Yalnızlığa ne dersin

Sevda böyle yanarmı
Hiç durmadan kanarmı
Bedenleri donarmı
Donmayana ne dersin

Deliler gibi sevdim
Sana acı demedim
Rüyalara girmedin
Tatmayana ne dersin

Haydi helallaşalım
Gel de kucaklaşalım
Hasretle savaşalım
Kaçanlara ne dersin

Tutsam yarim elini
Yağmur değil selini
Saçın herbir telini
Bırakmazsam ne dersin

Derelerin suyunu
Yarin güzel huyunu
Kalbindeki duyunu
Hissedersen ne dersin

Kaçtığını zannetme
Sevenleri azletme
Beni sensiz terketme
Gidenlere ne dersin

Hakka elimi açtım
Ona gerçekten açtım
Yardımına muhtaçtım
Dualara ne dersin
Bahattin Tonbul
1.11.2009

Bahattin Tonbul
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Aşka Muhtaç

Aşka muhtaç, damar damar, türedi
Sevdasına, bel bağlamış, davetin
Yüreğinde, yaraların, üredi
Onu bekler, hakkı bilir, cennetin

Buda benim, imtihanım diyesin
Toprak olmuş bedenini, sevesin
Özlemine muhtacım ben, bilesin
Onu bekler, hakkı bilir, cennetin
Bahattin Tonbul
8.3.2017

Bahattin Tonbul
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Aşka Neler Denir

Atatürk’ün kurduğu, yeni doğan düzeni
Gönüllere sardımı, sevda ile eğlenir
Doğa bilmek bambaşka, yüreklerde gezeni
Taşıyacak o aşka, neler denir söylenir

Gece yarısı bilmem, kaç çeyrektir o yerin
Geçmiş kırık vakitin, ulaşılmaz çok derin
Sevda çeken yüreğin, inan bensiz pek serin
Taşıyacak o aşka, neler denir söylenir

Güneş bile beklemez, yorgun olur nefesi
Düşmüş eteklerine, dağlarındır efesi
Menteşenin ucuna, bağlamışsın kafesi
Taşıyacak o aşka, neler denir söylenir

Büyük teleş içinde, sekiz ocak çok soğuk
Yılların ötesinde, yerin sesi pek boğuk
Asırlık çınarında, saklanamaz o koğuk
Taşıyacak o aşka, neler denir söylenir

Eksi on üç derece, üşümeyi bilemem
Gözünden akan yaşı, mendilinle silemem
Kırılmış parçaları, ellerimle dilemem
Taşıyacak o aşka, neler denir söylenir

İlla ki yakacaksa, bırak yaksın başımı
Hangi yöne çevirsem, kaldırmasın kaşımı
Bakan o gözlerin can, gerçektende şaşımı
Taşıyacak o aşka, neler denir söylenir
Bahattin Tonbul
22.12.2012

Bahattin Tonbul
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Aşka Oruçluyum

Bir tek onu severek yemiştim ömrüm boyunca
Başkasıyla açmadım,ağzıma lokma koyunca
Sevdiğim güzelin yüreğini toprak oyunca
Aşka oruçluyum orucumu inan bozamam

Lokmalarım yar olmadan boğazıma dizildi
Bir yudum su,dudağımda tane tane ezildi
Gönlümdeki acıların sen olmadan sezildi
Aşka oruçluyum orucumu inan bozamam
Bahattin Tonbul
10.11.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşka Ölüm

Allah’ım affet beni
Çok özledim sevdiğimi
Nefes alıp verdiğini
Kokusuyla güldüğünü
Ciğerimi deldiğini
Haykırsam
Haykırsamda duysa
Geri gelse
Anlasa
Aşka sebep verdiğini
Onu candan sevdiğimi
Gerçektende özlediğimi
Bilse
Aşka ölüm serdiğini
Bahattin Tonbul
2.10.2011

Bahattin Tonbul
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Aşka Tarif

Aşka tarif gerekmez, olsa zaten hisseden
Yoksa gönül azalır, yaşam senle çoğalır
Sızlanmaya ne gerek, yare karşı peseden
Ölüm elbet bahane, sevdan yalnız daralır

Öyle sıkı sarıl ki, kimse sana küsmesin
Sevdiğine hasretsen, özlem seni üzmesin
Dillerinde adını, yüreğinden kesmesin
Ölüm elbet bahane, sevdan elbet daralır
Bahattin Tonbul
20.9.2014

Bahattin Tonbul
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Aşka Tarif  İster

Ne ezeli ne özeli, sevdiyse
Sevmek yürek  isterse, güzelim
Sever insan her güzeli, övdüyse
Aşka tarif kimi ister, özelim

İçindeki sevgilerin, dünyası
Sıcacıktır beklentisi, rüyası
Başkasıyla ölçülemez, hayası
Sevmek yürek  isterse, güzelim

Hayatları çok garipmiş, gülüyor
Acıları gizlenmezmiş, ölüyor
Mutlu sanar herkes seni, biliyor
Sevmek yürek  isterse, güzelim

Kalp ne güzel hemde sever, sevilir
Üzer ama üzülürse, dövülür
Yine derin yine acı, o bilir
Aşka tarif kimi ister, özelim

Yaz uğruna sonbaharı, tükettik
Aşk uğruna sevenleri, hiç ettik
Seviyormu sevmiyormu,  söz ettik
Aşka tarif kimi ister, özelim

Bahattin dir iki şekil, yaşanır
Yaşadığın her kötülük, boşanır
Yazık eder üzülürse, aşınır
Aşka tarif kimi ister, özelim
Bahattin Tonbul
23.1.2017

Bahattin Tonbul
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Aşka Tutkunsan

Sevgi saç bitmezse, gören utansın
Umuda ermeyen, aşka tutkunsan
O yarin üstüne, toprak atansın
Hedefi bulmayan aşka yatkınsan

Çatlasın doğuran, göğe bakarken
Yıldızın altında, kayıp akarken
Yere düşmez sevda, onu yakarken
Hedefi solmayan, aşka tutkunsan

Dalları iğreti, yaprak tutmuyor
Ölümden ileri, güneş yutmuyor
Ağlayan gözleri, nefret atmıyor
Hedefi solmayan, aşka tutkunsan

Geride ne varsa, hepsenin olsun
Bütün yedi renkler, aniden solsun
Umudun elçisi, gönlüne dolsun
Hedefi solmayan, aşka tutkunsan

Geride ne varsa, dönüpde bakma
Yağmurun suyuyla, yüzümden akma
Ağlayan gözleri, ateşle yakma
Hedefi solmayan, aşka tutkunsan
Bahattin Tonbul
10.10.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkı

Ruhumdaki  aşkı, kalbimde özel
Çektiğim acılar, o yare değer
Bu okun sahibi, sevdiğim güzel
Garibim gönlümde,bir okmuş meğer
Bahattin Tonbul
4.2.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkı Al Balam

Kurmaya kalktığın, yüce milletin
Peygamber övgüsü, almıştır balam
Sevdanın içinde, bitmez hikmetin
Yüreğinden  tutam, aşkı al balam
Bahattin Tonbul
13.8.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkı Anlatsam

Gönülde kayboldun, yari kaybettin
Toprağa düştükçe, yari ıslatsam
Acıyı çektikçe, nasıl sabrettin
Şarkılar yazdıkça, seni anlatsam

Ruhunu tattıkça, karşıma çıksan
Hasreti çektikçe, göğsüme tıksan
Ateşler yandıkça, özümü yaksan
Şiirler yazdıkça seni anlatsam

Yüreğim ağladı, çizdim adını
Güneşe bağladı, yaktı kadını
Dolunay parladı, unut tadını
Türküler çaldıkça, seni anlatsam

Mısralar yüklendi, sensiz ömrüne
Geceler çevrildi,  hakkın emrine
Dillerde dolandı, sonsuz kabrine
Hayaller tükendi, seni anlatsam

Susarmı saatler, gece devrilir
Beklermi günlerin, farklı görülür
Küserse yılların, aşka çevrilir
Umutlar tükendi, yari anlatsam

Bu kadar can yakıp, özlemeseydim
Uzaktan uzağa, izlemeseydim
Son yolculuğunu, gözlemeseydim
Topraklar tıkandı, aşkı anlatsam
Bahattin Tonbul
6.11.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkı Anmadı

Hangi gidişlerin, dönüşü oldu
Karanlık sonunda, ışık yanmadı
Umutla beklerken, yüreğim soldu
Sanma o aydınlık, aşkı anmadı

Ümitler bulacak, anılarında
Işıklar yanacak, yarınlarında
Sabreden alacak, sevdalarında
Sanma o aydınlık, aşkı anmadı

O kadar yakın ki, ruhu ruhuma
Düşüncende olsa, içim kanmadı
Aklımdan geçiyor, özlem ahıma
Sanma o aydınlık, aşkı anmadı

İnsana sevdiyen, kalp değil elbet
Yalnızlık çok zordur, birazcık beklet
Bir muma ateşsen, yakarsın elbet
Sanma o aydınlık, aşkı anmadı
Bahattin Tonbul
12.11.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkı Aşk Yapan Yürektir

Sahra veya çöl ortasında bulursan bir bardak su
İç içe bilirsen kıymetlidir onun bir damlası tortusu
Bende dünyada aşkı tanıdım onsuz yaşama korkusu
Daraltıyor beynimi düşünemiyorum bütün olumsuzu

Aşkı aşk yapan yürektir sevgidir hayatdır buna inan
Sahrada kimse olmadan yürüyen her an o adamdan
Umutları tükenmiş göremiyor etrafını toz ve dumandan
Beni yardan ayıran güç neden ayırmıyor kumu rüzgardan
15.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aşkı Bekledi

Engüzel şarkıyı, onla söyledim
Dinlemek çok zordu, içim titredi
Görülecek farkı, hayal eyledim
Ümit yeter bana, aşkı bekledi

Onun sırrı nedir, demedi bana
Yar istedi diye, ona doysana
Samimiyet oldu, bitmez tasana
Ümit yeter bana aşkı bekledi

Neden kederlenir, geçmişin varsa
Bir yanda korkusu, her yanı sarsa
Aşk bir çile olmuş, içini yarsa
Ümit yeter bana, aşkı bekledi

Taş taşlıktan geçmez, ümitlenirsin
Gönül aşkı tutmuş, hüzünlenirsin
Ezilmez yontulmaz, sebeplenirsin
Sevgin yeter bana, yari bekledi
Bahattin Tonbul
4.3.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkı Bekletme

Bir başka tatdadır, yari özlemek
Özletme ruhumu, ne olur terk etme
Kavrulur yürekte, ateş közlemek
Hasretin adında, aşkı bekletme

Yokmu hayatının, başka iğmesi
Yaralı gönlünün, kırık düğmesi
Başı dik olsada, aşka değmesi
Hasretin adında, onu bekletme

Aşık değilmidir, kalbi şımartan
O yari görünce, gözü karartan
Seferi sayılmaz, yolu darartan
Hasretin adında, aşkı bekletme

Sevdayı görünce, bulut iniyor
Karşıma çıkacak, umut siniyor
Acılar çekmeye, tenim diniyor
Hasretin adında, aşkı bekletme

Benmi çıkıyorum, onu sevince
Nefes değil yaşam, ölüm deyince
Yanına almıyor, seni sevince
Hasretin adında, aşkı bekletme

Bahattin’im beni, terkedip gittin
Bıraktığın yere, emanet ettin
O yerde çıkmadım, neden beklettin
Hasretin adında, aşkı bekletme
Bahattin Tonbul
1.1.2015

Bahattin Tonbul
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Aşkı Bulmuş

Hayal aşkı bulmuş, candan payesi
Sevda çemberiydi, elden ne gelir
Zaman aşım olmuş, nedir gayesi
Hayat tükenince, bedenler erir
Bahattin Tonbul
5.1.2016

Bahattin Tonbul
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Aşkı Bulursun

Dağdaki rüzgarı tutsa da hava
Bedenin kurudu, toprak olursun
Gönülden eserek, tükenmez, dava
Özlemler altında, aşkı bulursun

Sensiz bu ellerde, nerde dururum
Acınla ruhumu, derde vururum
Güneşin altında, yarsiz  kururum
Hayaller altın da, aşkı bulurum

Çok erken bırakıp, terk ettin beni
Kalbimde yara, duruyor yeni
Ölürüm aşkına, affetmem seni
Sevgiler altında, aşkı bulurum

Nerede dir deniz,nere de derya
Esen yellerinde, rüzgarı sır ya
Tek çırpı da gitti, hayale dünya
Zamanın altın da, aşkı bulurum

Verdiğin hayaller, ufkum da taşar
Gök yüzünde yıldız, dağları aşar
Geçmiş de anılar, içimde yaşar
 Sevginin altında, kimi bulursun

Bahattin kilit var, sızlar yüreğin
Sevginle dik durur, düşmez direğin
Cennet bahçesin de, bekler meleğin
Tükenmez umutlar, nerde bulursun
Bahattin Tonbul
15.5.2016

Bahattin Tonbul
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Aşkı Dökmektir

Bizde şans yoktur, ufku sönecek
Ağlayan gözleri, sevda demektir
Gülmek mutluluksa, bekle dönecek
Dudaklarda ateş, aşkı dökmektir

Yaşamak ölümün, farklı parçası
Başka türlüsü yok, resim fırçası
Bir sanat oluşur, doğa parçası
Dudaklarda ateş, aşkı dökmektir

Bana güvenmeden, geriye dön gel
Aldığın mesafe, tükenmeden gel
Geçmişi terkedip, yoketmeden gel
Dudaklarda ateş, aşkı dökmektir

Çünkü ben aşığım, herşeyi bekle
Sorgusuz sualsiz, umudu ekle
Hazırsan dönde gel, anıyı yükle
Dudaklarda ateş, aşkı dökmektir

Seven neden demez, geliyorum der
Çağrıya hemencik, dönüyorum der
Sorgusuz sualsiz, bekliyorum der
Dudaklarda ateş, aşkı dökmektir

Kimileri yokken, bir el gibiydi
Yağan yağmurlarda, bir sel gibiydi
Daldan koparılmış, bir gül gibiydi
Dudaklarda ateş, aşkı dökmektir
Bahattin Tonbul
1.1.2015

Bahattin Tonbul
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Aşkı Ekledin

Elimi uzatsam, tutarmısın sen
Yıllar gelip geçti, beni bekledin
Umudun elçisi, rüyamda busen
Gölgeler gitsede, aşkı ekledin

Her sözün sahibi, sevende belli
Ağızlar köpük salyalar selli
Ömür gelip geçmiş. baksana deli
Gölgeler gitsede, aşkı ekledin

Takip edin beni, şiirlerimle
Dostlar düşman olmaz, pirimlerinle
Sevdana hakim ol, ölümlerinle
Gölgeler gitsede, aşkı ekledin

Sen nasıl insansın, ömre bedelsin
Çakallar ardında,  leşle beslensin
Allah’a inancın var, önde gidensin
Gölgeler gitsede, aşkı ekledin

Kalbini yeniden nasılda çaldın
Unutulmaz aşkı, hemencik aldın
Sevdamı söylesen,nereye daldın
Gölgeler gitsede, aşkı ekledin

Geçmiş geri kaldı, boştu seneler
Hakıkat elçisi, elbet taneler
Seçilen sevdalar, son bahaneler
Gölgeler gitsede, aşkı ekledin
Bahattin Tonbul
19.8.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkı Görürse

Sevmek sahip olmak, değildir elbet
Tüm renkler yan yana, umut verirse
Yok saymak isteyen, inatla heybet
Sevince sabırla, aşkı görürse

İnsanın içinde, özünden bakar
Sevmek zorlaşınca, meydana çıkar
Kimisi toz olur, kimisi yıkar
Sevince sabırla, aşkı görürse

Güvenmeyi öğren, hayal sonunda
Yüreğinde ateş, akar kanında
Olaylar herzaman, onun yanında
Sevince sabırla, aşkı görürse

Her ağaç bükülmez, sevda gibidir
Eğilip bükülmez, meşe tipidir
Bugün olmaz ise, kendi sabidir
Sevince sabırla, aşkı görürse

Negüzel kelime, önlem alınmış
En yüce makama, hesap salınmış
Sevdası yariyle, kalpde tanınmış
Sevince sabırla, aşkı görürse

Bahattin tutunmak, yalnız olmadan
Affedebilmektir, kini duymadan
Birlikte yaşamak, olmaz tatmadan
Sevince sabırla, aşkı görürse
Bahattin Tonbul
11.10.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkı Hiç

Aşkı hiç yanlış
Tatmadım
Tanımadım tanıtmadı
Yaradan
Bilmem kaç yürekli geldi geçti buradan
Yanlış tanıyanlar vardır ama
Kaybolmaz onlar
Sessiz kalsada yaşarlar
Yaşatırlar aradan
Bu dünyadan
Vazgeçmezler
Aşkı gerçeği anlamadan
Tövbe üstüne tövbeler yapan
Onlar
Aşka neden yasak koysun
Söyle yaradan
Bahattin Tonbul
8.1.2015

Bahattin Tonbul
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Aşkı İçimize

Hatırlıyorum birlikte olduğumuz günleri
Gözlerime bakıp bakıp güldüklerini
Şarkılar türküler söylediklerini
Unutamam unutamadım ki

Tıpkı bir çocuk gibiydik ikimiz
El ele tutunca olurdu o an hemen sevgimiz
Parlardı seninle her an gecemiz gündüz
Umursamazdın yaban yabancı bakan gözlere

Güneş doğdu ay batmadı hala
Gün battı ama ay doğmadı hala
Yükseldi denizler sonsuzdu o dalga
Ağaçlar ulaştı yemyeşilden kupkuru dala
Çiçek sevenlere bahar oldu
Sevgiler sevdama koskoca yürek koydu
Ama
Unutulmaz aşkım
Sensizlikten hergün gittikce sapsarı soldu
Sen etrafımdaydın
Ruhum seninle sen olurken
Aşk ikimizide içine çekiyordu
Bizde aşkı içimize
Bahattin Tonbul
25.2.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkı İyi Dinle

Yarden sevdayı istemek yoktur
Sevgi varsa o bulunan yerde
Tüm istekler sevdiği içindir
Umudu güneş yap ki
Bozulmasın aşk
Doğduğu yerde

Bir gün gelir ayrılırsın sen veya o
Bu sanal alemden
Kimder istersin o zaman
Söyle
Daha çok yalnız kalmış
Öksüz yüreğinden kopan
Sevgiyi aşkı iyi dinle
Bahattin Tonbul
21.7.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkı Ne Bilir

O ne biçim dünya,herkes çok farklı
Yaradan yaratmış, bilenler bilir
Sevdası gönlümde, yüreği çarklı
Kendini sevmeyen, aşkı ne bilir

Tut elimi güzel, tut ki aşk doğsun
Seni seven gönül, erken boğulsun
Hayali ateş di, nere de soğsun
Kendini sevmeyen, aşkı ne bilir

Karanlık gece de, hayali gitmez
Umut ışık olmuş, sevdası bitmez
Tut o akşamları, toprağı yetmez
Kendini sevmeyen, aşkı ne bilir

Geçmiş bunca zaman, içinde yara
Doğmuş geceleri, geçme bu ara
Boğulmuş, sevdası, ruhunda kara
Kendini sevmeyen, aşkı ne bilir
Bahattin Tonbul
6.6.2016

Bahattin Tonbul
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Aşkı Ne Söylesin

Ne söylersin aşkı, durmaz armada
Geçmişten durmadan, hesap sorarsın
Cehalet gözünü,  sarsa yaramda
Sevdamın üstüne, neyi sarasın

Sevmek tatmak bende, sanane ondan
Kimseye zararım, yoksa ya bundan
Sevdamızı koru, enson haramdan
Geçmişten durmadan, hesap sorarsın

Mümkünmüdür aşkla, olsa ibadet
Yatıp kalkıp sende, yare dua et
Bu sevdanın hapsi, olmuşsa millet
Geçmişe bakmadan, hesap sorarsın

İşgalci yüreği, sakın unutma
Yare dil uzatsa, onla bir tutma
Kalbinde duranı sakın korkutma
Geçmişten durmadan, hesap sorarsın

Ölüm tuzak olmuş, hepsi nedensiz
Anandan vaz geçme, bekle habersiz
Sevdama söz etme, sakın sebepsiz
Geçmişe kanmadan, hesap sorarsın
Bahattin Tonbul
11.1.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkı Oynasada

Yarden ayrı olsam, yine sevirim
Yer yerinden oynar, bunu bilesin
O yari tutup da, hergün överim
Oynasa da aşkı, yari dilesin

Uzaklardan sevmek, zor olsa gerek
İncinir  incitir, sevdanı görek
Yaralar kanarsa, sarılsın direk
Oynasa da aşkı, yari bilesin

Gözlerim görmezde, sesini duysam
Varlığı yetecek, huzuru koysam
Engin denizlerde, ufukta soysam
Oynasa da aşkı, yari bilesin

Rüya görmek gibi, onsuz yaşamak
Uzaktan uzağa, yalnız koşamak
Dağlarda denizi, tutsak aşamak
Oynasa da aşkı, yari bilesin

Sevda en güzeldir, sessizce kalmak
Kırılan yüreği, göğsünde salmak
En etkili yolu, onunla olmak
Oynasa da aşkı, yari bilesin

Yare saygım başka, saklı cennetim
Aşktı tek silahım, yoktu minnetim
Kurşunum kalmadı, neydi hikmetim
Oynasa da aşkı, yari bilesin
Bahattin Tonbul
24.6.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkı Öğrendim

Damlaya damlaya, göl olan suyu
Ağlayıp sızlayan, yari öğrendim
Yağan yağmurlardan, oluşmuş kuyu
Sevmeyi saymayı, aşkı öğrendim

Öğrendim ben ondan, mor çiçekleri
Yanında yoksa, çok sevdikleri
Kulağımda sesi, yar dedikleri
Sevmeyi saymayı, aşkı öğrendim

İş işten geçmeden, hele bir dinle
Sen benim sevdamsın, ruhumda inle
Acınla yok oldum, senin derdinle
Sevmeyi saymayı, aşkı öğrendim

Aşkıma rüzgarı, biçipde eken
Pinpişman olursun, bensiz giderken
Gezdiğin yollara, sarılmış diken
Sevmeyi saymayı, aşkı öğrendim

Yetmezmi ardından, bunca ağlama
Yaralı bir kuşum, bomboş bağlama
Kafessiz yurdumu, sardın dağlama
Sevmeyi saymayı, aşkı öğrendim

Bahattin aklını, toplada bir geç
Yüreğini dinle, vuslatını seç
Cennetinde bekler,dünyandan vazgeç
Sevmeyi saymayı, aşkı öğrendim
Bahattin Tonbul
15.8.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkı Öğretene

Oysa seni çok iyi biliyorum
Göğsüme açtığın yara yaparmış
Geçmişe masumiyet diliyorum
Hepsi aşkı öğretene kadarmış

Son zamanda sensiz geçen yıllarım
Gökyüzünü kaplamış bulutlarım
Kavuşmayı beklerdi umutlarım
Hepsi aşkı öğretene kadarmış

Yıllarca taşıdın dudaklarında
Zehirini sarmış budaklarında
Çocukken çekilen odaklarında
Hepsi aşkı öğretene kadarmış

Zaman iyi bir ilaç demişlerdi
Zehirli o yılanı yemişlerdi
Son masumiyetine gülmüşlerdi
Hepsi aşkı öğretene kadarmış

Yalnızlığı sık sık sever dağlardım
Uçan balonu koluma bağlardım
Çocukluğumu unutmaz ağlardım
Hepsi aşkı öğretene kadarmış

Doğan güneşle sen içimi yaktın
Ağlayan sevginle gönlüme aktın
Yaşarken yar inan hep bana baktın
Hepsi aşkı öğretene kadarmış
Bahattin Tonbul
15.1.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkı Ölmüyor

Bir anda aşkımı, yazdın ve sildin
İçimdeki ateş, sönmek bilmiyor,
Bu yalan dünyada, sevdin ve güldün
O yar toprak olmuş, aşkı ölmüyor

Dilerim Allah’tan, kavuşun orda
Cennet bahçesinde, yemyeşil yurda
Gezinir sevenler, bağlanmış sırda
O yar toprak olmuş, aşkı ölmüyor

Yağmurun suyunu, özlemiş toprak
Ağacın dalından, düşer o yaprak
Dostunu iyi bil, zor olur kopmak
O yar toprak olmuş, aşkı ölmüyor

Yürek mahkum olmuş, içerim yanar
Ağlayan bu gözler, o yari anar
Sevdanı hoş tut ki, hayali konar
O yar toprak olmuş, aşkı ölmüyor

Karanlık geceden, daha karanlık
Geri dön sevdiğim, olsun aydınlık
Hayali gölgedir, bitmez karanlık
O yar toprak olmuş, aşkı ölmüyor

Bahattin dilerim, kavuşur seven
Sebep ol aşını, o yardir oven
Umudu tükenmez, sen ona güven
O yar toprak olmuş, aşkı ölmüyor
Bahattin Tonbul
18.4.2016

Bahattin Tonbul
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Aşkı Özeldir

Ağaçlara denir, varsa bir derdin
Oda yaprak verir, yazla güzeldir
Ağaç çiçek açar, toprağa serdin
Sır vermez rüzgara, aşkı özeldir

Sıcağın yokluğu, üşüme yapar
Işığın yokluğu, hedeften sapar
Bu onun yokluğu, inancı kapar
Sır vermez rüzgara, aşkı özeldir

Sevgisiz dillerde, olurmuş insan
Gerçeğe inanıp, aşk ile yansan
Sevdası özelmiş, göğsüne konsan
Sır vermez rüzgara, aşkı özeldir

Sebepsiz yolunu, fırtına keser
Umudun içinde, anısı eser
Cehennem ateşi, yarsiz gülümser
Sır vermez rüzgara, aşkı özeldir

Bahattin’im bende, yalnız naçarım
Allah izin verse, hemen kaçarım
Onadır kulluğum, sevda açarım
Sır vermez rüzgara, aşkı özeldir
Bahattin Tonbul
18.7.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşkı Rehin Bıraktın

Esir kaldım gönlünde,atsız mezar taşıymış
Gece rüyalarımda,inan benden ıraktı
Oysa sesini duydum,sevdan bana aşıymış
Aşkın benim kalbimde,kötü rehin bıraktı

Öylesine yalnızım,kendimi aşamadım
Yokluğun bana acı,inan alışamadım
Vaz geçemem yar senden,ben sensiz yaşamadım
Ritimlerin kalbimde,bozuk rehin bıraktı

Gülümser dudaklarım,yar ben sana vurgunum
Esir kalıyor düşüm,oysa sana kırgınım
Akan sular gibiyim,baksan nasıl durgunum
Sevdan gönlümde tutsak,aşkı rehin bıraktın

Hiçte sesin çıkmıyor,şafak vakti gelince
Dünyam seni görmüyor,sevdan beni delince
Sensiz anlatılmıyor,akıl gelmez bilince
Ruhum gönlümde tutsak,aşkı rehin bıraktın

Sinmiş duygularında,türküler diyemedim
Bilinmezliği yaydın,bana söylüyemedin
Götürdüğün ne ise,geri eyleyemedin
Ruhum gönlümde tutsak,aşkı rehin bıraktın

Ömür hedef oluyor,mezara mekan dersen
Hançer teni deliyor,cennete hemen girsen
Son gidişin vedası,hakikata bir ersen
Ruhum gönlümde tutsak,aşkı rehin bıraktın
Bahattin Tonbul
19.3.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkı Sararanlara

Sabah güneş doğuyor,umudu olanlara
Karanlıklar çökünce,ruhu kararanlara
Bir tuhaf burukluk var,yari kaybolanlara
Gecenin hüznü vurmuş,yari sararanlara

Yoklar sevdayı sarmış,bitmez hiç hayallerim
Gönüller ufka dalmış,hayatı son demlerim
Bitmez o aydınlıklar,yari yarsiz beklerim
Gecenin hüznü vurmuş,aşkı sararanlara

Yoruldu artık yürek,içimde yalnızlık var
Sensiz dilek dilesek,akan göz yaşlarım var
Şu an veda ediyor,özünde sevdiğim var
Gecenin hüznü vurmuş,aşkı sararanlara

Karadeniz misali,çırpınır dalgalarla
Yine sen kal ayakta,boğuş fırtınalarla
Dayan sevdiğim dayan,yardan ayrılanlarla
Gecenin hüznü vurmuş,aşkı sararanlara
Bahattin Tonbul
26.7.2011

Bahattin Tonbul
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Aşkı Seni

Sevdiğini kaybetmeyen
Anlayamaz bel ki beni
Gönülleri seyretmeyen
Tanıyamaz aşkı  seni

Hayatının son deminde
Ölüm haktır ol eminde
Sevenlerin temelinde
Tanıyamaz aşkı beni

Gök yüzünü seyredeyim
Acıları terkedeyim
Hakikatı sıredeyim
Tanıyamaz aşkı beni

Karanlığın son ederi
Özlem gönülün kederi
Ayrılığın ilk pederi
Tanıyamaz aşkı beni

Derelerde sular akar
Yürek değil özü yakar
Yarim uzaklardan bakar
Tanıyamaz aşkı beni

Bal akardı dillerinde
Hasret çeken günlerinde
O yar hakkın ellerinde
Tanıyamaz aşkı beni

Toprak atsan üzerine
Özlem çeker izlerine
Ağrı düşse dizlerine
Tanıyamaz aşkı beni
Bahattin Tonbul
8.7.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkı Sermişti

Ağlayıp gülmeyi sağlayan mevlam
Kalpdeki ateşe sevda vermişti
Ruhlara gerçeği bağlayan mevlam
Karanlık geceye,aşkı sermişti
Bahattin Tonbul
23.3.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkı Sevdayı Atamıyorum

Sen olmayınca bu dünyada benim ne işim var
Çocukluğumu hatırlamam gençliğimi sorgular
Akbaş köyünde kalmadı kimse yok akrabalar
Bacası tütmeyince o evde insan ne iş yapar

Ağaç olmazsa orman da kurt ve kuş ne yapar
İçinde çiçekleri yok sa bahar da arı bal mı yapar
Şu fani dünyada canımı almışlar bu can nasıl atar
Sen yoksun ya artık yaşamak yüreğimi parçalar

Aşkı sevdayı sen yoksun diye içimden kovamıyorum
Beynimdeki karışıklığı bir türlü dağıtıp atamıyorum
Sen olmayınca canım yatağımızda yalnız yatamıyorum
Göz yaşlarım ağlamaktan kurumuş etrafa bakamıyorum
07.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aşkı Sevene

Ne istediysen verdin, ne istediysen aldın
Ağlarken yarı gömdüm, bedene toprak kardın
Gece karanlık serdin, yıldızları sen saldın
Aşkı sevene derdin, Allah’ım sen hep vardın

İnsan uyur uykuda, yari ölüm gibidir
Sevda denilen o şey, gönüllere tabidir
Gülersen mehtap doğar, sabahlara kadirdir
Aşkı sevene derdin, Allah’ım sen hep vardın

Hayata hiç küsmedim, sevdam arttı gitgide
Şu genç yaşta ömrümüz, acı çekip yettide
Bir damlacık içersen, sular aktı gitti de
Aşkı sevene derdin, Allah’ım sen hep vardın

Alev alev yanıyor, gül gibi yanaklarım
Ne bir karşı gelen var, sızlıyor dudaklarım
Ben o yari özledim, yüreğimde saklarım
Aşkı sevene derdin, Allah’ım sen hep vardın

Eyvallah ne güzel söz, kabullenmek gerçek zor
Bazende boş vermişsin, hayalleri tende kor
Rahata kavuşması, mehtabında enson mor
Aşkı sevene derdin, Allah’ım sen hep vardın

Bahattin’im yaz darken, yarsiz hazanım soldu
O yari çok sevmiştim, kokusu cana doldu
Unutmak mümkün değil, rüyaları bir yoldu
Aşkı sevene derdin, Allah’ım sen hep vardın
Bahattin Tonbul
11.9.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkı Solursun

Hasreti nefretten, ayırabilmek
Sevip sevilmekten, mutlu olursun
Sevdiğin güzeli, taşıyabilmek
Onunla birlikte, aşkı solursun

Olmadığın gibi, sakın görünme
Yollarını kısalt, yalnız erinme
Sevilmekten iyi, yare direnme
Onunla birlikte, aşkı solursun
Bahattin Tonbul
11.8.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkı Tadanlar

Her uykusuz gece, içimde yanar
Nedir bu çektiğim, binyıla bedel
Hasretin tenimde, durmadan kanar
Çekip gidenlerin, bir ömre bedel

Gözümün önünden, tek tek geçiyor
Ayrılık çekenler, bir bir seçiyor
Yarinden ayrılan, susuz içiyor
Özlem sancısı, bir ömre bedel

Ruhunda oluşmuş, bitmeyen acı
Yaşanan o geçmiş, dilinde hacı
Gecenin hayali, başıyın tacı
Hasret çekenlerin, bir ömre bedel

Bir uğultu birses, tükenmez vahı
Yalnız olanların, gönlünde şahı
Hayatında durur, bitmeyen ahı
Aşkı tadanların, bir ömre bedel

Söylenen şarkılar, bize yakılır
Buğulu gözlere, acı takılır
Bir başka sevdaya, nasıl bakılır
Aşkı tadanların, bir ömre bedel

Bahattin’im bende, duruyor nefes
Yarime cenneti, oluyor kafes
Sazımın telinde, karışan o ses
Aşkı tadanların, bir ömre bedel
Bahattin Tonbul
8.12.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkı Tanıma

Alfabesi bakışlardadır
Heceleri kalp atışında
Kelimeler hep dudağında
Oluşan aşkı tanıma
Dili durmadan paragraf oluşturur
Çevrede dolanır bütün söyledikleri
Roman hatıralarıdır
Sevgi bütün beden
Bazen hikaye olur bunlar
Bazen de masal
En güzeli destanda yaşananlar
Hatta efsane olup dolaşırlar
Gökyüzünde buharlaşır
Gönüllerde kaybolur
Yaşayanlar anlatır
Aşkı....
31.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aşkı Tanımaz

Milyonlarca yıldız, tek bir gecede
Sevdamın gecesi, bu güneş gibi
Yüzbin daha doğsa, yazmaz tek hece
Sen olmazsan aşkı, tanımaz tipi

Yari sevip gözde, miladı gizle
Rüyayı görmeden, hayali izle
Günler yarsiz geçer, bağırma ünle
Sen olmazsan aşkı, tanımaz gibi

Ağlamaktır sevmek, gelecek sensiz
Gündüz olsun demek, aşikar densiz
Geceyi düşünme, gölgesi ensiz
Sen olmazsan aşkı, tanımaz gibi

Yıkıldı yolumuz, beklerse şehir
Artık gelmesende, akacak nehir
Geri dönemezsen, içerim zehir
Sen olmazsan aşkı, tanımaz gibi

Görmeden sevmeye, alıştık artık
Aramızda dünya, değişdi artık
Lafı olmaz bunun, severim artık
Sen olmazsan aşkı, tanımaz gibi

Bahattin’e bir gül, herzaman yeter
Gülü dikeniyle, toprağa eker
Derdi sevebilmek, sevgisi çeker
Sen olmazsan aşkı, tanımaz gibi
Bahattin Tonbul
29.7.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkı Taşıyoruz

Neden öyle gülüyorsun
Bana bakıp söylüyorsun
İçimide yakıyorsun
Düşünmeden atıyorsun

Hayatını boştan yere
Yüreğimi yakan yere
Kor ateşi attın içe
Düşünmeden yapıyorsun

Sonsuz değil hayat dümdüz
Ilık ılık yaşıyoruz
İlk gördüğüm hoş deli kız
Sevgi aşkı taşıyoruz
Bahattin Tonbul
28.08.2008

Bahattin Tonbul
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Aşkı Terletme

Allah-u Tealâ rahmeti boldur
Yaratılanında,kalbine doldur
Bütün kötülüğü,dağlarda soldur
Zerre kadar hakkı,hak bilenindir

Dilediği kadar dilediğine
Herkes ona hesap,vereceğine
Hakkın huzuruna ereceğine
Sevabın günaha erenlerindir

Rabbim rahimdir,iyilik yapar
İsteyip yapmayan,nelere tapar
Bir iyiliğe bin misli katar
Daha fazla sevap,edenlerindir

Ancak oruç hariç,mükafat onda
Sevip de sevilen kavuşur sonda
Belki bu dünyada belki sununda
Cennet kapısını açanlar bilir

Bahattin’im kötü,zalimler için
Sonumuzu hasret,pişmanlık etme
Bende nefisime,zulmetmek için
Senin mağfiretin,aşkı terletme
Bahattin Tonbul
3.7.2010

Bahattin Tonbul
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Aşkı Toprak

Yaşamboyu gönülden, herkes birini sever
Birbirini bulanlar, sanki bir beden olur
Çok az insan kavuşur, sevip sevilen över
Aşkı toprak olsada, cennet onla son bulur

İçindeki ateşi, tutmaz sıcak elleri
Aşk denen tatlı sözü, haykıracak dilleri
Görmediği duygular, gölge olmuş izleri
Aşkı toprak olsada, cennet onla son bulur

Sevda bahçem kurudu, yürek yandı kül oldu
Yar bildiğim o güller, güneş vurdu hep soldu
Vefasız bu yıllara, özlem dolup kayboldu
Aşkı toprak olsada, cennet onla son bulur
Bahattin Tonbul
26.6.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkı Unutmazlar

Yağmurlu bir günde
Seni sevdiğim günde
Sevdamızın dilinde
Bu aşk senin elinde

Hey gidi yar hey  gidi
Yavaş yavaş gel beri
Seni seven güzeli
Sevip incitmemeli

Güzel olur buralar
Sensiz yaşanmıyorlar
Hayatı kaybolanlar
Aşkı unutamazlar
Bahattin Tonbul
19.08.2008

Bahattin Tonbul
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Aşkı Var Edip Yaratan Sensin

Bu nasıl bir duygu Allah'ım,içim ılık,ılık esiyor
Kalbimin içinde ki, pompalanan şey, tırnağıma geçiyor
Sağ taraftan girip,soldan tekrar temizlenip geliyor
Bu düzeneği kurarken sanki, aşkı tarif ediyor

Beden ayrı,ayrı uzakta,duygularımız her an bir
O beni düşünürken,bende onu,düşünürüm bunu bil
Her halde aşıkların hayatı tarihte sefil
Senin katında gerçek sevenlerin yeri, nedir

Dünyada tek suçları, aşık olmak onların
Dedi kodluları yoktur,bu,günahsızların
Kalplerin de kötülük yok,saftır hepsi bunların
Bir araya geldi mi acı çeker zavallılarım

Aşkı var eden sensin, yok eden de yaşatan sen
Onların ruhlarını da, buluşturup, uzaklaştıran da
Karşı karşıya getirip,birleştirdiklerin beden
Hepsin de sen varsın tek vücut içinde bir,ben
29.6.2007

Bahattin Tonbul
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Aşkı Yaralar

Mesafeler aşkı, yaralar durur
Kavuşmak şart ise, sevmesi özel
Ayrı kalan kalbin, acısı vurur
Kaybedilmiş şeyler, yokken çok güzel

Yarden uzak kalan, elbette özler
Soğuktan donunca, sıcağı gözler
Hasret kalan kimse, sevdayı izler
Kaybedilmiş şeyler, yokken çok güzel

Yürekler hisseder, mesafe olmaz
Özel öten kuşlar, kafeste kalmaz
Pencereye konsa, sabahı solmaz
Kaybedilmiş şeyler, yokken çok güzel
Bahattin Tonbul
11.10.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkı Yaşamayan Bilmez

Aşkı yaşamayan bilmez,sadece adı vardır
Bazı aşklar ileri de,uluca  bir deryadır
Her gönü le giren sevda,insanları yakandır
Yanan bütün bunca kalpler,hatırada saklıdır

Acının verdiği bütün,yalnız bedeni yakar
O ılık bir haz duygudur,sanki damara akar
Bütün vücudu dolaşır,görevini tamamlar
Gördün mü yaptığın işi,Ayaktan beyne kadar
3.9.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aşkı Yaşat

Sevde yaşat o aşkı, olmaz dünya dikensiz
Gül ki gülsün sevenler, solmaz o gül bahçesiz
Hayaliyle yaşatır, elbet acı çeken siz
Seven yürek dört parça, her parçası çaresiz
Bahattin Tonbul
8.5.2016

Bahattin Tonbul
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Aşkı Yaşatmaya

Rüyalarda gördüm,ağlar dururum
Ölümü yok eden,sevenim de var
Azraile karşı, bitmiş gururum
Aşkı yaşatmaya,fermanın mı var

Gönlümdeki yara,sensiz söküldü
Yağan tüm yağmurlar,başa döküldü
Hakikat uğruna,sevda dikildi
Aşkı yaşatmaya,fermanın mı var

Yaralar içimde,derman ver bana
Karalar içinde,sevda ver bana
Alev olmuş gönlüm,zor gelir bana
Aşkı yaşatmaya,fermanın mı var

Sevdayı ektikçe,yare alıştım
Geceyle gündüze,girip karıştım
Özünde ruhuna,koyup çalıştım
Aşkı yaşatmaya,fermanın mı var
Bahattin Tonbul
14.5.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkı Yüreğimde

O Allah’ım seni yazmışsa bana
Sevdiğim insana ömür koysana
Nefretin içinde sevda çok ama
Aşkı yüreğimde, yalnız soysana

Yağmur olup yağsa, ıslanır saçım
Damla olup aksa, nemlenir taçım
Kadeh olup dolsa, gönülden açım
Aşkı yüreğimde, bensiz soysana

Aşık olup kazsam, aklına senin
Ciğerime dolsan, sızlardı tenim
Nefesinle yüzde, oluştu benim
Aşkı yüreğimde, yalnız soysana
Bahattin Tonbul
16.0.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkı Yüreğinde

Aşkı yüreğinde, taşır bulunca
Arar o kalp seni, sarar kardaşım
Etrafına bakıp, sarhoş olunca
Yakar bedenini, solar kardaşım

Akmayan çeşmeden, dolmaz o testi
Anlamaz sevmeyen, umudu kesti
Gönlünü yaracak, rüzgarı esti
Yakar bedenini, sarar kardaşım

Hayalin gelirse, severmiş meğer
Sevdası içinde, nazarı değer
Yana döne arar, özlermiş ciğer
Yakar bedenini, sarar kardaşım

Gelmesin üstüne, alır rengini
Unutmaz sevenler, kurar cengini
Hergünü ayazda, tutarkendini
Yakar bedenini, sarar kardaşım

Eğriyi doğruyu, koyma yoluna
Arada bir yokla, bağla koluna
Aşka yardım eden, Allah kuluna
Sıkar bedenini, yakar kardaşım

Bahattin severse, sevgiyi eker
Yüreği gariban, acıyı çeker
Çaresiz derdine, kim boyun büker
Sıkar bedenini, yakar kardaşım
Bahattin Tonbul
31.8.2016

Bahattin Tonbul
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Aşkıda Kurur

Ne bealar gördük,yalan dünyada
Gülmek için sebep,aranır durur
Mevlaya rasladım,ben bu Konya’da
Umudun içinde,aşkıda kurur
Bahattin Tonbul
11.9.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkım

Tükendi bedenin, yok olup gitti
Saklanmış nefesin, ateşde kurur
Soldu tüm çiçekler, filizler bitti
Boynu bükük aşkım, nerede durur

Ağustos sıcağı, gönlünde kalan
Susuzluğu çölde, yar ile alan
Yakarmış beyhude, mecnunu salan
Boynu bükük aşkım, nerede durur

Ömür cennetinde, kalmak isterim
Kollarıma alıp, sarmak isterim
Hasret oldum sana, artık pesderim
Boynu bükük aşkım, nerede durur

Sabah olmayacak, ıslanır gölde
Yari arasanda,  kaybolmuş çölde
Gözleri yelkende, farklı bir bölge
Boynu bükük aşkım, nerede durur
Bahattin Tonbul
15.8.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkım Bekardır

Kadında aşk olmaz, sevgisi vardır
Sevilince kadın, o zaman yardır
Gönülde durdukça, erkeğe ardır
Aç kollarını yar, aşkım bekardır
Bahattin Tonbul
25.5.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkım Eskise De

Aşkımız kaybolsa,yok olsa bile
Delice sevmiştim ben seni de
Yıllar asırlar bile geçse de
Unutma eski kalbim yerinde

Severim seni ne zaman dönsen
Çünkü ilk aşkı öğreten yine sen
Ölmeden önce bir göre bilsem
O zaman seni tanrıya şikayet etsem

Sensizliğin acısını uzunca tadım
Sevdiğimi,sevildiğimi anlayamadım
Konuşsaydık,bir arada olsaydık seninle
O zaman belki de hiç mi,hiç ayrılmazdık
(18.7.1972)

Bahattin Tonbul
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Aşkım İçin

Hasretle doğmazdı, sensiz güneşim
Olgunlaştı sevda, acın dört mevsim
Hüzünle bekledim, seni yıllarca
Yüreğimde akan, kan aşkım için

Aydınlık günlerim, geri gelirse
Karanlığa ışık, saçtım görürse
Sesim çıkmaz oldu, acı verirse
Yüreğimde akan, kan aşkım için

Kasıldı bedenim, tutsan elimi
Kimseden hayır yok, kırma gülümü
Avuçların boştu, kessen dilimi
Yüreğimde akan, kan aşkım için
Bahattin Tonbul
4.8.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkım İçin Yoldun

Kalbimin divanesi, sen yari kime sordun
Yüzün avuçlarımda, kalbimin sesi oldun
Şarkımda şiir idin, beni neden hep yordun
Esir iken mümkün mü, aşkım için sen yoldun

Rakı şarap içmeden, bilmeden hep benzettim
Sevdamın sarhoşuyken, yavaş yavaş hissettim
Gece hayallerimde, gündüzü sen zannettim
Esir iken mümkün mü, aşkım için sen yoldun

İşgaldi yarsiz halim, bu dünyadan göçünce
Hakikatte gözüm yok, sütlü kahve içince
Sen kimsin ne sorarsın, aşkı aşkla seçince
Esir iken mümkün mü, aşkım için sen yoldun

Ne toprağın kokusu, ne şarkının sözleri
Beni vaz geçiremez,  sensiz olan yüzleri
İkindi yağmurunda, kaybolmasın izleri
Esir iken mümkün mü, aşkım için sen yoldun

Elleri ceplerinde, okur ölüme meydan
Sevdası yüreğinde, korkar ışıksız aydan
Gökyüzüne baktıkça, yer kopacak o faydan
Esir iken mümkün mü, aşkım için sen yoldun

Bahattin iyi izle, güneşten ses geliyor
Zamanı ellerinde, çığlık çığlık deliyor
Haydi koş çocuk gibi, o da sana gülüyor
Esir iken mümkün mü, aşkım için sen yoldun
Bahattin Tonbul
12.11.2016

Bahattin Tonbul
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Aşkım Olmadan

Aşkım olmadan da, çok şey aldım ben
Öğüt almadan da, umut aldım ben
Edep gönül aldım,  yaşanan dünden
Yaran olmadan da, acı aldın sen

Bilgi insandaki, diploma değil
Hakkı yenilmeden, yaşanmış meğil
Elde edilirse, gönülden eğil
Yaran olmadan da, acı aldın sen

Seven aşıkları, buluşur olsa
Geçmişi konuşmak, karışıp solsa
Gittiği o son yer, dünyasız kalsa
Yaran olmadan da, acı aldın sen

İşte böyle dostum, hasreti tatmak
Her türlü gerçeği, uzağa atmak
Özlemi tatmadan, ayrıca yatmak
Yaran olmadan da, acı aldın sen

Ne kadar dirensen, herşeyler bomboş
Kaldır at geçmişi, hasretse tam boş
Tükenmiş sevdalar, saklanmaz pek hoş
Yaran olmadan da, acı aldın sen

Güneşin her sabah, doğduğu gibi
Ateşin göğsünü, yaktığı gibi
Sabahın ışıkla, solduğu gibi
Yaran olmadan da, acı aldın sen
Bahattin Tonbul
28.9.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkım Özelken

Söylesin sevdamız, dosta düşmana
Aç kalmayız yalnız, doğduktan sonra
Ufkumu sarsacak, yollar koşmana
Yardımcı olacak, yandıktan sonra

Aşkın bana haktan, gelen ikramdır
İçimdeki ateş, tende ihramdır
Yar olmazsa dünya, bana haramdır
Gönüllerde solan, kalpde özelken

Rabbimle aramda her an sen varsın
Hasretinle heran, durmaz yanarsın
Geceyi gündüze, nasıl katarsın
Gönüllere dolan, kalpde özelken

Neden herkes bana, güzel görülür
Yaşanmış tüm sevda, canda örülür
Yarim bensiz ölse, ruhum dirilir
Gönüllerde doğan, aşkım özelken

Dalgalarla bulut, alsaydı beni
Rüzgarlarda umut, bitmezdi yeni
Sarmış tüm mavilik, yüzünde beni
Gönüllerde açan, aşkım özelken

Söylenecek söze, hepten kanayım
Ağlanacak yari, özde anayım
Seveceksen sevde, de inanayım
Gönüllerde koşan, aşkım özelken
Bahattin Tonbul
12.3.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkım Üstüne

Aşkım Üstüne

Bu gerçekten şans mı, anlaması zor
Yoksa tesadüf mü, sevda üstüne
Gönüller tanışmış, yar sevmesi zor
Bekleyen gözlerin, ağlar üstüne

Yıllarca aradın, çıkıp gelmedi
Ruhun hükmedecek, farkı bilmedi
Arıyorsan aşkı, zaman gülmedi
Gelirse tesadüf, sevda üstüne

Beklenen olmaz mı, aranıyorsa
Belki de bu sensin, yaranıyorsa
Çektiğin resimde, taranıyorsa
Özleyen gözlerin, ağlar üstüne

Aradığım sensin, dinledim gördüm
Peşinden günlerce, acını ördüm
Heryer karanlıktı, hakka sır verdim
Gelirse tesadüf, aşkım üstüne

Birden bire dünyam, sana dayandı
Vurduğun tüm renkler, cana boyandı
Kader eğer buysa, sevgin ayandı
Özleyen gözlerin, ağlar üstüne

Bahattin uyandı, herşeye değdi
Beklenen kadere, boyunmu eğdi
İşte o an yer gök, ağladı sevdi
Gelirse tesadüf, aşkım üstüne
Bahattin Tonbul
4.3.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkım Yanar Biter

Gece olunca o durmadan yanan
Neydi Allah'ım o içimde duran
Bakmayın sizde acısı dumansız
Izdırabı ve sancısı çok olan

Karanlıkların bekcisi gibisin
Öten kuşların en çirkini sensin
Bilirim adın o derinden gelsin
Uğursuz adın dünyadan silinsin

Ayrılık döner,içinde yer eder
Kalbinde gezen nasıl olsa inler
Anadan baba,sevgiden yar gözler
Dayanamam ben,aşkım yanar biter
13.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aşkım Yarasını

Değdi saçlarıma senin ellerin
Sevdanın ahtına, ayrılık düşer
Cennette oluştu, sade güllerin
Aşkım yarasını, gönülden deşer

Umutsuz dağ yolu, ağlayanın ben
Kalbimde dolaşan, o sıcacık ten
Düşmüşse toprağa, haykırsa busen
Aşkım yarasını, içime eşer

Hele beni dinle,dinle halimi
Özlenmez dünyada, terk et zalimi
El ele tutuşup, yaptık talimi
Aşkım yarasını, gönülden deşer
Bahattin Tonbul
6.1.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkıma

Yenildim aşkıma, duruyor hala
Nilgün sensiz hayat, çok zor geçiyor
Yüreğime acın, vuruyor hala
Ayrılık alışsa, umut biçiyor
Bahattin Tonbul
22.12.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkıma Can Veren

Mutluluğum sensin, söylesene yar
Karanlık gecede, yıldızım nerde
Arar durur ruhum, gez diyar diyar
Güneşin ışığı, ısıtır nerde

Derlerin çoğalmış, acılar yanar
Özümün sevgisi, her zaman anar
Uzaktan duyulur, rüzgarda donar
Sesime ses olup, esişin nerde

Hayat bana duman, sevda kurulur
Gönül kervanıyla, dostlar sorulur
Dinlemesi kolay, gönül yorulur
Aşkıma can verin gülüşün nerde

Hayat tükenmeyen, kırmızı çizgi
Yağan yağmurlarda, özünde dizgi
Yarine demişler, bu nasıl ezgi
Sevdama can verip, bakışın nerde

Kaybolan umutlar bir bir saklanmış
Yarin söylediği dilde aklanmış
Ağlama dostlarım yüzler paklanmış
Aşkıma can veren, gülüşün nerde
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkıma Hürmeten

Damarımda yanan, ateşim olsan
Kendine dert etme, benden ırak git
Yaşanmış sevdayı, ufkuna salsan
Aşkıma hürmeten, beni bırak git

Mutlu ol kendince, geriye bakma
Sakın ha terk etme, geçmişi yıkma
Iyi düşün taşın, boş yere akma
Aşkıma hürmeten, beni bırak git

Koparma yarayı, sakın ha deşme
Yaşarım sevginle, oluşmuş eşme
Tükenmiş göz yaşım kup kuru çeşme
Aşkıma hürmeten, beni bırak git

Özleyen yüreğim, bomboş kollarım
Dalarım her gece seni kollarım
Hayalin gitmiyor, bitmez yılların
Aşkıma hürmeten, beni bırak git

Senden gayrisinde, inan gözüm yok
Kapkaranlık dünyam, sana sözüm yok
Mehtap gibi sevda, yanan özüm yok
Aşkıma hürmeten, beni bırak git

Bahattin her gece, mahkumsun yeter
Sızlayan bedenin, mahpustan beter
Sokulsan yanıma, herderdin biter
Aşkıma hürmeten, beni bırak git
Bahattin Tonbul
20.4.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkıma İşlenmiş

Aşkıma işlenmiş, bir güneş gibi
Doğdun yüreğime, ilk bakışta sen
Hüzün bulutlarda, kaybolmuş gibi
Toprağa erkenden, nasıl girdin sen

Denizde giyindin, dalgada gittin
Yüreğin ateşdi, tez elden bittin
Ağlayan gözlerde, sen bir ümittin
Toprağa erkenden, nasıl girdin sen

Gecenin ayazı, geldi çağrına
Sevda yarasını, koydu bağrına
Sorulmaz acılar, düşmüş ağrına
Toprağa erkenden, nasıl girdin sen

Ahu bakışlarla, gönülden geçtin
Hayaller ülkesi, diyerek seçtin
Umudun altında, severek biçtin
Toprağa erkenden, nasıl girdin sen

İnsanı kaybetmek, gerçekten kolay
Sevgiyi beslemek, gönülde olay
Hayata bağlanmak, aşk ile alay
Toprağa erkenden, nasıl girdin sen

Bahattin gülleri, dalında sever
Türküleri içli, mısralar över
Ruhu gurbet olmuş, hayali değer
Toprağa erkenden, nasıl girdin sen
Bahattin Tonbul
8.11.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkıma Sevdayı

İçimdeki aşkı emanet ettim
Yarsiz olan teni yarıver şimdi
Umudum yeniden, ayaklanırken
Ufkuna sevdamı karıver şimdi

Sanal alemin de seni  hep gördüm
Ruhuma bir ateş atıver şimdi
Seni görmek için, ömrümü verdim
Sevdayı aşkıma, katıver şimdi

Uzanı ver yarim seni sarayım
Kaybettiğm yerde sevda arayım
Aşkın çiçeğini, yalnız tarayım
Sevdayı aşkıma, karıver şimdi

Olsanda sade eş koklasam seni
Sevda çiçeğimsin yoklasan beni
Acıya tat katıp,doyursam yeni
Sevdayı aşkıma, karıver şimdi

Yazmakla bitmiyor kalbimde ateş
Üstüme doğmuşsun göğsümde güneş
Beni gelip sorup koklasa bir eş
Sevdayı aşkıma, karıver şimdi

Damla damla olup, dileklerine
Kader olup çizsem, bileklerine
Yare bakan gözün, bebeklerine
Aşkıma sevdayı, karıver şimdi
Bahattin Tonbul
21.9.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkıma Umut Ver

Sakın ha benimle, dalganı geçme
Sevdama umut ver, cehennem gibi
Seni seven beni, yok diye biçme
Yakıp yandıracak, aşıklar gibi

Bir gönül isterse, yürektir özün
Hepsinide yaksa, kör olsa gözün
Yazdığın şiirde, sonmudur sözün
Aşkıma umut ver, cehennem gibi

O gönüller önü, iki yüz deniz
Hepside yıkılsa, yandırsa deniz
Tek bir dalgasıyla, olur sönmeniz
Aşkıma umut ver, cehennem gibi

Sevmelisin çünkü, gülümsüyorum
Nefesim daralıp, azımsıyorum
Senin kokunu ben, özümsüyorum
Aşkıma umut ver, cehennem gibi

Mutlu etmesini, seni bilirim
Çık gel desen bana,hemen gelirim
Senden uzakta ben,hergün ölürüm
Aşkıma umut ver, cehennem gibi

Hayatın tamamı, seninle olsun
Yanına varınca, yüreğim solsun
Özlediğin gibi, sevdayla dolsun
Aşkıma umut ver, cehennem gibi
Bahattin Tonbul
6.8.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkımı

Köle kalmayacaksa, kaderi boşa sanmak
Gözlerindeki acı, görülmeye değer mi
Yalnızlığın öyküsü, özleyip seni anmak
Acıların öyküsü, taşımayı sever mi

Yüreklerdeki yara, sevdamızı över mi
Sensizliğin kötüsü, anılarınla kalmak
Sevgi nasıl bir dertmiş, övülmeyi değer mi
Günah olmayacaksa, aşkımı yare salmak
Bahattin Tonbul
15.8.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkımı Aldın Hiç Acımadan

Dünyadan yarim gider oldu
İçerimi yakar elden
Gurbet elde boynu bükük
Durmadan zulmü çeken

Ömrümden ömür alıp
Ona vermek varmış iken
Unutmadım unutamam
O bakışın bağrımı delip geçen

Hayatını bitirdin,sen
Orda yeni doğmuş iken
Çok aradım sordum ama
Dostlara uğramamışken

İçimde acı yanıyor
Bakıp,anıp ağlar iken
Hoş değildir dostlar size
Merak bitti buluşurken
13.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşkımı Arar

Kahraman dostlar,sarmış benim çevremi
Yüreklerdedir,seven kalplerin yeri
Hasretin yakar,canım tüm bedenimi
Unutamam ben,sen bu elden gideli

Nasıl bir ateş,kor etmiş yüreğimi
Yakar durmadan,dumanı görülmezmi
Atmayın onu,seven yüreği belli
Canım sevdiğim,bütün bunlar değermi

Anlamam inan,beynim durdu o zaman
Korkuyorum ben,seni ararım her an
Yokluğun bir dert,yalnızlığıma koşan
Aşkımı arar,çabalarım durmadan
16.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aşkımı Ayırtıp

Karanlığı seven nankör kediler
Gözünü kapadıp eti yediler
Ne sana ne bana,ye demediler
Aşkımı ayırtıp,salmıyor artık

Acıları sarıp öyle geleydin
Sevda yüklerini,bana vereydin
Gökyüzünde nura,gark edileydin
Aşkımı ayırtıp,salmıyor artık

Yüreklerde sevgi,neden donmuyor
Hakka ulaşınca,yare konmuyor
Dünyada sevenler,gerçek onmuyor
Aşkımı ayırtıp,salmıyor artık

Bahattin'im yari hakta ararım
Onu yüreğime,nasıl sararım
Kaybolunca sevgi,,kime kararım
Aşkımı ayırtıp,salmıyor artık
Bahattin Tonbul
21.11.2009

Bahattin Tonbul
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Aşkımı Bağladım

Aşkımı bağladım yarin göğsüne
Umudun elçisi gelir mi dersin
Acılar içinde, biten nefsine
Sevdasını sarıp, döner mi dersin

Seni özel kılan, sevdiğin değil
Hiç kimse sevemez, tek farklı sensin
Herkes aşık olur, yaşanmış değil
Seni sen kılacak, sevgin beğensin

Eğer sevdiklerin, eksiliyorsa
Üzülme aksine, seven sevilsin
Gerçek dostu seven, görülüyorsa
Hiç gitme desende, ölü değilsin

Kalbin en birinci, olsa düşmanı
Hasretle özlemi, sonsuz pişmanı
Güneş süzülürken, yarsiz şaşmanı
Seni sen kılacak, sevgin beğensin

Bahçenin gülüydü, aynı çamurda
Islandı yüreği, farklı yağmurda
Mevsimlerde açtı, pişmiş hamurda
Ardından Solanı, seven beğensin

Karanlık kapatır, görülmez izi
Gölgeler saklamış, yorulmuş dizi
Uzaklarda görse, gerçek yar bizi
Koparılan aşkı, gören beğensin
Bahattin Tonbul
10.9.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkımı Bir Gör

Ne bilirsen bilde,selamını ver
Arkanda dolanan,gölgeni bir gör
Tekrar son selamı kendine de ver
Hatırı kalmasın,aşkımı bir gör

Verirsen verde,yeterki selam ver
Atlara itlere,selamını ver
Ağlayan gözlere,göz yaşımı ver
Hatırı kalmasın,aşkımı bir gör

Yolda yürür iken,taşa selam ver
Gökyüzüne bakarken,kuşa selam ver
Dağlara otlara,aşkla selam ver
Hatırı kalmasın,aşkımı bir gör

Insana selam ver,seni anlasın
Sevdana na selam ver,unutulmazsın
Anısı durursa sen bir beyazsın
Hatırı kalmasın,aşkımı bir gör

Gönülü kalmasın,sade sen varsın
Göğsünde acıyı,söylede sarsın
Yaşanan aşklarda,bembeyaz karsın
Hatırı kalmasın,aşkımı bir gör
Bahattin Tonbul
17.12.2011

Bahattin Tonbul
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Aşkımı Bulana Uğurlar Olsun

Ruhumu saracak, yonarmı gönlüm
Yeni dönem bana, hayırlı olsun
Daha bu alemi, sever mi gönlüm
Aşkımı bulana, uğurlar olsun

Ölmekten korkmadım, aradım durdum
Sevdalar içinde, yaşayan kurdum
Yalvardım Allah’a, gönüldür yurdum
Aşkımı sorana, uğurlar olsun

Bir damla aşkına, kaptırma postu
Kim demişki olmaz, sevenin dostu
Son yudumda hazdır, hayalin kastı
Aşkımı yorana, uğurlar olsun

Yanımda olmasan, ararım seni
Uzaktan sevsemde, bulurum seni
Görmeden sevmesi, yokolmaz teni
Aşkımı sorana, uğurlar olsun

Değer bilmeyenle sınanıyoruz
Sabırda yoğrulduk, kınanıyoruz
Kırgınlığımız yok, inanıyoruz
Aşkımı sorana, uğurlar olsun

Bahattin uğura, uğurlar olsun
Demek istemezim, ayrılıp solsun
Yüreğimde yansın, benimle olsun
Aşkımı yonana, uğurlar olsun

2.4.2017

Bahattin Tonbul
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Aşkımı Feth Eden

Sen yokken kalbime, giren o yüzün
Gece karanlıkta, yakar o geliş
Güneşe benzerdi, ruhumda özün
Aşkımı feth eden, güzel bir gülüş

Bekleyen mi vardı, iyilik edin
Kimseler görmezdi, hasretlik güdün
Gözyaşı altında, dualar edin
Aşkımı feth eden, güzel bir gülüş

Gönül bahçesini, özlerdi insan
Nekadar uzaktan, izlerdi insan
Hasret çekilince, beklerdi insan
Aşkımı feth eden, güzel bir gülüş

Aşkını yücelten, bir acı yeter
Ucuz mutlulukla,  özlemi beter
Sevmek değerlidir, hayali iter
Aşkımı feth eden, güzel bir gülüş

Aşıklar sevdikçe, gönülde erir
Sulanan ağaçlar, meyveyi verir
İnsan yaşadıkça, acıyı görür
Aşkımı feth eden, güzel bir gülüş

Beni terketmeden, birşarkı söyle
Çölün ortasında, sevdamı eyle
Tek başıma kalsam, ağlarım böyle
Aşkımı feth eden, güzel bir gülüş
Bahattin Tonbul
8.12.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkımı Rüyada

Severek sarıldım, yıllarca yare
Yüreğimde ateş, bağlandım ona
Doymadım güzele, neydi ki çare
Aşkımı rüyada, bağladım cana

Melekti uzaktan, bulut üstünde
Bir su misalidir, durur testinde
Anılarla yaşar, ateş üstünde
Aşkımı rüyada, bağladım ana

Haykırmak istedim, bütün yıllara
Uyandım bu sabah, döndü aylara
Bağladın kalbimi, kırık kollara
Aşkımı rüyada, aradım ana

Sevgin ile yaşat, beni unutma
Bir ömür içinde, aşkı kurutma
Yarım kuş misali, sakın sırıtma
Sevdamı rüyada, bağladım ona

Güneş doğar yeşil, aşka bir heves
İlkbahar ayları, sevene nefes
Aşkına esirsin, sevdası kafes
Gece rüyalarda, aradım onu

Bahattin mahkummuş, sen onu gördün
Şendin eğlendin de, sevdanı ördün
Ne bitmez çileymiş, toprağa serdin
Aşkını rüyada bağladım ona
Bahattin Tonbul
12.4.2016

Bahattin Tonbul
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Aşkımı Sattı.....    mustiye

Sevdiğini sandım, nankörmüş köpek
Bir gecede sattı benim aşkımı
Evin her köşesi, dolmuştu ipek
Bir pula değişti, attı aşkımı

Bilemedim o hain, bakışları ben
Aldattı günlerce,kaçtı aniden
Dillerde dolaştım, gitmez sahilden
Bir pula değişti, attı aşkımı

Karanlık gecede, doğacak sabah
Mal mülk geçicidir, yüreğim ferah
Umudun elçisi, elbette Allah
Bir pula değişti, sattı aşkımı

Sevdası sahteymiş çevresi sisli
Görmedi gözlerim,mazsisi kisli
Bıraktığı yara, içimde isli
Bir pula değişti, sattı aşkımı

Nasılda aldattı, sahte gülüşle
Sevgimi kaybetti, en son gidişle
Dönüşü olmayan, veda edişle
Bir pula değişti, sattı aşkımı

Benim adım musti,  söylenmiş şarkım
Yarım kalan hayal, işte tek farkım
Kabul olmaz duan, dönecek çarkım
Bir pula değişti, sattı aşkımı

Hangi karanlıklar, son bulmadı de
Gidişin dönüşü,  hiç olmadı de
O ışık ufukta, sabret daha de
Bir pula değişti, sattı aşkımı
Bahatin Tonbul
11.1.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkımı Seçin

Neden sevdim seni, can bilirmisin
Gece karanlıktan, korktuğum için
Bir yalnızlık anı, hep erirmisin
Şarkılar söylerken, aşkımı seçin

Denizde aradım, hala ararım
Boğulmak istedim, tutsan sararım
Neden sevdin diye,  en son kararım
Şarkılar söylerken, aşkımı seçin

Yıldız doğmuş desen, gökyüzüne sen
Sensizliğin anı, gönlümde desen
Avutulmuş sevda, yüzlerdeki ben
Şarkılar söylerken, aşkımı seçin

Doğan güneşine, haksızlık etme
Bütün aydınlıklar, sevenler için
Çalmadan söylenen, hayatı itme
Şarkılar söylerken, aşkımı seçin

Yarsiz gelen sabah, gelmeseydi hiç
İşi gücü olan, dönmeseydi hiç
Atılan voltalar, bitmeseydi hiç
Şarkılar söylerken, aşkımı seçin

Dişlerimi sıkıp,  busesi doğsun
Heba edilmiş aşk, nefesi olsun
Yüzündeki acı, hemencik solsun
Şarkılar söylerken, aşkımı seçin
Bahattin Tonbul
19.7.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkımı Sema 'ya

Gük yüzünde duran, çiçek gibisin
Ruhumu oynatan öksüz meleğim
Alemin içinde tek sevdiğimsin
Sevdanı semaya aç be bebeğim

Güneşin olup da, doğsam yanına
Kader olup yazsam, senin alnına
Yakışırmı bensiz, olan şanına
Aşkını Sema’ya aç be bebeğim

Yaşanılmaz dünya, Sema olmazsa
Unutulmaz anım, dile dolmazsa
Yalana beş katıp, acın solmazsa
Aşkını Sema’ya haykır bebeğim

Sevabım onadır,ağlar dururum
Sema’sız dünyada, elbet kururum
Gözümden ayırtmam, odur gururum
Aşkımı Sema’ya, söyle be beğim

Göz mü değdi bize, güç yetmez iken
Karıncayı bile, incitmez iken
Sevgimizi onsuz, değişmez iken
Aşkımı Sema’ya, söyle sevdiğim

Daha dün tanıdım, sevmiştim şimdi
O vefasız kalpde, yanan hekimdi
Ağlayan gecede, haykıran kimdi
Aşkımı Sema’ya, desen sevdiğim

Herşeyim tas tamam, yüreğim noksan
Yağmura yağ demem, umutta yoksan
Dağların üstüne, çıkıpda baksan
Aşkımı Sema’ya,söyle sevdiğim

Tepeler çok uzak, lüzum olmazsa
İçerim kanıyor, onsuz kalmazsa
Bana bakıp gülsen, rengin solmazsa
Aşkımı Sema’ya, duyur sevdiğim

Sabahlara kadar, onla gülüşsek
Göz göze bakarak, öyle sevişsek
Gördüğüm rüyada, birlikte düşsek
Aşkımı Sema’ya, söyle sevdiğim

Dilerim tanrıdan, el ele tutsak
Sema’nın göğsünde, öylece yatsak
Tattığı sevdayı, gönülde yutsak
Aşkımı Sema’ya, desen meleğim
Bahattin Tonbul
2.11.2012
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Aşkımı Söylüyemiyordum (Nilgünün duyduları)

Köyde fakirdik ama babam ve annem başımızda mutluyduk
Onlar zaman zaman kavgada etse nitekim biz çocukduk
Evin arkasındaki tarlada koşar oynar bahçede buluşurduk
Çok zayıf ve çelimsizdim kimse oyuna almaz adeta buruşurduk

Çok gurur yapardım annemin arkasında gezer onlarla oynardım
Babam zaman zaman oyunlarımıza katılır onun arkasına saklanırdım
Taki babam evi satlığa çıkarıp satana kadar satınca da adeta yıkıldım
Hiç aklımdan çıkmadı o evimiz mutluluğumuz hayallerimde bıraktım

Eşime anlattım bütün bu anılarımı yıllarca köyde kirada yaşadım
Düşüne biliyormusunuz köyde kirada yıkık evlerde yattım kaldım
Okuduk tesadüf o siyasi hayatta okur kende sevdim ve evlendim
Çok mutlu oldum ama o ezikliğimi satılan evimizi unutamadım

Çok satın almak istedim ama alan kişiler satmadı hepsi içimde kaldı
O acıyı o maziyi kendimle birlikte yüreğimi dağladı ılık,ılık adeta aktı
Birden o melün pis hastalık göğsümden başladı vücudumu kapladı
Sevdim sevildim ama yetmedi tedavi olmak için mücadele başladı

Birden ne olduğumu anlayamadım gözüm karardı dengem bozuldu
Hastalık ta beyne sıçradı işte hep ondan sonra hayatım zehir oldu
Yiyemedim,derdimi bir türlü kimseye anlatamadım dilim tutuldu
Aşkım başımda idi yorulmadan usanmadan her gün bana bakıyordu

Adeta her gün onun bu mücadelesine karşılık dayandım
Aşkımı söylüyemiyordum ama gözlerimle ona bakardım
Çok acı çektim yaşamak için ama gücümü toplayamadım
Canım haber vermeden vedalaşmadan gözlerimi kapadım
20.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aşkımı Verdim

Ben sevdinmi adam gibi severim
İşte bu dur tek olan korkum derdim
Elbette ihanet etmem  severim
Yare  sonsuza dek aşkımı verdim

Bütün alem sevgiyle sağlanmıştır
Sevgiler severekten dağlanmıştır
Acılar  bu yürekten bağlanmıştır
Yare  sonsuza dek aşkımı verdim

Gönül anlasın ki, hepsinde  varmış
Sevdanı verirsen aşkın sararmış
Sevgisiz olandan dünya korkarmış
Yare  sonsuza dek aşkımı verdim
Bahattin Tonbul
22.5.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkımı Yaşat

Yürek sızlamadan, sevmeyi öğret
Karanlık gecede, yıldızı kuşat
Ayrılık demeden, ölmeyi öğret
Sevdayı çekecek, özlemi boşalt

Ey sevgili hasret, gönülde yaşar
Dağları taşları, yol bulup aşar
Acı çeken ruhum, elbette şaşar
Sevdayı alacak, aşkımı yaşat

Dillerde dolanır, ara bul beni
Yollarda salınır, kararır teni
O yare kurbanım, yakar buseni
Sevdayı alacak, aşkımı yaşat

Taşır artık zaman, gelsede geçse
Gönül harman olmuş, rüzgarda seçse
Umut tükendikçe, tırpanı biçse
Sevdayı alacak, aşkımı yaşat

Tut artık acıyı, geçmiş o zaman
Hayal gölgesinde, sönecek duman
Yakmıştır ruhunu, bitmiştir derman
Sevdayı alacak, aşkımı yaşat
Bahattin Tonbul
9.9.2016

Bahattin Tonbul
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Aşkımı Yaşatandır

Nasıl sevmişim,nasılda yoğrulmuşum
Bir anda dünyam,karaldı sanki yok olmuşum
Sensizlik beni,ayrıca bedenini
Yok edercesine,atılıp savrulmuşum

Bir ay oluyor,nasılda yatıyorsun
Kıpır,kıpır o,vücudunu oynatmıyorsun
Sabahtan akşama denk,öyle duruyorsun
Sana ne oldu sevgilim,gözünü açmıyorsun

Hareket ver can ver,işaret ver ki
Her sabah doktor soruyor,değişiklik ne ki
Cevap veremiyorum,içimdeki beklenti
Konuşacak,yutkunacak,deyi verecekti

Rüyalar görüyorum,kendine geliyorsun
O güzel gözünü,açıp beni süzüyorsun
Yine yatıyorsun ama,nefes alıp veriyorsun
Kabullendik bunadahiç isyan etmiyorsun

Belki de ben öyle zannediyorum
Dilin tutuldu,bunu bende biliyorum
Konuşmak istiyorsun,konuşamıyorsun
Hıç kırıklarla,kıpkırmızı renk alıyorsun
13.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aşkımın Sessizliği

Bakışların üşüyor,benden ayrı yar şimdi
Özlemleri çatlatan,sevdanın densizliği
Oysa sana vermiştim,söyle yanında kimdi
Yüreğime düşüyor,aşkımın sessizliği

O gönül ağlatanı,bir başına sen yazdın
Sevdiğin o güzelde,oluşmuş gerçek sazdın
Toprağına düşünce,ellerinle sen kazdın
Yüreğime inecek aşkımın sessizliği

O bahardı belki yaz,umutların tükendi
Ruhuma onu sokup,yüreğime ekendi
Koskoca maviliği,tekbaşına dikendi
Yüreğime düşüyor,aşkımın sessizliği

Hasretiyle yanarım,bitmez yarin sözleri
Güneş doğsada inan,açmayacak gözleri
Nasıl sevdaya düşmüş,alemdeki izleri
Yüreğime inecek aşkımın sessizliği

Tekbaşıma sevdamı,ben o yare vermiştim
Bedenimi titreten,karanlığı sermiştim
Simsiyah saçlarını,çok uzaktan örmüştüm
Yüreğime inecek aşkımın sessizliği

Bahattin’im yanarım,o yar ile bu ilde
Tükenmiyor acılar,yarası hepten dilde
Sevmesi inan kolay,uçması esen yelde
Yüreğime inecek aşkımın sessizliği
Bahattin Tonbul
1.7.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkımın Sırrını

Sevdamı ezdirme yalan dünyada
Çektiğim acılar, tükenmez şimdi
Boşuna ağlatma, gitmez rüyada
Aşkımın sırrını,deyiver şimdi

Bu sanal alemde,ben onu tattım
Yaşanan özlemi, maziye kattım
Umudum bitmedi,ben yarsiz yattım
Sevgimin sırrını,deyiver şimdi

Ey yüce Allah’ım, bak defterine
Yarimi yazmışsın, seven birine
Aldın onu benden, kodun yerine
Cennetin sırrını,deyiver şimdi

O gidince geçmez, içimden sızı
Onunla yaşanmış, dünyanın hızı
Güzeller içinde, sade bir kızı
Cennetinde bir yer,veriver şimdi

Onsuz malı mülkü, görmez gözlerim
Onunla yattım ben, tutmaz dizlerim
Gece rüyalarda, hergün izlerim
Aşkımın sırrını deyiver şimdi

Söylesene bana, sorsam imama
Yabancı birini, sokmam odama
Dul kalmış insana, ölmüş adama
Cennetinde huri, koyuver şimdi

Bahattin’im düştüm, çaresiz derde
Üç beş huri gelip,durur bir yerde
Sonsuzu geçince, biter son perde
Aşkımın sırrını,deyiver şimdi
Bahattin Tonbul
29.7.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkımın Üstüne

Seninle yaşarken,bir garip ömrüm
Baharı görmeden terk edip gitti

Sevdamız başında yalnız titrerken
İçimde yaralar,kaynayıp bitti

Dilinde bülbülün sedası varken
Dalında güllerin,dikeni yetti

Alemde ağlayıp,yarsiz sızlarken
Gözlerimin yaşı,çağlayıp yitti

Karanlık geceyi sabah beklerken
Yaşayan bir ömrü,toprak eritti

Yinede aradım,durmadan seni
Yasaktın dilime,oda arıttı

Çok beddua ettim,sensizliğime
Oda ölümüne,bana sırıttı

Git benden deli kız,kirlendim deme
Aşkımın üstünü,sevdam arıttı
Bahattin Tonbul
11.8.2011

Bahattin Tonbul
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Aşkımız

Ne kadar çok görsen, daha çok seversin
Ömrüne ömür versen, onunla gezersin
Hasret kaldığında, şarkılar söylersin
Bu denli sıradan, değil ki aşkımız
Bahattin Tonbul
2.8.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkımız Dillerde

Seven o gözlere, bu can ne desin
Sevdiğini yare, açıp diyesin
Gönüllere ateş, atıp gidesin
Aşkımız dillerde, şarkı söylesin

İznimiz olmadan, hastalık geldi
Çareside yoktu, ruhumu deldi
Akan gözyaşları, sanki bir seldi
Aşkımız dillerde, şarkı söylesin

Yaşanacak daha, hayallerim var
Nefsine hakim ol, yanacaklar var
Sevda yiğit işi, soracaklar var
Aşkımız dillerde, şarkı söylesin

Kader sevdiğinle karşılaştırır
Karekterleriniz, yakınlaştırır
İçindeki ateş, olgunlaştırır
Aşkımız dillerde, şarkı söylesin

Ne hoş bir kokuydu, uzaktan gelen
Sanki gonca güldü, dışında diken
Sonsuz bir yaşamdı, ölümdü kefen
Aşkımız dillerde, şarkı söylesin

Seviyorum seni, esen yelini
Çokta tutamadım, sıcak elini
Heleki unutmam, müthiş dilini
Aşkımız dillerde, şarkı söylesin
Bahattin Tonbul
24.4.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkımız Dünyada

Akıllı olan korkmaz sen nefsini bil
Nefsin seni yolda, tutarsa uyan
Allah’ın adına, kötülüğü sil
Aşkımız dünyada, kaybolmaz dayan
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkımız Hayaldi

Aşkımız hayaldi, senden uzakta
Yıllarca bekledim, dön gel sevdiğim
Şiirler yazdıkça, ruhun tuzakta
Aşkımı kaybettin candan sevdiğim

Hayalin gölgeydi, ufuk silinmez
Doğacak güneşe, öfke bilinmez
Parçalanmış özlem, dilim dilinmez
Aşkımı kaybettim candan sevdiğim

Yaralı gönlümde, bir güzel yosma
Ben ona aşığım, kalbimi sorma
Uzakta değilsin, sebepsiz kırma
Dilimde sen tatdın, bekle sevdiğim

Gökyüzünü bulut, simsiyah sarmış
Sızlayan kalbini,ateşle yarmış
Tutmamış bedeni,toprağa varmış
Gönlümde hep yattın anla sevdiğim

Denizde dalgalar uzağa atar
Aşkını horlayan, acıya batar
Sevdası tükenmez, gönülde yatar
Özlemi terk ettin, bekle sevdiğim

Karanlık geceler,gölgesiz geçer
Yıkılmaz bir ömür,sevdayı biçer
Acılar altında, umutsuz seçer
Aşkıma da yettin, bekle sevdiğim
Bahattin Tonbul
28.6.2015

Bahattin Tonbul
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Aşkımız İnan

Yıldızlarda saklı bak aşkımız
Bulutları bensiz yaşatamazsın
Yağmura doluya sevdamız inat
Karda izi silip aşksız boşaltamazsın

Şu gökte uçan kuşa bak
Ağacın dalına
Denizin dalgasına
Konar mı hiç
Sevda bensiz
Özün bataklıkta sürdüğü olsun  iz
Oda gerçekten
Yarsiz donar mı hiç

Artık gören göze güçmü yeter
Konuşan dile kelam
Ne yazar vaz geçer hecelerden
Nede aşık
Sevdiğinden vesselam
Anlamak zor ama özü budur işte
Umudu sevdayı yok eder
Yalnız bir deyişte
Taşımıştır bunu seven yürek
Ne zevk ne sefa kalmıştır
Kahyası sandaldaki bu kürek
Teslim olmayan aşka
Hiç bir zaman
Ne burada nede hiç bir durakta
Sevgiden yoksun kalmış olsada
Aşkımız inan bambaşka
Bahattin Tonbul
24.1.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşkımız Kokuyor

Duygularım ter olmuş şakaklarımda
Hep sen kokuyorsun yanaklarımda
Umutlarım tükenmez
Onu bil
Geçmiş zaman ten dokuyor
Şafakta
Yazılan tüm şiirlerim hep sen
Halılar üstünde desen
Gönüllerde isen
Hep Nilgün Nilgün
Diye
Sevdalı aşkımız  kokuyor
Bahattin Tonbul
15.4.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkımız Ölmeye

Destanlarda konu, olsan marşıma
Bir gün olup ölür, gelirsen eğer
Çıkma sakın ola, benim karşıma
Aşkımız ölmeye, inanki değer

Elele tutuşup, gezmişsek  senle
Uzaktan baktıkça, hasretle ünle
Canım hakka teslim, iyice dinle
Sevdamız ölmeye, inanki değer

Mezarı olmayan, bir sevdaymış bu
Ağlamıyorum can, geçmişin tabu
Yağınca ruhuma, taşırmış kabı
Sevgimiz ölmeye, inanki değer

Sil gözyaşlarını, kimse görmesin
Hüzün çiçekleri, acı vermesin
Siyah saçlarını kimse örmesin
Aşkımız ölmeye, inanki değer

Koca adam oldu, bensiz kış günü
Soğuk  sıcak demez, bekletme dünü
Yavrum dön evine, sevdam son günü
Aşkımız ölmeye, inanki değer

Bahattin’sin söyle, bak eriyorum
Günler geçtikçede, söz veriyorum
Özlemlerini yak, ha görüyorum
Aşkımız ölmeye, inanki değer
Bahattin Tonbul
1.1.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkımız Şiirde

Yanlızlık ruhumu sana bıraktı
Bitmeyen özlemle, yanar geceler
Tarifsiz sevgiye, anı berraktı
Aşkımız şiirde, dursun heceler

Azgın sularında, müthiş dalgalar
Sen bende yaşarken, kimi ırgalar
Çevrene doluştu, kara kargalar
Aşkımız mısrada, yanar geceler

Sen yokkan yanıma, neleri geldi
Hasretlik bitmeden, göğsümü deldi
Yağan tüm yağmurlar, dünyamda seldi
Aşkımız kalbimde, yansın geceler

Bensiz bu dünyayı, anlıyamazsın
Neler geleceği, sağlayamazsın
Duygular kaybolmuş, kavrıyamazsın
Aşkımız ruhunda, tüter geceler

Geçmişte özlemi unutur sandın
Tarifsiz kaderde, yok olan andın
Söyle bensiz ani, kimlere kandın
Aşkımız içimde, biter geceler

Bahattin duygular, sanki el oldu
Hayalin gölgende, birden kayboldu
Bilinmez yarınlar, göğsümde soldu
Aşkımız içimde, yanar geceler
Bahattin Tonbul
9.2.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkımıza Adadım

Senden hiç uzak,kalmamıştım bu kadar
İlk tanışmamız,hayallerimi kaplar
Gözyaşlarımla,unutulmayacaklar
Sensiz olmayı,dünyada yapamazlar

Sana bakmadan,kokuna doyamadım
Hislerimle hep,seni durmaz arardım
Sağa ve sola,düzgünce bakamadım
Hayatımı ise,aşkımıza adadım

Kavuşmak için,yollarını gözledim
Bekliyorum bak,kimseyede sormadım
Sen yok olunca,ciğerimi dağladın
Bu acıyla da,hiç durmadan ağladım
17.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aşkımıza Nazar Değdirmişler-2

Nazar değmiş mi dostlar bu karşılıklı ölümsüz aşkımıza
İnanmak istemiyorum belki böyle bir şey eğer olmuşsa
Bunu kim yapmıştır bilmiyorum ama o eş veya dostsa
Mahşere kadar o kişide mutluluk bulamasın yaşıyorsa

Acıdan ne söylediğimi inan şu an bilemiyorum
Kalbimden bütün sevenler acı görmesin diliyorum
Ben çektim hala da bu sızıyı çekiyor hissediyorum
Geçer zaman ilacıdır diyorlar ama yalanı görüyorum

Geçer belki de geçer ama iki şeyi  ayrıca farklı seçer
Biri geçerken iz bırakır oda birgün senin gitmene yeter
Diğeri ise senin bu acını Allah sevgisine gark eder
Karacaoğlan,Yunus,Mevlana bu harmanın içinde gezer
01.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aşkımıza Ve Sana Doyamıyorum

Gönül pınarından o aşkı sen seçmedin
Yüreğinde bensizken beni hala taşırsın
Sevdiğinle  buralardan göçmeden
Benim sevdamla her an yoğrulup
Özleyerek ağlayarak dostlar bile şaşırsın
Kayboldu bedenin
O an  titredi yıldızlar
Akan aşk çeşmesinden yalnız içmedin
Acını göğsünde bensiz taşırken
Sevdan hayalimde
Aşkınsa kalbimden  gitmedi
Bak hala acısı duruyor içimde
Sensizlik ruhumda zuldü
Sana olan aşkım içine çekiyordu
İkimizde o sonu bilemedik
Yok olman yetmedi
Kötü bir uykudan uyanmak gibi
Tam yaklaşmışken gerçeğe
Ellerine dokunamamak zor geliyor
Sensiz geçen bu yıllarımı bana
Artık ne olur sakın sorma
Bazen geceleri
Şarap dolu kadehlerde arıyorum
Dudaklarıyın o tadını
Hiç mi hiç unutamıyorum
Nekadar içersem içeyim
Aşkımıza ve sana doyamıyorum
Bahattin Tonbul
18.2.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkımızı

Aşkımızı kıskandılar
Sensiz olan bomboş yanım
Ağlayarak sızlandılar
Öksüz kaldı bitmez anım

Hayatımızı belki de
Değiştirir o tepki de
İnsan yolda son ilki de
Durur öyle bomboş yanım

Sessiz sedasız yürürken
Sabah olmadan ürürken
Geçmiş deyip hep kürürken
Gider öyle bomboş yanım

Yüreğimde hazinedir
İflas etsen, naziredir
Umut kalpde fazilettir
Durmaz öyle bomboş yanım

Özlem sıkı bir yumruktur
Susmak dilde, bir tomruktur
Tam ortası kamburluktur
Gitmez öyle bomboş yanım

Hiçbirşey yapmadan insan
Yorulsa da gitmez insan
Yağmur yağsa o dur nisan
Bitmez kalpde bomboş yanım
Bahattin Tonbul
6.1.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkımızı Söylüyor

Yarsiz kalan vicdanım
İçimde koskoca yara oluşturmuş
Çıkmak bilmiyor
Derde ne kadar dayanacak
Sensiz kalan gönlüm
İnan artık tenim hissetmiyor
Ellerim donmuş
Şarkılarda, türkülerde hep
Aşkımızı söylüyor
Dünya sensiz bomboş
Yalnızlık bu ya
Ruhum armaktan olmuş sarhoş
Artık uyan uykudan yar
Herşey aşkımızı söylüyor
Bahattin Tonbul
26.1.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkımızın Başladığı Gün-1

Hani okul da tanışmıştık  seninle
Göz göze geldiydin benimle
O gün sevmiştim ben seni de
İşte aşkımızın başladığı gün

Birbirimize bakarken aklıma geldi
Hemen mektup yazmalıyım dedim
Aşkımı o zaman sana ilan ettim
Hatırla aşkımızın başladığı gün

Derken karşılıklı sevgimiz  büyüdü
Mektup,resim buluşmalarımız hepsi iyiydi
Günlerim hep hayal kurmakla geçerdi
İşte  aşkımızın başladığı gün

Aşkımız dillere destan  oldu
Çekil inilecek bunda ne var idi
Çok utanırdık hep cahillikten oldu
Hatırladın mı aşkımızın başladığı gün
(23.6.1971)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aşkımızın Başladığı Gün-2

Duymayan tek sağır sultan
Oda duydu kurt ve kuştan
Sana sormuş aşkımızdan
Aşkımızın başladığı gün

Bizi ayırtmaya kalkışanlar
Aşkımızı,sevgimizi bozamadılar
İşte o zaman inandılar
Aşkımızın başladığı gün

Bu olanlar üç ay içinde
Ne takmıştın sende beline
Geçti hepsi birden bire
Aşkımızın başladığı gün

Ayrılacak gün geldi çattı
Aşk,sevgi hepsi seraptı
Benim kafam o zaman attı
Aşkımızın başladığı gün
(6.4.1971)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aşkımsın

Dünyaya ölüme, bağlanma sakın
Sığındım sensin, hakikatı bil
Gönlüne Allah’ı, sarması yakın
Nefesim aşkımsın, beni öyle bil

Bir sırdır gönülde, mutlu olmanın
Ait olduğun yerde, lazım insanın
Bir tek çıkar vardır, o da  satanın
Nefesim aşkımsın, beni öyle bil

Sızlayan yarama, sen neler bastın
Bunca yıldır candan, sesimi kıstın
Yağan yağmurlarda, rüzgarla estin
Nefesim aşkımsın, beni öyle bil

Ağlayan gözlerde, sağlamdır beden
Haramı helali, bilemez neden
Şeytanı insanı, yoktan var eden
Nefesim aşkımsın, beni öyle bil

Onsuz yüzüm sanki, hiçte gülmedi
Ruhumda ki ateş, yalnız ölmedi
Çevrildi rızası, dünya bilmedi
Nefesim aşkımsın, beni öyle bil

Bahattin göklerde, yıldızmı noksan
Anlasan halini, yüzüne baksan
Hakikat önünde, eğilip kalksan
Nefesim aşkımsın, beni öyle bil
Bahattin Tonbul
31.8.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkımsın Sen

Sevdiğini demedin,bana hiç söylemedin
Ne sen suçlusun nede,suçu yenilemedin
Başkasının üstüne,iftira eylemedin
Suçunu inkar eden,en büyük aşkımsın sen

Gönlümdeki sevdayı,attın yüce dağlara
Buluttan daha yüksek,dalga vurmuş ağlara
Toprağına kurbanım,üzüm dolmuş bağlara
Aşkını inkar eden, enbüyük suçlusun sen

Sana en büyük sevdam,söylüyemediklerim
İçindeki ateşi,kürüyemediklerim
Son nefesime karşı,diliyemediklerim
Suçunu inkar eden,enbüyük aşkımsın sen

Yıldızlardan kovuldum,yaraları sararken
Benden uzağa gittin,sevdaları yararken
Çokça gözyaşı döktün,hasretini kararken
Suçunu inkar eden,enbüyük aşkımsın sen

Bir kış günüydü gittin,içimi ısıtmadan
Yüreğim hep yanardı,ruhumu ışıtmadan
Gidince sen mutlu ol,sevdamı şaşırtmadan
Suçunu inkar eden,enbüyük aşkımsın sen
Bahattin Tonbul
6.11.2011

Bahattin Tonbul
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Aşkımsın Sen Benim

Düştü bakışların yere
Sevenin yüzü tuz buz olmuş desene
Kuraktı geceler
Akşamı sorsana tek tek heceler
Salladı ayrılığı
Omuzlarından tutup
Gözler zaferi yakalayan pırıltılarla dolu

Biliyorsun dediler sevdanın bu hakikat yoluna
Yüreğine ipotek koymuş bak
Düşlerin kaybolacak
Sevdamıza biraz daha parlatacak ateş yak
Tanıdık değil artık sensiz rüyam
Bütün akbabalar üzerime üşüşmüş
Çocukluğum kaybolmuş
Tel tel saçlarım dağılmış
Yıldızlarım sürgün
Güneşten artır korkar oldu geleceğim
Güm güm atıyor bak sensiz boş yüreğim
Renk renk gökkuşağım
Aşkımsın sen benim can meleğim
Bahattin Tonbul
2.2.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkın

Sevdası yokolmuş, umutsuz yetkin
Göğsünde ağrısı, yaralı şaşkın
Gecesi tükenmez, yorgun ve bitkin
Limanı bozulmuş, tükenmez aşkın
Bahattin Tonbul
18.9.2015

Bahattin Tonbul
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Aşkın Ateşi

Tutamazsın artık,gitti bu elden
Uzaklara baktık,yari görmeden
Gönülden uçacak aşkı bilmeden
Yakarsa gönlümü,sevda ateşi

Geceyi gündüzü,ayırtamazsın
Görülen yüzümü,solduramazsın
İçimde alevi söndüremezsin
Yakarsa gönlümü sevda ateşi

Etrafımı sarmış,bilip bilmeyen
Yürekleri yakmış,sevda çekmeyen
Dünyayı tek etmiş,bana demeyen
Yakarsa gönlünü aşkın ateşi
Bahattin Tonbul
24.5.2009

Bahattin Tonbul
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Aşkın Ateşiyle

Bir kara gözlüye, hepten kanmışım
Öldürdü kendini, candan yanmışım
Geriye dönecek, gelir sanmışım
Kokunu almaya doyamadım ben

Sana bu alemde kurban olduğum
Kokunu çekmeye doyamadım ben
Özlenen gönlüne, acı dolduğum
Aşkın ateşiyle oluştu busen

Bir gül bahçesine, bilmeden girdim
Gülü koklayacak, o yari buldum
Göğsündeki beni, rüyamda gördüm
Aşkın ateşiyle oluştu busen
Bahattin Tonbul
6.1.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkın Bitmez Konusu

Güneşin ışınlarını durdurmak o kadar zor ki
Yağmur yağmaya başlayıncada durduramazsın ki
Seven yüreği sevme diyemez engellenemezsin ki
Aşk her işe güvenle başlatır bu anlaşılmaz inan ki

Hayat süreklidir durdurmak senin benim işim değil
Doğarsın yaşarsın hatta büyür ve birgün ölürsün
İnsan sevdiğini sürekli yanında ister,saygıdan eğil
Kaybedilmez bu yürekler atamazsın,bırak sürünsün

Doludur bardak yarım olunca hoş durmaz içinde su
Bütün insanların içinde doğuştan vardır Allah korkusu
Seni seven koruyan kalpler her an kor gibi ateş dolusu
Basarsın göğsüne korursun sonsuza dek bitmez tortusu
27.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aşkın Dini

Bandıra bandıra, tadarak ye beni
Sev alıştırarak, anlat kalbini
Paldır küldür gelip,ürkütme beni
Sevda bir şey değil, yok aşkın dini

Geldiğin gibi de,çekip gidersin
Yüreğe düşmeden, heves edersin
Tam kalıyor derken, kimi güdersin
Sevda bir şey değil, yok aşkın dini

Sevdan kursağımda, nasılda kaldı
Bakıp görmeyince, ateşin saldı
Meğer çok yakanı, göğsünde daldı
Sevda bir şey değil, yok aşkın dini

Beni seviyor mu, demişti adem
Gülü verdi havva, yedirdi badem
Başka kimi var ki, sevgisi kadem
Sevda bir şey değil, yok aşkın dini

Hiç kıpırtı yok ki, bir ışık yaksan
Uzaktan uzağa, kalbime aksan
Gece karanlıkta, hayale dalsan
Sevda bir şey değil, yok aşkın dini

Eğer kalacaksan, dur artık orda
Parıldayan umut, ateşi korda
Uyanırsan uyan, Allah’a sorda
Sevda bir şey değil, yok aşkın dini
Bahattin Tonbul
10.8.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkın Eğilsin

Azcık sevgin varsa, ağrımaz başın
Nefret etme sakın, mecbur değilsin
Kul olma kimseye, bölünmez aşın
Yaşatmaya bak sen, aşkın eğilsin

En güzel dünyayı, seven beğensin
Mevlam dost eyledi, ruha değensin
Günüller has  oldu, amin diğensin
Azcık sevgin varsa, ağrımaz başın

Geceler yol oldu, dağ taş özünde
Hakikat geç buldu, cihan gözünde
Bulunmaz sevdayı,  sorsan izinde
Nefret etme sakın, mecbur değilsin

Zaman geldi geçti, ben aradayım
Unutma aşkımı, can buradayım
Cennetine kurban, yar sıradayım
Kul olma kimseye, bölünmez aşın

Gökkuşağı rengi, kıldı kararı
Tutulmaz sözlerin, olmaz yararı
Evinde kainat, aldı kararı
Azcık sevgin varsa, ağrımaz başın

Peşindeyim senin, unutma beni
Nar çiçeği gönlüm, sarmış o teni
Görünen hep o ki, ruhumuz yeni
Yaşatmaya bak sen, aşkın eğilsin
Bahattin Tonbul
8.6.2015

Bahattin Tonbul
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Aşkın Esareti

Seni gören gönlüm istemesinde
Nekadar çirkinsin,ruhun sayılır
Gönülden gelecek,umut desende
Aşkın esareti, dille sayılır

Sevda çemberide tutulmuş bensiz
Uzaklara atıp,kaybetmiş densiz
Deli yüreğime, mahkumum sensiz
Aşkın esareti, dille sayılır

Sevdiği erkeği umuda salmış
Gözünü bağlayıp,uzağa dalmış
Koskoca dünyada, yalınız kalmış
Aşkın esareti, dille sayılır

Allah yüreğine canı hapsetmiş
Gece hayaline, seni terk etmiş
Ufkunu açacak, sevda fethetmiş
Aşkın esareti, dille sayılır

Sevdası güzelmiş yüreğe gelse
Göz yaşları akmış, acıyı bilse
Dileği nerede, bedeni delse
Aşkın esareti, dille sayılır
Bahattin Tonbul
16.9.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkın Eşmesine

Üzmeyin gönlümü, üzmeyin ağlar
Toplanmış sevenler, onu arıyor
Sevda çemberinde, dumanlı dağlar
Aşkın eşmesine, kimi karıyor
Bahattin Tonbul
16.9.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkın Gölgede

Rüzgara dalgaya, aldanıp durma
Deniz aldırmıyor, bunca gelgite
Zaman da kaderi, isyana yorma
Cana gelecektir, aşkın gölgede
Bahattin Tonbul
4.2.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkın Gönlümde

Ağıtlarımı yerle gök duysa
Belki cana gelirdi  kalbimde
Sevdamı saran  acın can buysa
Bir ateşdir yar aşkın gönlümde

Beni terk edip gidene deyin
Son umut alev yanar içimde
Hıçkırığımı duysa söyleyin
Bir ateşdir yar aşkın gönlümde

Unuttu ama elbet dönecek
Unutmadım ben acım dinecek
Bu kalbim onsuz ölüp gidecek
Bir ateşdir yar aşkın gönlümde

Sevdan geçmişe atılan bir taş
Yemeden içmeden katılan aş
Fakirin gönlünde ezilen  baş
Bir ateşdir yar aşkın gönlümde

Ya hayrandır sana yada düşman
Ayrılık olmasada yar pişman
Hiç akıllardan çıkmaz o şişman
Bir ateşdir yar aşkın gönlümde
Bahattin Tonbul
29.11.2011

Bahattin Tonbul
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Aşkın Gözlerinde

Sevda yüreğimde, özlemim başka
Zaman ne tez geçti, ayrılık geldi
İşte bu son hafta, tükenmez aşka
Şimdi gideceksin, kalbimi deldi

Ayrılınca hemen, ruhum daralır
Sensiz bu geceler, hergün karalır
Çekilen acıyla, benzim saralır
Şimdi gideceksin, kalbimi deldi

Güneşten ses gelir, dönsen geriye
Bir çığlık gibiydi, senden ayrılık
Bıçaklar saplandı, gelsen beriye
Aşkın gözlerimde, olmaz ayrılık

Ne toprak kokusu, ne yağmur kaldı
Seni benden alan, mekanın çaldı
Cehennem gibiydi, zamansız saldı
Aşkın gözlerine, doldu ayrılık

Yıllar çok dolandı, farklılık geldi
Duyulan hasretin, içimde seldi
Verdiğin o aşklar, kavuran yeldi
Şimdi gideceksin, acın güzeldi

Güzeldi sokaklar, bir aradayken
Elleri cebinde, son sıradayken
Meydan okur gibi, o karadayken
Aşkın gözlerinde, olmaz ayrılık

Bahattin ölüme, meydan mı okur
Gökyüzüne bakıp, yürekler dokur
Islık çalıyor zaman, kurşunlar bakır
Aşkın gözlerinde, olmaz ayrılık
Bahattin Tonbul
12.4.2016

Bahattin Tonbul
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Aşkın Hesabı

Aşkın hesabı tutulmaz
Kavrulup,savrulur gönüllerde
Karanlıklar aydınlanır mı dersin
Yapayalnız
Verilmiş o rızkı da, kimsecikler silemez
Aşkmızda da yanlış hesap olamaz
Yanıp düştü
O sonsuz aşk

Bak özlenirsin günlerce
Huzuru ensende hissedemezsin
Seversin
Sevilirsin ama
Sevildiğinin farkında
Özünü yaşar yaşatırsın
Uğraşma boşu boşuna
Gördüklerini duyduklarını
Anlatırlar seni sende bulana kadar
Ancak kendi kendilerini anlayana kadar
Sevdiğim

Özlenmiş mahsun gönlünde tutuşur
Ruhun
Tanıyamazsın bile
Şerden sonra hayrı
Acıdan sonra mutluluğu
Dertten sonra dermanı veren Allah
Cennetinde saklar ebediyyen
Ben gelene kadar bekle
Beni gözle sevdiğim
Bahattin Tonbul
14.6.2015

Bahattin Tonbul
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Aşk'ın İmanla

Çileli bülbülsün, sen de güzelim
Dolanan dünyamı, elinle bozdun
Uzaktan severdim, sendin özelim
Sev aşk’ın imanla, dönüşen kozsun

Tek başına hayat, yaşatılamaz
Kimse yokluğuyla, korkutulamaz
Özlenen sevdayı, boşatılamaz
Sev aşk’ın imanla, dönüşen kozsun

Haksızlığa boyun, eğmiş insanlar
Suçluluk duygusu, taşır insanlar
Kötülük nedeni, candır insanlar
Sev aşk’ın imanla, dönüşen kozsun

Hata yapar korkma, sonu ölümdür
Umulmadık yerde, sevda zulümdür
Hasret çeken yarde, açan gülümdür
Sev aşk’ın imanla, dönüşen kozsun

Taşa bakan gözler, elbet senindir
Seven gönülleri, tutan tenindir
Haddini yaşatmak, yüzde benindir
Sev aşk’ın imanla, dönüşen kozsun
Bahattin Tonbul
16.11.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkın Karşımda

Bir başka gelecek, bu şarkı sana
Hayallerin durur, hala karşımda
Güneş ufuklar da, doğarsa cana
Sevdan yeryüzünde,aşkın karşımda
Bahattin Tonbul
2.8.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkın Kervanını

Cümle hayatında, kendi başına
Sevip sevildin mi, benim gibi sen
Acılar içinde, geldim yaşına
Gönül kervanını, özledin mi sen

Okunu atıpda, vurdun kalbinden
Hangi gözyaşını, aldın takipden
Taş yürekli adam, dursa harbiden
Hayat kervanını, özledin mi sen

Kim ha söyle söyle, ağlayacaklar
Benim yüreğime, bağlayacaklar
Dumanı altında, dağlayacaklar
Dolu kervanını özledin mi sen

Hani sevenlerin, yufka yürekli
Serdiğin umutlar, yarsiz börekli
Attığın son taşı, cansız direkli
Sevgi kervanını, özledin mi sen

Günahkar ruhunu, tende deşerken
Toprağa katılmış, canı döşerken
Yar denen sevgiyi, gece aşarken
Hayat kervanını, özledin mi sen

Sebepsiz rüzgarı, içinde essin
Sonsuz aleminde, gönülde sessin
Cennet cehennemi, suçluysan kessin
Aşkın kervanını özledin mi sen
Bahattin Tonbul
23.1.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkın Mezarında

Saklamış evliya yurdunda toprak
Göklere fışkırmış, yıldızlar tutsak
Yıkık türbesini, silemez selpak
Aşkın mezarında, sevdamız tutsak
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkın Özüne

Yüreğime büyük hayaller koydun
El elel tutuşup gezmiştik ama
Yarimin göğsüne, sevdamı oydun
Doymadık birlikte, yerin yüzüne

Sabahlar olmadan, rüyalar bitmez
Gece ay üstünden, gölgeler gitmez
Sevdamın ışığı, silsende yitmez
Doymadık birlikte, aşkın özüne

Yağmur yağınca gökkuşağında
Yedi renk olur, tek kuşağında
Bulutun altında, yarin kaşında
Doymadık birlikte, yarin yüzüne

Toprağı kaydırmış, yağmur oyunca
Dağlara yaslanmış, yalnız kalınca
Sevdanın umudu, ömür boyunca
Doymadık birlikte, yerin yüzüne

Ağaç dallarından, yapraklar düşer
Sevda kollarından, sevenler pişer
Hasret yollarında, özleyen şişer
Doymadık birlikte, aşkın özüne

Bahattin’in aşkı, yürekte durur
Güneşin altında bekleyen kurur
Gece ayazında, hakikat vurur
Doymadık birlikte, aşkın özüne
Bahattin Tonbul
19.1.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkın Sevgisi

Nankörlük hainlik, gerçekten kötü
Allah’ım açlıktan sığınırım ben
Kötü arkadaştır, açlık ne kötü
Bendeki bu aşkın, sevgisi busen

Karanlık gecenin sabahı, olsa
Ömür emrin ile, yürekte solsa
Mezarın taşında, geçmişi kalsa
Bendeki bu aşkın, sevgisi busen

Dilinde tadı var, unutulmazsın
Şarkıda adın var, uyutulmazsın
Dilerim Allah’tan, bayıltılmazsın
Bendeki bu aşkın, sevgisi busen

Hayat bir denizse, sevgin pek çoktur
Allah’a ulaşmak, gönülde oktur
Yüreğin affetse, emanet yoktur
Bendeki bu aşkın, sevgisi busen

Dilerim Allah’tan, kavuşmak dozen
Ömürden ömür al, hasrette gezen
Ruhunu bağlayan, kalplerde yüzen
Bendeki bu aşkın, sevgisi busen

Bahattin tükendi, geçen zamanlar
Ölünce arkandan, dozen bozanlar
Dilek tutulmasın, göğe yzanlar
Bendeki bu aşkın, sevgisi busen
Bahattin Tonbul
22.1.2015

Bahattin Tonbul
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Aşkın Sonudur

Allah’a güvenip, yalvardım ona
Hakikate iman, kazanç sonudur
Nuruna yanaşıp, varsaydın sona
Ecdadı aldatmak, biten konudur

Hey gidi dünyada, eldeki yurdu
Nerde duracaksın, kaybolsa ordu
Üç kıtaya yaydın, hakkın buyurdu
Hakikate iman, aşkın sonudur

Dinlenmedi birgün, haykırdı durdu
Nesline hakimdi, gönlünde kurdu
Tevekkül alarak, Allah’a sordu
Hakikate iman, aşkın sonudur

Miras yaşarmıydı, eksilen yönde
Kanayan izleri, şahittir önde
Unutmazdı kader, yanaşır dünde
Hakikate iman, aşkın sonudur

Gök kubbenin altı, yanıp sönerdi
Kur’ana sarılıp, ona dönerdi
Acıyan yaralar elbet dinerdi
Hakikate iman, aşkın sonudur

Onun ilmi malı,  tartışılmaz hiç
Allahtan gayrısı, paylaşılmaz hiç
Bizim gibi kulla, yarışılmaz hiç
Hakikate iman, aşkın sonudur
Bahattin Tonbul
23.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşkın Tastamam

Bir ömrün dünyadan gittiği zaman
Geri döndüğü an,sende tastamam
Sevda çemberini yaktığın zaman
Gönül kervanında,aşkın tastamam

Sevip sevilirsin,sevgiden öte
Aşkı tanımazsın,sevenler yite
İçinde acıyla,yaralar bite
Sevda çemberini yaktığı zaman

Uzat dudağını öpeyim gayri
Geri dönermişsin umudun ayrı
Öpülen yanağın,kalmadı hayrı
Sevda çemberini yaktığı zaman

Gökyüzünde bulut,dolaşır bensiz
Sevdana hürmeten,mazinde densiz
Acıya tadını,katmışım sensiz
Sevda çemberini yaktığı zaman

Yağan yağmurlara izi dolmuyor
Yalçın yüreklerin sesi olmuyor
Sevdiğin güzelin,benzi solmuyor
Sevda çemberini yaktığı zaman

Bindiğin geminin yelkenimisin
Sevdiğin güzelin,peltisimisin
Aşkın ciğerinde,dikenimisin
Sevda çemberini yaktığı zaman
Bahattin Tonbul
25.9.2011

Bahattin Tonbul
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Aşkın Terisin

Kalbi hoş olanın, yeri bellidir
Sevdayı verde kalpde erisin
Her daim yoldaşın, gerçek velidir
Menzile ulaşan, aşkın terisin

Dost düşmanla yalnız, günlerce  geçtik
Baş koyduk yoluna, gönüller seçtik
Geç otur yanına, sanmasın hiçtik
Menzile ulaşan, aşkın erisin

Yağmur gibi yağıp, selleri aştık
Su gibi fışkırıp, kaynayıp coştuk
Yürekler içinde, bitmez telaştık
Menzile ulaşan, aşkın terisin
Bahattin Tonbul
5.1.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşkın Tükenmez

Yıkılmadım hayattayım
Dostlara düşmana karşı
Sevda çeken kayıktayım
Aşkın tükenmez hiç marşı

Dinle söyle sonsuzluğa
Hayat değmez yolsuzluğa
Acı çeker şansızlığa
Aşkın tükenmez hiç arşı

Dağlar tepelerden yüksek
Yüreğine darı eksek
Gönüllere sevda diksek
Aşkın tükenmez hiç arşı

Dostum Faik sen anlarsın
O yar kalpde hep canlansın
Umut özüme fanlansın
Aşkın tükenmez hiç marşı

Seven hayaller dağlıyor
O yar bensiz hep ağlıyor
Gurbet elde hak sağlıyor
Aşkın tükenmez hiç marşı

Bahattin’im içim kurur
Sevenlerim bana vurur
Acı çeken ruhum durur
Aşkın tükenmez hiç arşı
Bahattin Tonbul
12.1.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşkın Yakar Bitirir

Alaca ile Akbaş Köyü'nün arası
Yaktı beni sevdamızın  karası
Kalbimdeki sevgilimin açık yarası
Elbet bir gün, beni yakar bitirir

Aşkımız oldu dillere destan
Sevgilim görülmez kara yastan
Onun için ayrıldım sevgili dosttan
Sevgilim beni yakar bitirir

Yeter sevgilim dön artık bana
Ölümüm yanaşıyor karışmam sonra
Aşkımız için kalbim yanıyor sana
Tükenen sevgin yakar bitirir

Sakın bu kadar zalim olma
Başka kimselerin sözüne kanma
Onun için olur,olmaz  kalbimi yıkma
Senin aşkın beni yakar bitirir
4.4.1978

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşkın Yangını

Gözlerim ağlıyor sana bakmasın
Güneş de doğuyor,yarsiz bölgeye
Ufkumu çizemez,ateş yakmasın
Aşkın yangını da,iner gölgeye

Sessizlik can olur sensizken bana
Ateş düşürürüm,sevip aksana
Yalnız görüşürüm,ona baksana
Aşkın yangını da,indir gölgeye

Yayılır tüm kokun,içimde sızlar
Doğamızı bozan,haki katsızlar
Özleyip duracak,son cezasızlar
Aşkın yangını da,iner gölgeye

Dumanlar sarmış,her bir bölgeyi
Unutamaz aşkım,yıksa gölgeyi
Yaratana vermiş,o son belgeyi
Aşkın yangını da,iner gölgeye

Göğsümdeki yara,ak akmasına
Yari düşünürken,yak yakmasına
Karanlık dünyama,bak bakmasına
Aşkın yangını da,inse gölgeye

Kırmızı alevler,bahçemde yansa
Bütün anıların,gönlümde kansa
Yari seven özüm,gerçekten hansa
Aşkın yangını da,iner gölgeye
Bahattin Tonbul
1.9.2011

Bahattin Tonbul
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Aşkın Yaratandan

Şimdi geldim ben de aşka
Yarim gelip  sende sakla
Deli gibi çok sevdim ben
Yüreğimde yaran başka

Onu bu ellerde tutman
Ayrı sevda ayrı yardan
Bırak gitsin artık oda
Senin aşkın yaratandan
Bahattin Tonbul
30.10.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşkın Yarısı

Seninle ben sonbahar
Günlerinde tanışdık
Bu alemden gitmeden
El ele dolaşmıştık

Unutmadım seni ben
Kalbimdeki yerinden
Sevdan sonsuz olacak
Yaran çıkmaz derinden

Acıların acısı
Gitmez tende sancısı
Özün özümde ise
Kalbin aşkın yarısı
Bahattin Tonbul
18.5.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkın Yaşamı

Ruhumu kaplamış sevgi bırakmıyor dostlar
Kırk yıldır esir olmuş ayrılmıyor hiç onlar
Tanrı bu ocakta aldı birini yanına ama
Nafile dünyada yaşıyan yanıyor inanmazlar

Aşk bu kadar tutku yaratırmı acaba ne dersin,yaşayanlar
Yıllarca hikayelere,romanlara,hatta şiirlere konu olmuşlar
Kimi sonradan buluşmuş,kimide hala buluşamamışlar
Ama şurası bir gerçek ki bütün bu insanlar yaşamışlar

Bazılarının sevgileri dillerde dolaşmış nesiller boyu anlatılmış
Kimide sevgisini söylememiş yıllarca içinde durmuş taşımış
Dışarı vurulanlar zamanla roman,hikaye,hatta şiirlerde yazılmış
Saklayanlar kendileri ile birlikte toprakta kaybolup karışmış
04.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aşkın Yenisi

Ne hayallerle gelmiştim bu ile
Çıkmıştı karşıma meleğim diye
Ne olmuştu söyleyemem size
Her halde aşık olacağım mı ne

Bir türlü hislerimi anlatamıyorum
Anlatacak söz bile bulamıyorum
Sevdiğini söyleyeceğim ama ne yazık
Verecek cevabından çok korkuyorum

Belki kabul etmeyecek
Bu genç hayatta boynumu bükecek
Benim o güzelim hayalleri yıkıp
O zaman acı kalbimi çürütecek

Aşık Bahattin çok mu çok dertli
Söyleyemez derdini içinde belli
Küçükken alnına yazılıymış kaderi
Aşığın kalbi yakılmış nasılda belli
(2.7.1973)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Aşkın Yolunu

O sevgili yarim dönermiş diye
Bir sevda uğruna, kitaplar yazdım
Gönül kervanına, bağlansın diye
Son aşkın yolunu, bilmeden kazdım

Ateşten gömlektir, gönül yarası
Aşılması zordur, dağlar arası
Gezmekle doyulmaz, onun merası
Son aşkın yolunu, bilmeden kazdım

Ben aşkın yoluna, ömrümü verdim
Karanlık gecede, onunla erdim
Rüzgarın önüne, sevdamı serdim
Son aşkın yolunu, bilmeden kazdım

Onun için ağlar, onu gözlerim
Uzaktan da olsa, onu izlerim
Yazdığım her satır elbet sözlerim
Son aşkın yolunu, bilmeden kazdım

Yarden uzak yerden, ayrı kalaınca
Yüreğime ateş korku salınca
Gönül bağlarını, hedef alınca
Son aşkın yolunu, bilmeden kazdım

Bahattin’im beni, dostlarım bilir
Ayrı kalsak bile, özlem hak gelir
Yardan ayrı kalan, elbette ölür
Son aşkın yolunu, bilmeden kazdım
Bahattin Tonbul
07.12.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkın Zehiri

Nasıl bir sevdaymış içerim yanar
Özlemler içinde kaybettim seni
Sevenin göğsünde yarası kanar
Aşkının zehiri yok etti beni

Dilerim tanrıdan umut yok olmaz
Sevenin gönlünde,yarası solmaz
Yarine bakan göz,su ile dolmaz
Aşkının zehiri yok etti beni

Yıllar geçip gitsede,unutulmazsın
Güneşin doğmaz ise,kurtulamazsın
Çağlayan ırmaklarda,durultamazsın
Aşkının zehiri yok etti beni

Neden sevdin söyle,neden terk ettin
Sevdayı kalbime kimle sevk ettin
Yaralı gönlünü bensiz mahvettin
Aşkının zehiri yok etti beni

Dumanlı dağların bitmez ateşi
Kırılan güllerin,yoktur kalleşi
Yare hasret iken,gitmez güneşi
Aşkının zehiri yok etti beni

Deli dolu yarim sanki bir melek
Gökyüzünde yıldız,ruhunda dilek
Terk edip giderken,sevdayı bilek
Aşkının zehiri yok etti beni

Bahattin’im bende,yar için varım
Terk edip gidince,şimdi bekarım
Acılar içinde,nasıl akarım
Aşkının zehiri yok etti beni
Bahattin Tonbul
14.4.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkına

Sararken kokusu, tende sezinir
Gönlüm düştü senin,gibi şaşkına
Özlerken ruhum, gökte gezinir
Ben sana köleysem,sense aşkına

Ateşinle dondum,bu gurbet elde
Sevdasına kondum,sedası dilde
Uğruna aşk sundum, uçsan bu yelde
Ben sana köleysem, sense aşkına

Gerçekten seveni,hissedermisin
Sevdayı gönlünde hapsedermisin
Ölüm gelmiş başa, pesedermisin
Ben sana köleysem sense aşkına

Bazen peki dersin, sevdiğin için
Geceyi hak etmiş, karanlık için
Yıldızlar kayacak, hakikat için
Ben sana köleysem sense aşkına

Denizi aşaman,suya bakarak
Yürekte taşaman, yarsiz akarak
Umudu tükkettin,ateş çakarak
Ben sana köleysem sense aşkına

Mahpusum gönülde,seni beklerken
Zindanlar karalmış, beni saklarken
Kalbinde yer etmiş, sevda eklerken
Ben sana köleysem sense aşkına
Bahattin Tonbul
22.7.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkına Cennette

Yardım etki yardım, edesin öyle
Kötülük edene, sahip olasın
Sevdana rızayı, alıp da söyle
Aşkına cennette, hakim olasın

Değerin ölçüsü, sevgi dilektir
İyi bir arkadaş, olsa melektir
Yüreğinde açan, en son çilektir
Aşkına cennette, hakim olasın

Kendi sevdasına, elini verir
Yüz dirhem bakışı, gönülde erir
Yerindeyse aşk, Allah’ım görür
Sevdana cennette, hakim olasın

Gıybet koğuculuk, haktan uzakta
İnanan insanın, kalbi tuzakta
Sevda çeken gönül, elbet kızakta
Aşkına cennette, hakim olasın

Yarine sadakat, yakışır iken
Yardımcıdır Allah, kavuşur iken
Eline batınca, o sivri diken
Aşkına cennette, hakim olasın

Hiç kimseye bakma, incitme onu
Başka gönül yıkma, ağlatır sonu
Sen nefsine hakim, bağlansa konu
Aşkına cennette, hakim olasın
Bahattin Tonbul
22.1.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkına Esirim

Sesini duysaydım, unutulmazdın
Unutulur sanma, bu dünyada sen
Toprağın altında, uyutulmazdın
Aşkına esirim, hoş olur busen

Acını dökmeye, yüreğin sarar
Kalbini saracak, birini arar
Umudu yaşatmak, neyine yarar
Aşkına esirim, hoş olur busen

Bunca yıl aradın, dilimde melek
Aşkına bağlandım, hayaldi dilek
Verdiğin bu acı yetmez mi felek
Aşkına esirim, hoş olur busen
Bahattin Tonbul
16.2.2017

Bahattin Tonbul
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Aşkına Köle

Verdiğim sözlere sadığım inan
Ay gibi yüzünde simsiyah isem
Hayalin karşımda,sevgiyle yanan
Aşkınla kör olmuş,aşığım desem

Gökyüzüne bulut olup dizilsem
Yar gönlüne ateş olup büzülsem
Gözyaşında eriyipde süzülsem
Aşkına köle olmuş aşığım desem

Gönül ağrısını kalbime astım
Var olan sevdanı tenime bastım
Yarsiz yaşamaya,yoktu hiç kastım
Aşkına kör olmuş,aşığım desem

Özlem karşısında,hayran olduğum
Hasret kapısında,yarsiz solduğum
Beyaz gerdanında seni bulduğum
Aşkınla kör olmuş,aşığım desem

Bir gün senden ayrı,ölürsem eğer
Yüreğimde sevgi,görürsem eğer
Toprağına çiçek ekersem eğer
Aşkına köle olmuş aşığım desem
Bahattin Tonbul
3.12.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşkına Mahkumum

Sevda ateşinde,tutuşmuş beden
Hasretin yüküyle,yürekler buruk
Ayrılık dert olur, ölüme giden
Aşkına mahkumum, sevenler kırık

Rüyamda görmüşüm, gülmüyor gözler
İçimde bir anı, söylenmiş sözler
Kalbimden çıkmıyor, nasıldı izler
Aşkına mahkumum, gönüller kırık

Uzaktan bakışlar, nasılda derin
Estikçe ufkuma verirdin serin
Ruhumdan çıkmıyor, silinmez yerin
Aşkına mahkumum, yürekler buruk

Her an birlikteydik, geçti o günler
Hiçte ayrılmazdık, tükendi dünler
Şimdi artık yarim, toprakta dinler
Aşkına mahkumum, görenler kırık

Binbir dertle yüklü, bıkmadı canım
Yokluğun özlemi, aşkımda anım
Yardım eder oldu, eksik o yanım
Aşkına mahkumum, yaralar buruk

Sevdana köleymiş, gönüller akar
Hesap vermez kullar,uzaktan bakar
Nasıl bir ateşmiş, değeni yakar
Aşkına mahkumum, sevenler kırık

Bahattin’im yolum, bitmek bilmiyor
Hakkın defterinden, zulüm gelmiyor
Sevenin özünü, kalpden silmiyor
Aşkına mahkumum, görenler buruk
Bahattin Tonbul
22.7.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkına Sahip Çık

Güzellik tek parça, gelip geçici
Gençlikte hayaller, cesaret verir
Gönüller yürekten, olur seçici
Aşkına sahip çık içinde erir

Gökyüzünde yıldız, oymuş kayanın
Düşsede toprağa, yardir sayanın
Özlemi çekecek, biraz dayanın
Aşkına sahip çık içinde erir

Bu sana güzelmiş, desemde tamam
Yaralı göğsüme, sarsan soramam
Sen olmazsan orda, yalnız kalamam
Aşkına sahip çık içinde erir

Ayrılık yarası,yüzünde kurur
Çektiğin acılar, göğsüne vurur
Toprağa düşünce,mezarın durur
Aşkına sahip çık içinde erir

Allah’ım hakkımda, hayırlar versin
Benim sevdam senle, sonsuza ersin
Aşkıma nefes ol, elbet seversin
Aşkına sahip çık içinde erir

Şansını zorlama, elbette varım
Aşkıma bel bağla, yüreğim yarım
Sensiz bu alemde, ateşten narım
Aşkına sahip çık içinde erir
Bahattin Tonbul
19.8.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkında Ağlayan

Toprağı açılmış, konmuş mezara
Ufukta yok olan, yare ne deyim
Acıdır hasreti, zulümdür bana
Dilimden düşmeyen, yare ne deyim

Eğlemiş baharı, bitmez o nazı
Ağlayan gece de, çalmaz o sazı
Ses vermez dostlara, kurak son yazı
Bitmeyen gece de yare ne deyim

Dağlara taşlara, yazsam adını
Gökyüzünde yıldız, gönül kadını
Dilinde can bulmuş, nefis kadını
Aşkında ağlayan, yare ne deyim

Gelmez o sabahlar, dönse dururum
Umudu sır olmuş, aşkla gururum
Doğmayan güneşe, ateş vururum
Özlenen sevdaya, yare ne deyim

Dilerim Allah’tan, bu günler geçer
Hayali rüyamda, o yari seçer
Toprağa bağlanmış, sevdayı içer
Bitmeyen acılar, yare ne deyim

Bahattin de artık, gönlünde eser
Yürekler taş olmuş, kalbinde keser
Şiirler şaarkıyla, sır olmuş eser
Dillerden düşmeyen yare ne deyim

19.3.2017

Bahattin Tonbul
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Aşkında Umutsuz

Aşkında umutsuz sa, kaybolmuş sonsuz yetkin
Gönlünde huzurun yok, ölecektir o şaşkın
Evet görülüyorsun, yorgunsun ve çok bitkin
Limanın bulunsa da, olumsuz bak bu aşkın

Dinle beni kardeşim, yürektir ona  akan
Aşk dediğin su değil, ateşdir onu yakan
Sevda seni hapsetmiş, hakikat ona bakan
Acınacak haldeyiz, bu ne ilk nede son vakan

Bulması sana bağlı, gönlünü sen ferah tut
Söylerken tüm sözleri, o anda hemen unut
Anla artık be faik,aşk dediğin bir yakut
Liman bulsan da kalsan, solacaktır can aşkın
Bahattin Tonbul
223.9.2015

Bahattin Tonbul
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Aşkından

Aşkından umutsuz, kaybolmuş yıllar
Gönlünde huzur yok, ölecek şaşkın
Evet geziniyor, bozulmuş yollar
Liman yokolsada, ölmez o aşkın
Bahattin Tonbul
18.9.2015

Bahattin Tonbul
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Aşkından Eririm

Elimle elini, tutduğum zaman
Canıma can katan, canım sevdiğim
Yüzüme güldükce, ruhuma derman
Aşkından eririm, dön be sevdiğim

Dilerim Allah’tan bana dönesin
Hasretin pek yaktı, nere inersin
Sevda mahkumuyum, kimler denesin
Aşkına esirim, dön be sevdiğim

Dillerimde adın, susmak bilmiyor
Sen olmazsan bana, kimse gülmüyor
Yüreğim yanıyor, sensiz olmuyor
Aşkına esirim, dön be sevdiğim
Bahattin Tonbul
5.11.2015

Bahattin Tonbul
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Aşkındı Güya

Sensiz geçen şu günler sevdamın ikliminde
Bilmem nasıl geçti kaçıncı mevsim
Hüzün çökmüş içime
Yağmurda donmuş sesim

Yaprakların kopuşu
Akan suya kapılıp coşmuş hışırtısı
Süslenir sonbahar
Sensiz

Yosun tutmuş hayallerime
Gölgeler salmış
Demir parmaklıklar arasında
Paslanmış kalbim
Bu bahar

Ansızın yakalandım çiğdeme
Yemlik gelincik tarlasında yürürken
Ebem gömeci ruhuma sıkışan
Bir mengeneydi
Gecenin karanlığında

Gölgelerde saklanmış hayalin durur
Heran karşımda
Konuşmadan
Ey yar bu sensiz geçen sonbahar

Biliyorum sensiz herşey bomboş
Sanki yaşanmışlar bir rüya
Resimlerde fotoğrafların solmuş
Senden geriye kalan  aşkındı güya
Bahattin Tonbul
26.2.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkını

Şiirinde sen demişsin,
Kavgadan dövüşten ırak
Sesiz dünya istemişsin
Aşkını kalbime bırak

Sevdamı sen cana verdin
Umudunu kime  serdin
Gittiğin yerdeki derdin
Acını kalbime bırak

Analar kucağı değil
Seversen yürekten eğil
Babanın ocağı değil
Aşkını kalbime bırak

Duydum ki  çok özlemişsin
Beni orda gözlemişsin
Uzaklardan izlemişsin
Aşkını kalbime bırak

Gökyüzüne bakıp durdum
Yüreğime sevda vurdun
Geleceğe tuzak kurdun
Aşkını kalbime bırak

Bahattin’im bu ellerde
Sensiz durmam gönüllerde
Ağlayan öksüz dillerde
Aşkını kalbime bırak
Bahattin Tonbul
22.12.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkını Belledim

Bazen bir taş gibi sert
Bazende bembeyaz yumuşak bulut gibi
Sevdim
Sevdim sevmesine emme
Hep acını yüreğimde belledim
Deliller gibi aşık oldumu
Kimselere demedim
Haykırdım gece gündüz
Ağladım yalnız kalınca durmadan
Göz yaşlarımı mendillere bile silmedim
Aktı aktı kara toprak üzerine
Hiç belli etmedim
Nice sevenler ben gibiydi
Senden çok uzakta
Sessizce hep seni özledim
Yüreğime atıp
İçerisinde ateş yapıp közledim
Yıllarca
Toprağı mekan
Aşkımı senet  belledim
Hepsinide
Hakka emanet ettim
Güvendim
Direndim amma
Yeniden doğsam hep aynısını ederdim
Anladın değilmi sevdim
İşte ben gerçekten o yari
Sevdim
Yüreğimde hissettim
Ve onun aşkını belledim
Bahattin Tonbul
14.1.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkını Bulmak

İnsanın canını, çok acıtıyor
Sevdiğinden ayrı, uzakta kalmak
Yürekleri yakan, hep ağlatıyor
Sevda  dumanında, izini bulmak

Ateşli oduna, sordunmu ki hiç
Gökyüzünde yine, kaybolurmu güç
Satırlara döksen, yanılırmı hiç
Rüyalarda eksik izini bulmak

Kokusunu duyar, yari özlersin
Geri döner diye, yolu gözlersin
Uzaktan uzağa, aşkı izlersin
Kaybolmuş diyarda, izini bulmak

Umutları buysa, dönecek diye
Umutsuz olmasın, gelecek diye
Gidersin yanına, sevecek diye
Gurbet eli yakar,seveni bulmak

Öyle zorku onsuz, geçen zamanlar
Tükenmek bilmiyor, aşkı soranlar
El alem ne derki, hayra yoranlar
Acılar yanında, yarini bulmak

Bahattin hayata, girmek istersen
Zamanını kullan, açayım dersen
Sevdan şımarmazsa, yare göstersen
Ufkunu saracak, aşkını bulmak

27.3.2017
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Aşkını Diret

Sen kendinle barışık değilsin
Sen kendini hiç düşünmemişsin
Ya da sen çok değişik birisin
Bu yüzden sende ha kendini sev
Başka kimseyi sevme
Sakın ha
Yüreğin sesini dinle daha
Sen acıma
Sen acıtma
Sen sen olda ağlatma
Seven yürekleri tanı ortak
Seni seveni
Seni düşünmeni
Mutlu et
İstemem inan
Aşkını diret
Bahattin Tonbul
18.8.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkını İnkar

Yar yanımda iken
Ölüm hiç aklıma gelmezdi
Onunla birlikte ölmek te
Kimbilir
Ne kadar güzeldi
Ölüm haktı
İnanmamak inkardı
Buda  bize gelmezdi
Sevgiyi saygıyı sevdayı
Bilir
Aşkını inkar etmezdi
Bahattin Tonbul
25.9.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşkını Kalbinde

Ağlar derse canı, beklersin canan
Umudun gökyüzü, sevdansa bulut
Yüreğinde solmuş, içinde yanan
Aşkını kalbinde saklayıp kurut
Bahattin Tonbul
6.10.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkını Yaşatan

Yanarken üşümek,zordur kardelen
Ağlarken gülmek,kıvılcım sana
Özleyip görmeyip,dağları delen
Aşkını yaşatan kor gelir bana

Kral bey olsanda,yüreğin yanar
Yazılan sevdadan,her yanın kanar
Kardelen kıvılcım ecemi anar
Aşkını yaşatan zor gelir bana

Kimseye güvenme,gülde beyazdır
Gülün gölgesi,tende ayazdır
Baharı görmeden,biteni yazdır
Aşkını yaşatan zor gelir bana

Ümit verme sakın,kardelenine
Ay doğmuş kıvılcım,kalp delenine
Özür Kabul olmaz,ar bedenine
Aşkını yaşatan zor gelir bana

Geri bırak gitsin,yaşarken ölme
Dönerse affetme,şaşarken bölme
Yari terk etsen de,yüzüne gülme
Aşkını yaşatan zor gelir bana

Gelir dostun olur,oda öğrensin
Sevip sevilmeyi,öze verensin
Yarden ayrı olan,gecem iğrensin
Aşkını yaşatan zor gelir bana

İki baş horanta,ateşmi alır
Güneş kaybolunca,seven çoğalır
Kardelen gönlünde,neleri kalır
Aşkını yaşatan zor gelir bana

Dünyadan ayrılıp,ölüme koşan
Toprağa karışıp,dağları aşan
Cennet bahçesinde,bensiz dolaşan
Aşkımı yaşatan kor gelir bana
Bahattin Tonbul
6.2.2012

Bahattin Tonbul
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Aşkını Yazan

Nezaman oluşur sevdası ey yar
Can bitap düşerse, saçları hazan
Yüreğe köz düşmüş, umudu diyar
İlmek ilmek dokur, aşkını yazan

Dergaha sesleniş, seninle pişti
Gönül gözü açık, hayranlık düştü
Feryadı karıştı, hayali düştü
İlmek ilmek dokur, aşkını yazan

Birgün çıkıp gelde, ruhum solmadan
Gel ne olur o gün, alev almadan
Özü közündedir, seni bulmadan
İlmek ilmek dokur, aşkını yazan

Canı dişindedir, sızlar bedeni
Lime lime etmiş, bu hasret beni
Kıtmirin yanması, topraktır teni
İlmek ilmek dokur, aşkını yazan

Mecnunun leylası, kimde son olur
Közünde anlayış, yürekten solur
Alevi almadan, neden kaybolur
İlmek ilmek dokur, aşkını yazan

Bahattin öğrenip hayata dokun
Hissetmeyi öğret, aşkından sakın
Zamanı bilecek, ölümse yakın
İlmek ilmek dokur, aşkını yazan
Bahattin Tonbul
20.9.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkınla Yanıyor

Aşkınla yanıyor, bu mahsun yürek
Yandıkça dudaklar, hep kavruluyor
Damarlarda akan, acıyı bilek
Esen rüzgarlarda, içim kuruyor

Ruhumu kaplayan, sönmez ateşsin
Gözümde tütecek, kalbimde eşsin
Enderin uykuda, doğan güneşsin
Yağan yağmurlarda, içim yanıyor

Yalnız geçen günler, koşarken sana
Denizde dalgalar, kıyıdan yana
Sevgiye bağlanmış, özlemdir ana
Parlayan şimşekler, içim sanıyor

Başlamaz hayata, yeniden unut
Sevgiye bağlanmış, koskoca umut
Engine denizlerde, kaybolmaz bulut
Ağlayan gözlerde, içim sanıyor

İnandım var ile, olmaya erken
Aşk ve kainatı, sevecek diken
Simsiyah gözleri, kaybeder çeken
Gelecek bahara, içim kanıyor
Bahattin Tonbul
21.2.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkıyla

Sevmekten korkanın, içini boğan
Enine boyuna, düşün ha düşün
Kaçarken sevenin, ruhuna doğan
O yarin aşkıyla, bulunmaz düşün

Ölürsen hak yeme, sakın yok deme
Seven o yürekle, olur mahkeme
Kokusu şaşırmaz, inkar edeme
O yarin aşkıyla, tükenir düşün

Zehir  olsa içer, yarin tasından
Gülyüzünü dönmez, bak arkasından
Sakın toprak atma, tut yakasından
O yarin aşkıyla, kaybolur düşün

Allah’a dua et, kabul ederse
İmanın artacak, sabır yeterse
Daha güzel şeyler, onla biterse
O yarin aşkıyla, yokolur düşün

Son sabrın sonunda, kaderi vardır
Yaşayan gönülde, ağlayan yardır
Sevdanın uğruna, mazisi ardır
O yarin aşkıyla, iyice düşün

Bahattin hayatı,anlayacaksın
Gururun ayakta, harcayacaksın
Yediğin darbeyle, çalışacaksın
O yarin aşkıyla, bitecek düşün
Bahattin Tonbul
11.2.2015

Bahattin Tonbul
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Aşkıyla Sevenin

Sevenin aşkıyla, ayrı kalması
Ne kadar hazindir, özlem tutkusu
Yarinden çok uzak, hasret olması
Yüreği çaresiz, akıl baskısı

Ben deyip susması, ne kadar acı
Bin asır uzakta, gönülde tacı
Ruhunda sevdası, bildiği hacı
Ne kadar hazindir, özlem tutkusu

Çekip gidecektir, elbet buradan
Ardına bakmadan, sonsuz aradan
Düşeceği yolda, tütse sonradan
Ne kadar hazindir, özlem tutkusu

Değer verdin aşka, peşinden sen git
Karanlıklar senin, hayalin gel git
Aydınlatan aşkı, severek terket
Ne kadar hazindir, özlem tutkusu

Susmayı başardın, burdan giderken
Şarkılar okurdun, benle koşarken
Konuşabilseydin, öksüz yaşarken
Ne kadar hazindir, özlem tutkusu

Bahattin umudu, yitirme sakın
Bir şeyin bitişi, hayali yakın
Cennet bahçesine, yapalım akın
Ne kadar hazindir, özlem tutkusu
Bahattin Tonbul
16.10.2013

Bahattin Tonbul
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Aşkla

Bitmeyen bir aşkla, sevmiştim onu
Köyüne hayranım, orman sevdalı
Akbaş'ın kızıydın, tükenmez sonu
Yoluna hayranım, kokun sevdalı

Resmine baktıkça, gülüyor yüzün
Anılarda durur, umuttur özün
Gölgelerde saklı, silinir izin
Yoluna hayranım, kokun sevdalı

Bu nasıl bir aşktır, yakar da yakar
Sanki bir bedene, ırmakmış akar
Acılar altında, uzaktan bakar
Yoluna hayranım, kokun sevdalı

Toprağı dost bildin, acınla kaldın
Gelecek neslini, dünyaya saldın
Rüyamı geceden, beni sen aldın
Yoluna hayranım, kokun sevdalı
Bahattin Tonbul
14.11.2016

Bahattin Tonbul
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Aşkla Getirir

Nedensiz olursa, sakın affetme
Her aşkın tadı var, boşa eşinme
Ne olursa olsun, sakın pesetme
Aşka nasıl geldi, diye düşünme

Sonanın farkını, sakın unutma
Derecesi seni, alır götürür
Gönlünde sevdayı, yalnız kurutma
Allah’ım aşkını, aşkla getirir

Zorunda değilsin, saygı sevgi şart
Hayat güzel şeyse, kalbe sarıp tart
Uzun erteleme, o yar olmaz kart
Allah’ım aşkını, aşkla getirir

Bıraktım dünyanın, yakasını ben
Benimkisi vakit, doldurmak iken
Sevda aşk çabası, yürekte diken
Allah’ım aşkını, aşkla getirir

Tecrübedir canda, en pahalı şey
Kazanmak kaybetmek, hayallerde mey
Umudun elçisi, gurbettedir hey
Allah’ım aşkını, aşkla getirir

Bahattin gönlünde, o gül güzeldir
Gönlünde yaşamak, elbet özeldir
Tükenmez sevdalar, ryhda ezeldir
Allah’ım aşkını, aşkla getirir
Bahattin Tonbul
15.12.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkla Silesin

Ateş olmuş aşkın, yitik sevdası
İçerinden çıkmaz,bunu bilesin
Toprağa düşmüş,yarin mevtası
Suskun kimliğini, aşkla silesin

Savrulan mısralar, kalpde birikmiş
Hasretin acısı, ruhta firikmiş
Söyleme kötüyü, hepten çürükmüş
Sessiz kimliğini,aşkla silesin

Severken güvenip,kalbe girmeli
Güvenen insanlar, sever bilmeli
İkisi bitince, yalnız ölmeli
Öksüz kimliğini aşkla silesin

Geçmişe sövüpde,yıllara küsme
Gece ayazında, yalınız esme
Ruhunu bağlayan, sevdayı kesme
Özlem kimliğini,aşla silesin

İnsan yaşlandıran,istekleridir
Dünyada en tatlı sevdikleridir
Saf bir yürek ile, ettikleridir
Seven kimliğini, aşkla silesin

Parlayan yıldırım,göğsüne düşse
Kıvılcımlar yakmaz,bilmeden eşse
Kitapsız mısralar, içen bir keşse
Yanlız kimliğini,aşkla silesin

Bahattin o yare,özleyip baksın
Ateş ciğerine, kor yapıp aksın
Yanan sevdasına,alevi taksın
Sönmeyen ateşi, aşkla silesin
Bahattin Tonbul
30.7.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşkla Yemin Ederim

Kaçırma gözlerini, can umut vermesende
Uzaklardan severim, ağlar hayal ederim
Bağlıyım ben aşkıma, inan sen görmesende
O yare benzetirim, aşkla yemin ederim

Tutarsın ellerimi, tenim ateşte yanar
Yıldızım olsan kayar, akmayan sular donar
Sımsıcak kanımla yan, acın içimde kanar
O yare benzetirim, aşkla yemin ederim

Geçmiş yıllarda kaldı, tükendi suskunluklar
Ne yolları bekledim, olsun tüm mutluluklar
Tükendi gençlik aşkım, bağrımda sonsuzluklar
O yare benzetirim, aşkla yemin ederim

Uğrunda zamanımı, anısıyla bir dermek
Farkında olmuşmudur, hasretiyle bir sermek
Değerdi elbet ona, tükenmez sevda vermek
O yare benzetirim, aşkla yemin ederim

Seven bir dostum olsan, ağlayıpda son gülen
Sevincime ortaksın, dertlerimi dert bilen
Keşke sevgilim olsan, vefalı yardir dilen
O yare benzetirim, aşkla yemin ederim

Bahattin denizlerin, fırtınalı sefası
Üşüyen yüreğimin, karanlıklar sehbası
Buz tutmuş yatağımın, tükenmeyen edası
O yare benzetirim, aşkla yemin ederim

2.4.2017

Bahattin Tonbul
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Aşksın Kayasın

Adın gibi sağlamsın kaya
Soğuktan sıcaktan etkilenirsin
Toplamışsın tek hücrelileri,
Aşkla beslersin
Anlamadın mı daha,ayrılık her an gelir bu sevdaya
Düşünmeden taşırsın asalakları üstünde gezdirirsin
Yüreğinde yeşilin aslını ve tüm rengini sezdirirsin
Şaşar tüm canlılar
Onu bağlayan saran bu güce ne dersin
Sanki taşın bir parçası gibisin

Gönüllerde sevdasın
Aşka benzersin
Ne zaman girer,ne zaman gider hissedemezsin
Seni yediren içiren o güce
Söyle Allah aşkına ne dersin

Sanki bedenlerde bir perçemsin
Kazısam,kazısam hiç mi? hiç gitmezsin
Sen yosunlu taş üzerine sarılan bir aşk
İsen
Aç kollarını havaya
Yalvar tanrıya
Söyle sevenleri de birbirine hasret etmesin
Acıyla ne olur tüketmesin
Hiç değilse sonsuzluğunda birleştirsin

Sıcaktan soğuktan etkilenip parçalara ayrılan sen
Taşsın,kumsun çakılsın yosun bağlamış kayasın
Sevda ateşiyle yanıp,
Ölümün soğukluğunda hasret kalan
Yüreklerin yaralarını ayrı,ayrı bulup toplayan
Bedenler yok olmadan o
Bu acıya nasıl dayansın
Parçalara ayrılan taşsın
Aşksın kayasın
Bahattin Tonbul
17.7.2009

Bahattin Tonbul
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Aşksız Bırakma

Sevdanı bağlamış, akan kızakta
Seni seviyoruz, olma uzakta
Başka ışık yoktur, sonsuz durakta
Allah’ım bizleri, aşksız bırakma

Sevdiğim insanı, aldın yanına
O nefesim olsa, girse kanıma
Geri vermem dönsem, ölüm anına
Allah’ım bizleri, aşksız bırakma

Nasıl ağladımı, bensiz orada
Cennetinde ise, kalsın sırada
Nerede duruyor, hangi arada
Allah’ım bizleri, aşksız bırakma

Ağlayanda birdir, bilirmisiniz
Gülenleri yalnız, görürmüsünüz
Sussalarda bile, ölürmüsünüz
Allah’ım bizleri, aşksız bırakma

Bir nefes gibisin, tuttum içimde
Bırakmam ölsemde, sonsuz seçimde
Öldürürsen öldür, yarsiz hiçimde
Allah’ım bizleri, aşksız bırakma

Ağrıyan yanımda, duranım sensin
İyi gelen herşey, haktır diyensin
Hayalin gitmiyor, kimi beğensin
Allah’ım bizleri, aşksız bırakma
Bahattin Tonbul
1.1.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkta İhanet

Bulursun merak et, sabret sen biraz
İki şey yaralar, dosttan ihanet
Mutlu gün geçse de, yapsan itiraz
Düşman dan merhamet, aşkta ihanet
Bahattin Tonbul
219.2015

Bahattin Tonbul
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Aşkta Karayım

Ben seni sevdikçe, içim yanardı
Ölüm hak olunca,  kime sorayım
Yarayı deştikçe, elbet kanardı
Yarinden ayrılan, aşkta karayım

Hareketler birlik, sevgi faydasız
Gönülde sefalet, özlem sevdasız
Açıyı çekersen, hasret kaygısız
Yarinden ayrılan, aşkta karayım
Bahattin Tonbul
6.6.2014

Bahattin Tonbul
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Aşkta Son Olur

Ah da ağlar vah da, tükenmez sevda
Gönüllerde duran, hak yerini bulur
Sen iyilik düşün, ağlatır sevda
Düşüncelerinle, aşkta o olur

Bilemezsin benim, gönlümde kim var
Ben sussamda feryat, edenlerim var
Hasta olmuş yari, görenlerim var
Düşüncelerinle, aşkta kaybolur

Her sabah kalkınca, nefes almanın
Güneş doğduğunda, hayat bulmanın
Zevk alarak sevip, yarsiz olmanın
Düşüncelerinle, aşkta kaybolur

Diken gülde çıkar, sevda yürekte
Hayat yarle güzel, ömür dilekte
Dost hatırlanınca, herşey melekte
Düşüncelerinle, aşkta yok olur

Sevdam sessizliğim, bana sebep ol
İstemem hicranı, hayatımda sol
Ağladıkça içim, yüreğime dol
Düşüncelerinle, aşkta kaybolur

Buruk bir tadı var, yari özlerim
Bir kokusu var ki, onu gözlerim
Kulağımdan çıkmaz, enson sözlerin
Düşüncelerinle, aşkta son olur
Bahattin Tonbul
15.8.2013

Bahattin Tonbul
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Aşktan Vazgeçme

Gözlerime bakıp,ağlatma biran
Bilemezsin inan,sen terk etmeyi
Yorgun gemilerin,kaçtığı liman
Dibe vurmuş ömrü,kabul etmeyi

Bu gidişin geri,dönüşü yoktur
Sevdanın kalplerde,duruşu çoktur
Bedene saplanan,acı bir oktur
Geleceğim deme,benden vazgeçme

Aşka ara verip,geri dönülmez
Gökyüzünde adın,gece görülmez
Simsiyah  saçların,bensiz örülmez
Gidenler dönsede,candan vazgeçme

Aldığın bu yükle,nasıl yürürsün
Akan gözyaşınla,deniz görürsün
Yükselen dalgayı,aşık bilirsin
Gidenler dönsede,benden vazgeçme

Uçmayı istersen,konmayıda bil
Düşmeyi dilirsen,anmayıda bil
Korkarak yaşarsan,kaçmayıda bil
Gidenler dönsede,candan vazgeçme

Severim diyenler,dönerse aşka
Bırakıp gidenler,sevdası başka
Sona gelmiş ömre,denilse keşke
Gidenler dönsede,aşktan vazgeçme
Bahattin Tonbul
24.7.2011

Bahattin Tonbul
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Aşktır

Kimde sevgi varsa, Allah yanında
Allah’ın varlığı, gönülde çarktır
Zamanı gelince, akar kanında
Seni hoşnut kılar, ruhunda  aşktır

Neyi arıyorsan, o olursun sen
Bu gidişi asla, unutmazsın sen
Biri iter gider, diğeri busen
Yari  hoşnut kılan, ruhunda  aşktır

Bu dünyada neyi, çokça istersen
Senin imtihanın, sabır göstersen
Anlarsın o zaman, acı çekersen
Seni hoşnut kılar, ruhunda  aşktır

Duygular incirse,  sabırlar korur
Susuz kalmış güller, çabukça kurur
Zarar verse hasret, yarınlar durur
Seni hoşnut kılar, ruhunda  aşktır

Dualar cevapsız, asla hiç kalmaz
İsteyince birkez, gönül kayrılmaz
Dua ibadettir, seven ayrılmaz
Seni hoşnut kılar, ruhunda  aşktır
Bahattin Tonbul
24.7.2013

Bahattin Tonbul
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Aşktır İşimiz

Acılar güçlüdür, tadan insanda
Neler vermedi ki, yalan ömrümüz
Ağaçlar yeşerir, her yıl nisanda
Gözyaşı cesurdur, hayal günümüz

Umut rüzgarında, akıllı yapar
Bir neden olmadan, severse tapar
Aşk bir ateş ise, dünyası sapar
Gözyaşı harmandır, hayal işimiz

İyi bir gelecek, için gelmişsen
Teşekkürünü et, gönül vermişsen
Allah’ın katına, yarsiz ermişsen
Gözyaşı haramdır, sevgi işimiz

Güneşin yüzünde, mutluluk bütün
Yüreğinde aşkı, sarıp da ütün
Dilediğin hayat, sevgidir setin
Gözyaşı sanaldır, can dır işimiz

Yapılan paylaşım, dost için hızır
Yaşanmış mutluluk, anıda huzur
Bereketli birgün, sana da hazır
Gözyaşı hayattır, candır işimiz

Bahattin günaydın, sağlıkla yaşa
Yarsiz olan günler, gelirse başa
Sevgidir gözlerde, ıslanan kaşa
Gözyaşı sevdadır, aşkdır işimiz
Bahattin Tonbul
29.7.2015

Bahattin Tonbul
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Aşktır Nazarım

Sevdan yüreğimde, elbet yanarım
Yetim kalmış gönlü, nasıl ararım
Anılar hayalden, gitmez sanarım
Yaşarım özlemi, aşktır nazarım
Bahattin Tonbul
2.8.2013

Bahattin Tonbul
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Aşktır Sözlerin

Dinle ey sevgili, sana bağlayan
Ceylan gibi bakan, siyah gözlerin
Şarkılarda umut, yapıp ağlayan
Sazlarda dillenir, nefis sözlerin

Hele unutulmaz, verdiğin kalbin
Senden koparacak, ölümlü halin
Tükendi yalanlar, ihanet zalim
Sazlarda dillenir, aşktır sözlerin
Bahattin Tonbul
22.7.2013

Bahattin Tonbul
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At Parçalara

Gökyüzüne bulut gibi çıkar mı
Kaplamış gönlümü,at parçalara

Anıların sular gibi akar mı
Sevdan beni ateş gibi yakar mı
Şu kısacık acı geçen ömrümde
Gökyüzüne bulut gibi çıkar mı

Ruhunu kaçırmış,çok uzaklara
Sarmış bedenimi,yar tuzaklara
İçimdeki yara,durmadan aksa
Kaplamış gönlümü,at parçalara
Bahattin Tonbul
11.2.2009

Bahattin Tonbul
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Ata Bak

Ata bak nasılda süzülüyor ayakları havada kanatlanmış gibi
Üstünde biniciside yok gidiyor nerede kimbilir onun sahibi
Üstelik ağzındaki geminide almış azıya tutulamaz yok onun kimsesi
Hırsından ağzında köpük sürekli inip kalkıyor yorgunluktan burun delikleri

Neydi kızdıran onu bu derece yoran hırsından soluyan nefesini
Belli ki üstünden atmış kendini sürekli kamçılayan efendisini
Bu hayvanın uçar gibi koşması kötü kalpli olan vuran sahibini
Sevmemişde onun için yakalanmak istemiyor gördükçe gölgesini
19.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Atacak Bir Adım

Arkadaşım gibi davrandı yıllar
Geçmişin yokluğu zor gelir bana
Çaresiz düşünce,sevdalı yıllar
Atacak bir adım,nefesdi bana

Saçlarım döküldü,bakacak bir göz
Uzaktı yakındı seçilmez o söz
Yüreği dağlayan,anında ki öz
Atacak bir adım,nefesdi bana

Ellerim tutmuyor,yolda sararken
İçerim titriyor,yari ararken
Umuda dönüştü,hasret kararken
Atacak bir adım,nefesdi bana

Yılların acısı belimi büktü
Bilmeyen aşıklar içini döktü
Hasreti kalbine,özleyip dikti
Atacak bir adım,nefesdi ona

Silinmez ruhumdan,yaşanmış izler
Aklımdan çıkmıyor,çocuktuk bizler
Sevip sevilsende,durur hep güzler
Atacak bir adım,nefesdi bana

Sakın sözlerimi,boşa atmayın
Aşık değil isen, dostu tutmayın
Tertemiz sevdaya,hile katmayın
Atacak bir adım,nefesdi bana

Bahattin’im bende acı çekerim
Bedenime yari,özler ekerim
Bütün hakikatı,kalbe dikerim
Atacak bir adım,nefesdi bana
Bahattin Tonbul
6.1.2011

Bahattin Tonbul
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Atalarımız Rahat Uyusun

Karanlık duygular taşıyor yüreğinde insafsız
Merhamet bile etmiyor kimseye
Almış eline otamatik silahı
Acımadan tarıyor seni beni düşünmeden hepimize
Sıkıyor gözünü kırpmadan uyuşmuş beyinle
Belkide kahraman olmak için düşünsene
Ha dağda ha elçilik önünde ne fark eder
Adamlar girmiş meclis içine
Bu vatanın ekmeğini yiyor bayrağının altında dinleniyor
Dağların da su içiyor maaş alıyor ta geçmişine
Yok böyle bir şey olamaz
Akılara böyle şey gelmez utanmadan dil değiştiriyor
Yeni yetişecek neslini geçmişinden koparmaya çalışıyor
Yazıklar olsun bu düşüncede olan insanlara
İstiyorlarsa gitsinler şu kısa dünyada
Baksınlar şakşak yapan dostlarına
Varmı acep Türkten başka gerçek dostları
Karışmış nesil benim anne annem çerkez,baba annem kürt
Bense Türk oğlu Türk'üm yerde çok süründün kurtuluşta
Ayağa kalktım Sakarya'da
Unutulmazsın verdiğin yaşattığın destanla
Ne tez unuttun Ergenekonu karıştırmak istediğin
Kötü emeller beslediğin belli
Dünyaya Türkün doğuş destanını ne üzerine işlediğin
Belli
Vaz geç bu sevdadan güneş balçıkla sıvanmaz
Atacağın leke tutmaz
Gün gelecek bunun hesabını tarih önünde vereceksin
Aslını neslini geleceğini unutmak isteyenler
Unutsun
Bırakında atalarımız rahat uyusun......
11.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Atam Çocuklara Güvendi

Anneciğim bugün on kasım
Kalmamıştı Atama hasım
Saat dokuzu beş geçe durmuş
Mustafa Kemal’im uyumuş

Uyumadan önce bıraktı
Bu vatanın göğsünde yattı
Yüreğinde acı bir tattı
Mustafa Kemal’im rahattı

Emaneti bizlere verdi
Bayrak elimizde değil mi
Hele sapı kalbime girdi
Atam çocuklara güvendi
Bahattin Tonbul
8.10.2008

Bahattin Tonbul
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Atam Gittin Gideli

Emperyalist güçlerin, hayali hala bizde
Atam gittin gideli, gül bakışın bu yüzde
Yüreğimde acılar, bıraktığın son izde
Umudumuzdun atam, çıkmış nankör denizde

Hainler gaza boğmuş, kokun çıkmaz genizde
Uyanın hey dostlarım, satanlar içimizde
Geleceğe ışıktan, ölüm hak olmuş sizde
Gözündeki ateşi, yakmış o hain közde
Bahattin Tonbul
19.11.2013

Bahattin Tonbul
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Atam On kasım'da

On Kasım’da Atam, gözlerim yaşlı
Düşme nefsin eli, tutar gönülde
Camdiye kırılmaz, eğilmez başı
Nadide çiçeksin, Atam gönülde

Yakınsın sonuna, bakarak kayma
Yaptıkların durur, boş yere sayma
Sevdiğin kadardır, ömrüne koyma
Nadide çiçeksin, Atam gönülde

Öyle anlar var ki, kalpleri inat
Rahmetle taşınır, ölümsüz donat
Hayat çok kısaysa, sevda kainat
Nadide çiçeksin, Atam gönülde

Kimse ulaşılmaz, değildir sakın
Yaklaşmasını bil, geçmişe bakın
Derdine derman ol, zamana akın
Nadide çiçeksin, Atam gönülde

Dua gönder ona, can evi gizli
Ferman olur Atam, mavidir gözlü
Esastan bir hal, vatanda sözlü
Nadide çiçeksin, Atam gönülde

Geçmişin keşkesi, geleceğindir
Yoluna devam et, göreceğindir
Sonbahar gününde, öleceğindir
Nadide çiçeksin, Atam gönülde

Dün dün ile gitti, yaşarken senle
Varsa düne ait, geçmişi dinle
Birşeyler söylersen, Atanı ünle
Nadide çiçeksin, Atam gönülde
Bahattin Tonbul
10.11.2013

Bahattin Tonbul
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Atam-1

Bu vatanı uyartan sensin güzel kahraman
Adını haykıracak,çok yaşa sen can atam

Gölgende bir can doğdu,güneşe çok yakınsın
Denizde düşman boğdun,Sakarya da akınsın
Seni gördük orada,rüyaların sakınsın
Bu vatanı uyartan sensin güzel kahraman

Bastığın an tarihte,yer yarılmış yok olmuş
Gökyüzünün rengi de,sanki kızıla dolmuş
Tarihi bağışlarsak,acılarla çok solmuş
Adını haykıracak,çok yaşa sen can atam
Bahattin Tonbul
27.3.2010

Bahattin Tonbul
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Atam-2

Düşmanları yurdumdan,atmaya yemin ettin
Yeni doğan milletin,gururusun  sen atam

Yurdun dört bir yanını,bir araya getirdin
Bu vatan sevgisini,Ankara’ya ilettin
Sende öyle bir aşk ki,ırmağında erittin
Düşmanları yurdumdan,atmaya yemin ettin

Göğsümün üzerine,haritalar çizmişim
Güneş ufukta yansın,sancısını dizmişim
O milletin umduğu,düşmanları ezmişim
Yeni doğan milletin,kahramanısın sen atam
Bahattin Tonbul
27.3.2010

Bahattin Tonbul
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Atam-3

Güneşini nur sandı,yüreğinde aşkımız
Seni sensiz anmadık,bizi terk ettiğin gün
Bütün gözler bulandı,kaybolunca şaşkınız
Dağlar hep dize geldi,denize döküldüğü gün

Dört bir yanı sormuştu,kana doymaz canavar
Hikmet bulup şaşmıştı,içindeki yaralar
Derman olacak sandı,ihaneti yapanlar
Dağlar hep dize geldi,Atamı unutmazlar

Dinle gönül verenler,yüce haktan ses gelir
Ona boyun eğenler,yeri göğü titretir
Ağlayıp sızlamalar,düşmanlara pes gelir
Yüce dağlar kükreyip,gönülleri eritir

İçime bir hız verdi,damarında akan kan
Kalbinde taşıyordu,düşmana çatık bakan
Unutulmaz anları,yaşattı gitti yakan
Yüce dağlar titredi,of demedi be Atam
Bahattin Tonbul
17.4.2010

Bahattin Tonbul
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Atam-4

Yurdun dört bir ucunda,bir gönülde birleşir
Düşmanın akılsızı,Türk ile cebelleşir
Deniz ile karanın,ufkunda güzelleşir
Yüce dağlar titredi,Atamın gölgesinde

Adını düğmelere,ruhunu gönüllere
Çok değil kalbimizin,ulaştığı her yere
Yıllar geçit verse de,eriyen gönüllere
Umut ışığı idin,Türk’ün gönlünde Atam

Gölgeler kararmadı,güneşin doğduğu gün
Seni gördüm rüyamda,uykuya daldığım gün
Umutları tükenmez,düşmanın yaktığı gün
Yüce dağlar titredi,Atamın öldüğü gün

İster bundan sonrada,ufuk yansın gök yansın
Benim sensiz her anım,ırmaklardan akansın
Anıların kaybolmaz,bırak suda yıkansın
Sen bu millet içinde,semalardan bakansın
Bahattin Tonbul
17.4.2010

Bahattin Tonbul
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Atam-5

Tarihleri yazarsak,düşmanını iyi bil
Her yüzüne güleni,iyi tanı dost değil
Meydanlarda can verdin,hayalleri boş değil
Gönüllere sen doldun,hakka boy büküp eğil

Kartal bakışlarınla, yüksek ova düzelir
Uçsuz bucaksız dağlar,yağmur yağmadan erir
Dinle hakkın sesini,sert kayadan su gelir
Bu milletin düşmanı,savaşlarda eğilir

Yeni ışık süzüldü,gözlerimin önünde
Tek,tek de dolaşarak,milleti yarattın sen
Bastığın her yerlerle,tarihe ulaştın sen
Çok değil kanımızın,ateşisin sen atam
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Atamıyorum

Umudun içinde, uçan bir kuşum
Sevda çekip onsuz,yatamıyorum
Acılar altında,bitmez bu kışım
Ben o yari kalpten,atamıyorum

Karanlık geceyi,içime gömdüm
Gördüğüm rüyada saçını ördüm
Elini elimle,yüzüme sürdüm
Ben o yari silip atamıyorum

Özlemi ruhuma, nasılda katar
O yar burdan gitmiş,yalınız yatar
Toprağı örtünce,bedene batar
Yarin hayalini,atamıyorum

Gökyüzünü saran, bulutlar bütün
Sevdası kalbimde,tükenmez tütün
Ateşi var ise,sevgisi yetim
Ben o yari silip atamıyorum

Öpse öpse bana sıkı sarılsa
Kucağına alıp,öyle darılsa
Mavi gök çökse de,yerler yarılsa
Yüreğimden silip,atamıyorum
Bahattin Tonbul
23.5.2012

Bahattin Tonbul
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Atar Kaçarım

Mümin kulalarına yaraşanda bu olur
Hakkın azabından korunması zor olur
Anlayamadım uçup gitti,sensiz  ömrüm
Akıttığın göz yaşları nasıl sel olur

Göz yaşının akıttığı yerler donmazmış
Hak telaya kalkan eller yanmazmış
Anlayamadım uçup gitti,sensiz  ömrüm
Sevgiliye bakan o yüzler hiç solmazmış

Garip olsan akmaz mıydı gözün yaşı
Hasta olup içemezdin can yarsiz aşı
Anlayamadım kaçıp giden,sensiz  ömrü
Gönlünün kapsamında vurursan o taşı

Aşkımı bağlayamadı sensiz gözlerim
Yüreğimi dağlayamadı can özlerim
Kıyamadım kaçıp gittiler,sensiz  ömrüm
Kanatlanıp uçuverse densiz sözlerim

Bahattin’im kuşlar gibi hepten naçarım
Yaralara parmak basar basmaz açarım
Hasret kalan hayallerimi aşka katıp
Sensiz olan o diyara atar kaçarım
Bahattin Tonbul
10.7.2010

Bahattin Tonbul
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Atarmış

Ben gidiyorum yarim
Kalbindeki mekanım
Fazla oynar gülersen
Senin için yanarım

Demedim mi ben sana
Her oyunda oynama
Karanlıkta söz olur
Haber saldılar bana

Sevdiğim de oynarmış
Kolları kapanmazmış
Yüreğindeki aşkı
Meydanlarda atarmış
Bahattin Tonbul
18.11.2008

Bahattin Tonbul
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Atarsan Sılaya

Çağlarsa yüreğim anarsa seni
Bakamam yüzüne babam yok emmi
Unutma teni sok,kalbine yeni
Alıp götürürsen,yari sev emmi

Ayrı olan beden,yarini arar
İçimdeki aşkın,durmadan kanar
Sensiz olan kollar,kimleri sarar
Atarsan sılaya,gönülde yanar
Bahattin Tonbul
03.02.2009

Bahattin Tonbul
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Atatürk

Mete’den korkusuna,çin seddini yapanlar
Atila’dan korkupda, aman dileten o Türk
Avrupayı titreten,hakikata tapanlar
İki yüz bin kişiyi,elli binle vuran Türk

Anadolu açıldı,Malazgirt Alparslandı
Beşyüz bin haçlı ordu,Hatayda sıfırlandı
Bütün bunları yapan,o Türk Kılıçarslandı
Avrupa’ya imanla,diz çöktüren Atatürk

Kırk bin çerisi ile,binlerce çine karşı
Kürşad adlı duran Türk,söyledi bozkurt marşı
Emperyalist ülkeler,Türklere oldu karşı
Avrupa’ya imanı,hatırlatan Atatürk

Ne çabukta unuttu,verdiği o sözleri
Atasında umuttu,yüreğinde özleri
En sonunda Hatayı,alınca o gözleri
Avrupa’ya imanı,hatırlatan Atatürk
Bahattin Tonbul
4.7.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Atatürk'ün Emrine Muhtacız

Biz hakanlar neslinin,son altın halkasıyız
Bu talihsiz milletin,güvenciyiz tacıyız
Dünya şahidimdir,eğilmez başlar bizde
Biz sadece Atatürk'ün,emrine muhtacız

Ruhumuzda kök salmış,Türk'ün aslanları
Canan olmuş bizlere,o mübarek kanları
Yunanı denize döken,Atatürk'tür dedemiz
Geliyor Karadeniz den,yeni doğan Güneşimiz.

Cihanı yıksalar da,hep birden başımıza
Düşmana boyun eğmek mi? Gelmez bu işimize
Kanımız dökülse de yatsak kuru yerde
Vatan için ölürüz baş eğmek yoktur bizde

Azimle cesaretle Atatürk izindeyiz
19 mayıs`ta doğan güneşin ışığındayız
Karanlıktan çıkıp bir şafak ağrıyor
Biz son açan çiçekler Atatürk`ün çağındayız

Bir kararmış dünya var bir de bedbaht insan
Evrende huzur yok,zalim fuhuş ve isyan
Kişiler kendi keyfine,dinleyen kim doğruyu
Yabancılar dolmuş var mı acaba tasan

Ey Türk`ün gençliği uyan artık gafletten
Bırak artık her çeşit,sabotajlı cinayetten
Tarihe bak ağlarsın Fatih Yavuz nicedir
Bilinmez sırları bil,kurtul artık bu illetten.
Bahattin Tonbul
(28,81972)

Bahattin Tonbul
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Ateş Almaz

Neylesin baharı yazı yapraklar
Yarden ayrılmazdı seven ahmaklar
Sararıp soluyor, yalnız parmaklar
Senden gayrı ateş almaz sevdiğim

Sensiz olan aşkı, nere koyayım
Sevdiğim güzele, nasıl doyayım
Kalbimdeki aşkı, neyle boyayım
Senden gayrı ateş almaz sevdiğim

Gece rüyalarda, gördüğüm düşün
Haydi sende sevin, bitmez gülüşün
Yüreğimde yalnız, kalsan sen üşün
Senden gayrı ateş almaz sevdiğim

Dağlara dağlara yüce dağlara
Yurdumdan ayrıldım düştüm bağlara
Sevda ateşini sorsam çağlara
Senden gayrı ateş almaz sevdiğim
Bahattin Tonbul
21.9.2012

Bahattin Tonbul
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Ateş Bulursun

Hayatı hissedin, onu yaşayın
İşte o zamanda, mutlu olursun
Umudu ve aşkı, iyi taşıyın
Sevdayı verecek, ateş bulursun

Özlemler yaralar, tanır bedenler
Beklentiler bulur, kanar gidenler
Sevdiği yürekte, umut güdenler
Aşkını saracak, ateş bulursun

Hayatı seversen, ömür kısadır
Mutlu olmak bizde, sanki yasadır
Tuttuğun o baston, kalbde asadır
Sevgiyi tadacak, ateş bulursun

Konuşmadan önce, iyice dinle
Aşkını tatdıkca, gönülden inle
Aldığın o sevda, geçmişde senle
Sevgiyi tadacak, ateş olursun

İşte yaşam budur, onu test ettin
Severek yürekte, hergün hissettin
Giden o yarini, tene hapsettin
Sevgiyi alacak, ateş bulursun

Bahattin’im bende, ölmeden önce
Hakka kucak açıp, af dileyince
Gönüllerde çıkmaz, sabredilince
Sevdayı alacak, ateş bulursun
Bahattin Tonbul
24.4.2013

Bahattin Tonbul
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Ateş Değil

Çıkmadı hiç soluğum
Onlar hiç doğmadı ki
Sevdayı aşkı tadıp
Gönüller doymadı ki
Zannetiler sen ile ben
Sabahlarda kaybolsa o ten
Uyanmam
Yokluğun yüreğime dolmuş
Sensizliğe dayanmam
Hergün biraz daha arttı
Acılar
Bensiz artık mutlu ol
Unutulmaz o yerler
Ateş değil sanki yol
Bahattin Tonbul
7.4.2012

Bahattin Tonbul
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Ateş Dolmakta

Şiirlerde yoruldu gönlüm
Yazmaktan haykırmaktan
Aşka
Sevgilerim kurudu artık akmaz
Bu göz yaşlarım
Akıncada solmakta
Acılarım tutuşurdu kimseye bakmaz
Gönlüm sensiz yapayalnız
Belkide
Ateş dolmakta
Bahattin Tonbul
4.12.2011

Bahattin Tonbul
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Ateş Düştü

Ateş düştü gönlüme, affet ona bakana
Günlerce dönüp baktım, sen olmadan arkama
Hayalini çizerdim, su üstünde akana
Gülüşüne alıştım, kokun sinmiş yakama

Bizim için söyledi, aşkıma dilek tutsun
Yapılmasın istedim, sevdamız uyutulsun
Geçmişi yaşatırken, elimi elin tutsun
Gülüşüne alıştım, kokun sinmiş yakama

Rüzgarından yıkılmaz, eğilsin masal yazan
Kaf dağına ulaşmaz, kalemle mezar kazan
Sevdamızı o yazar, aşkı ölümle bozan
Gülüşüne alıştım, kokun sinmiş yakama

Dikensiz dolu yollar, olamazdı olmadı
Kaktüs çölde yığıldı, kalamazdı kalmadı
Beyaz kırmızı güller, güneş alıp solmadı
Gülüşüne alıştım, kokun sinmiş yakama
Bahattin Tonbul
10.8.2016

Bahattin Tonbul
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Ateş Gibi

Önünde duruyor, buz gibi bira
Üstelik köpüklü, altın sarısı
Yanında sıcacık, sapsarı lira
Ateş gibi yakar, gönül yarısı
Bahattin tonbul
26.8.2013

Bahattin Tonbul
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Ateş Olmuş

Kaybolsa  bu dünyam, kime yarar ki
Gençlik elden gitmiş, bulamıyorum
Gönül harman olmuş, yari arar ki
İçim ateş dolmuş, kalamıyorum

Özlem umutsuzsa, çok uzak kaldım
Yarine gelmeden, hayale daldım
Dünyamı sen yıktın, güneşe saldın
Ruhum ateş olmuş, kalamıyorum

Esirim sevdana, gez diyar diyar
Bana da uğrarsan, sevdam bahtiyar
Sevdam genç olsada, yaşım ihtiyar
Sözüm ateş olmuş, duramıyorum

Kelimeler yalnız, insan kıramaz
Yazılan duyguyu, kimse soramaz
Yokolmaz sevenler, dünya kuramaz
Aşkım ateş olmuş, kalamıyorum

Her sabah doğacak, aşkı unutma
Perdeyi arala, yari uyutma
Güne güzel başla, herşey umutla
Sevgi ateş olmuş, bulamıyorum

Bahattin kaderi, kendi çizemez
Sevdası uğruna, onu ezemez
Her şey yaradandan, farklı dizemez
Umut ateş olmuş, duramıyorum
Bahattin Tonbul
11.8.2015

Bahattin Tonbul
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Ateş Salsa....Ömer Faruk Tonbul'a

Gün doğuyor doğacak, dersiz insan olamaz
Duran beniz solacak, gönül yalnız kalamaz
Dertleri veren Allah, çaresizde koyamaz
Son yanan yüreğine, ateş salsa doyamaz

Dertlisin derdin belli, başı dumanlı dağlar
Gönül kervanındaki, meyvesi dolmuş  bağlar
Sen umutsuz olma ki, bekleyen yarin ağlar
Son yanan yüreğine, ateş kalsa doyamaz

Oturup ağlanılmaz, yurek yansa nafile
Dumansız ateşleri, atıversen sahile
Sen yiğitler yiğidi, düşmüş başa kafile
Son yanan yüreğine, ateş salsa doyamaz

Oy başım dertli başun, yarsiz güneş doğmasın
O dağı yalnız aşun, oturup ağlamasın
Tükenmez dertleriyle, hasretinle boğmasın
Son yanan yüreğine, ateş salsa doyamaz

Sen olursan yanımda, dağların gücü yetmez
İçimdeki acının, yarası sensiz gitmez
Tükenmiş tüm umudun, hayali para etmez
Son yanan yüreğine, ateş salsa doyamaz

Bahattin’in dünyada, mahpus olmuş yaşarım,
Aşık olmuş yiğenim, Ömer faruk şaşarım
Allah aşkı tükenmez, hayaliyle aşarım
Derdiyin çaresi var, ateş dolsa kıyamaz
Bahattin Tonbul
9.5.2015

Bahattin Tonbul
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Ateş Sanıyor

Kara gözlerine, vurgun yüreğim
Mahkum olmuş gönlüm, seni anıyor
Ayrılık ölümmüş, nedir dileğin
Görmeyince hasret, ateş sanıyor

Yar dedikçe dilim, ayrı söylüyor
Hayalin gitmiyor, gölgen bekliyor
Sana olan sevdam, aşkım bitmiyor
Görmeyince hasret, ateş sanıyor

Yar ateşi benim, içime düştü
Deniz derya olup, sevdası pişti
Gönül kervanında, bekleyen şaştı
Görmeyince hasret, ateş sanıyor

Doktorlar çaresiz, dermanı yoktur
Sancısı kalbinde, göğsünde oktur
Hudut çizilmiyor, seveni çoktur
Görmeyince hasret, ateş sanıyor

Senden uzak kaldım, sevenin vardır
Bardaklar delinmiş, özleyen yardır
Yarama tuz bazsan, acısı nardır
Görmeyince hasret, ateş sanıyor

Bahattin deyince, aşkı zor ama
İlacı tükenmiş, değmez yarama
Bitimi var ama, yari arama
Görmeyince hasret, ateş sanıyor
Bahattin Tonbul
26.8.2014

Bahattin Tonbul
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Ateş Sarsa

Tatlı sözü tutmak gerek
Aşık olmak can yakarsa
Acı sözü yutmak gerek
Yüreğinde ateş varsa

Geçmişleri saymak gerek
Gönüllere yaymak gerek
Yare bakıp baymak gerek
Yüreğinde ateş varsa

Kötü sözü atmak gerek
Hayalinde yatmak gerek
Sevdalara katmak gerek
Yüreğinde ateş varsa

Yaraları açmak gerek
Sevgileri saçmak gerek
Hasret olup kaçmak gerek
Yüreğinde ateş varsa

Dile benden ne dilersen
Anılarını silersen
Topraklarını elersen
Yüreğine ateş sarsa
Bahattin Tonbul
18.6.2011

Bahattin Tonbul
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Ateş Tutmaya

Yaprak düşer sonbahar, yağarsa toprak kokar
Sevda en güzel şarkı, gönül yanmaya eştir
Esen rüzgarlarında, aşkıma zirve akar
Hasret en güzel özlem, ateş tutmaya eştir

Yıllarca umut yapmış, saçak altında durur
Kar tanesi düşecek, yüreğe ateş vurur
Beyaz düş siyah hayal, aşkında olmaz gurur
Hasret en güzel özlem, ateş tutmaya eştir
Bahattin Tonbul
28.2.2014

Bahattin Tonbul
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Ateş Üstüne

Ateş üstüne düşse, simsiyahtır tavası
Ehlikeyfe zevk verir, kahvenin kaynaması
Seven gönüller besler, kokusu ve havası
Baktıkça yürek yakar, o yarin oynaması

Sevdası bir beladır, gönülde unutulmaz
Hayat onla anlamlı, aşkına dayatılmaz
İçi bir hoş olurmuş, ölsede bayıltılmaz
Baktıkça yürek yakar, o yarin oynaması

Hasret o kadar zor ki, günde kaynayıp durur
Hayalinde anılar, söyle nediye vurur
Sevda onu ısıtmış, dilek yapıp can kurur
Baktıkça yürek yakar, o yarin oynaması

Gökyüzünde bulutu, dile Allah’ım dile
O yar yolun yolcusu, gelmez artık o bile
Rüyasına kapılmış, omuzlarda son kile
Baktıkça yürek yakar, o yarin oynaması

Ufuk onunla doğmuş, yari inkar edemem
Gönüllere ne koymuş, aşkı terk de edemem
Sevda kiminle doymuş, sokaklarda gülemem
Baktıkça yürek yakar, o yarin oynaması

Bahattin boş eyledi, bunca geçen zamanı
Geçmişine bağladı, dilek tutmaz fermanı
Karanlıkta geçecek, yoktur onun dermanı
Baktıkça yürek yakar, o yarin oynaması
Bahattin Tonbul
24.1.2015

Bahattin Tonbul
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Ateş Ver

Yalan oldu yalan, geçen günlerin
Geri döneceksen, bana haber ver
Yari özleyen ben, geçmiş dünlerin
Sevda yüreğinde, bana ateş ver
Bahattin Tonbul
18.11.2015

Bahattin Tonbul
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Ateş Yakmıştı Bizi

Taşın sert olduğunu, yar ölünce anladım
İnsan gerçek sevince, hasreti pek tatmadım
Suda boğulacaksak, yüreğine fanladım
Ateş yakmıştı bizi, kalbine ben atmadım

Ben o yarsiz üşüdüm, umutlarda son kıştım
İnkar etmiyorsan da, anıları yakmıştım
Onu onsuz sevmem de, sevdasına akıştım
Ateş yakmıştı bizi, kalbine ben atmadım

Sana ben çok yakıştım, sakın ha inkar etme
Seni sevmek büyük suç, ruhumu yanlız yitme
Biliyorsun üşürken, acıları terketme
Ateş yakmıştı bizi, kalbine ben atmadım

Yaşandıkça son değil, yar sevdikçe büyürsün
Yükseklere çıktıkça, sevdiğini görürsün
Beden toprak olunca, unutulup ölürsün
Ateş yakmıştı bizi, kalbine ben atmadım

İyidinleyin dostlar, benim sevdam çam dibi
Ulu çınar kocaman, yaprak dökse han gibi
Yıkılması pek zordur, kale duvarı tipi
Ateş yakmıştı bizi, kalbine ben atmadım

Bahattin’im aşığım, aşkı kalbe katanım
Bu alemde yalınız, özleyip de yatanım
Yaşatan son erkeğim, belkide o vatanım
Ateş yakmıştı bizi, sevdanı ben atmadım
Bahattin Tonbul
15.2.2013

Bahattin Tonbul
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Ateş Yaksam Sönermi

İtirazım yok inan, ağlayıpda gülsemde
Yarım kalan sevdalar, geri dön de döner mi
Şu emanet dünyada, yalnız kalıp ölsemde
Anılarla  geçmişe, ateş yaksam söner mi

Kabul etsen maziyi, insan anlamak ister
Unut geldiğin yeri, sevda yaşatmak ister
Gideceksin bunu bil, toprak sarılmak ister
Yarım kalan sevdama, geri dön de döner mi

Mükemmel de değilim, ama sevdam eşsizdir
Dünyada verilenler, aşıklara sessizdir
Kimse geri dönemez, o yar orda bensizdir
Anılarla  geçmişe, ateş yaksam söner mi

Kalbime attıklarım, ruhumu hep dövecek
Herşey geri dönsede, sevdam beni övecek
Acılar geçmek bilmez, şarkılarla sövecek
Yarım kalan sevdama, geri dön de döner mi

Rahat uyu sevdiğim, elbet birgün gelirim
Hayallerim tatilde, cennettesin bilirim
Gönlün huzurla dolsun, senin için ölürüm
Anılarla  geçmişe, ateş yaksam söner mi

Bahattin’im hayatın, umudu canda yeldi
Gölgen hafif olsada, gözyaşı sanki seldi
O yar seni bekliyor, sevdası ağır geldi
Yarım kalan sevdama, geri dön de döner mi
Bahattin Tonbul
11.3.2016

Bahattin Tonbul
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Ateş Yanıyor

Varlığın yalandı, sen yoktun yerde
Aklımla bu kalbim, seni arıyor
Duygudan çok uzak, yaşlı gözlerde
Aşk yurduna doğru, ateş sarıyor

Muhteşem sevgiler, doğmaz ki sensiz
Yanağımdan akan, göz yaşı densiz
Sevdam sığmıyorsa, bilmem nedensiz
Aşk yurduna doğru, ateş yanıyor

Ruhumda duraklar, tükenmez anı
Geçmişi özlemek, sevgiyi tanı
Bir avuç gönülü, gelir zamanı
Aşk yurduna doğru, ateş yanıyor

Hayalin gitmezse, sitemide var
Bir sevda hükmüne, tükenmez o yar
Efkarın toprakta, umudu nar
Aşk yurduna doğru, ateş yanıyor

Baharlar gelmeden, sessiz izinde
O yari beklerim, sevgi özünde
Düşleri bitmeden, kırık dizinde
Aşk yurduna doğru, ateş yanıyor

Bahattin güneşi, üstüne doğmaz
Çağlayan sularda, evrene sığmaz
Gözünü ıslatan, yağmurlar yağmaz
Aşk yurduna doğru, ateş yanıyor
Bahattin Tonbul
29.11.2014

Bahattin Tonbul
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Ateş Yüreğinde

İş işten geçmeden, hele söz dinle
Yar kendi gönlünü, yakar mı dersin
Sen sarhoş olmuşken, bağırıp ünle
Yüreğinde ateş, yanar mı dersin

Bu dünyada işler, sona yaklaştı
Gider ayak yürek,  nasıl aklaştı
Uyuyan yarimle,  aşkı paylaştı
Sevdasında  ateş, yanar mı dersin

Kopardım dalından, ben o güzeli
Kabuğu soyulmuş, neydi özeli
Avcının eline, düşmüş ezeli
Yüreğinde ateş, yanar mı dersin

Yıldızlara esir, bağlandı huyu
Kuyuya düşünce, çıkmazsa suyu
Bardağa düşmeden, sakın ha uyu
Yüreğinde ateş, yanar mı dersin

Güller dikeniyle, karıştı hepsi
Kahveler oluştu, doluştu tepsi
Fincanlar oyuldu,  kalplerdi hapsi
Yüreğinde ateş, yanar mı dersin

Bahattin sefayı, umuda serse
Pişman olmaz gönül, yalınız derse
Karanlık gecede, acıya erse
Yüreğinde ateş, yanar mı dersin
Bahattin Tonbul
20.7.2013

Bahattin Tonbul
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Ateşe Düşmüşse

Söz ile sazını, çalıp bitire
Sözü söyler dilin, yemesin aşı
Can ile cananı alıp götüre
Ateşe düşmüşse, yanar o başı

Yıllar eskidikçe, birgün anarsın
O gün yari sever, onu sayarsın
Her yandıkça başka, aşka kanarsın
Ateşe düşmüşse, yanar o başı
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul
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Ateşi Göğsümde

Göğsümde ateşi, söndürse yarap
Seher yeli eser, çıksan dağlara
El açıp yalvarsan, boş dua sarap
Menfaat olursa, vicdanlar susar

Güneş doğacaksa, sev benim için
Haber dört diyara, sal benim için
Dolu dizgin aşkı, koy benim için
Menfaat olursa, vicdanlar susar

Umut arasında, salsan ovaya
Kirpik karasında, doğan davaya
Sevdanı salıver, sen de havaya
Menfaat olursa, vicdanlar susar

Yıldızlar kayacak, hep senin için
Acılar kanacak, de benim için
Beden solacak, son yarim için
Menfaat olursa, vicdanlar susar

Yar gözünde eser, bıçak yarası
Mahkum umuduna, düşse arası
Gece sevdasına, inse karası
Menfaat olursa, vicdanlar susar

Ağlayacak gözler, hep yarim için
Sızlayacak yara, bu toprak için
Sevdasını alıp öylece biçin
Menfaat olursa, vicdanlar susar

Yaranın içinde, yaratanın var
Göre bilmek için, donatanın var
Hakikat uğruna, tükense diyar
Menfaat olursa, vicdanlar susar

Güneş doğacaksa, sev benim için
Haber dört diyara, sal benim için
Dolu dizgin aşkı, koy benim için
Menfaat olursa, vicdanlar susar
Bahattin Tonbul
11.1.2014

Bahattin Tonbul
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Ateşi Göğsüme

Ufkun tam altında,bekler geceler
Gönlümdeki aşkı,yarim heceler
Aklımın üstünde,geçse geceler
Ateşi göğsüme,vurmuşta çatlar

Sevda dağı kadar,her yer karanlık
Hıra dağı kadar,dolsun meydanlık
Gönül dağı kadar,sarmış hayranlık
Ateşi göğsüme,vurmuşta çatlar

Geceyi gündüze,katsam aydınlık
Ağrıyan şu dize,döksen çaydanlık
Yaktığı o izler,dağda seyranlık
 Ateşi göğsüme,vurmuşta çatlar
Bahattin Tonbul
2.8.2010

Bahattin Tonbul
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Ateşi Kor Olur

Yare ölüm sana, zulüm olursa
Beklemesi zordur,acılar kurur
Anılar tükenmez, nefes alırsa
Ateşi kor olur, yüzüne vurur

Bu nasıl bir sevda, içinde dursun
Hayali gölgedir, güneşe sorsun
Kaybolan geçmişi, nereye korsun
Ateşi kor olur, yüzüne vurur

Dur desende durma, o kimin eşi
Dağlara iyi bak, solmaz güneşi
Ruhunu yakanlar, sevda ateşi
Ateşi kor olur, yüzüne vurur

Al vur geri dön, sakın vaz geçme
Yaşayan dünyada, o yarin seçme
Unutulmaz yıllar, sen yalnız içme
Ateşi kor olur, yüzüne vurur

Kaderin elinde, olmuşsun kurban
Uzak yakın deme,giyilmez urban
Ver yari yanıma, bu canım kurban
Ateşi kor olur, yüzüne vurur

Bahattin Toprağın,ne işe yarar
Mahkumsun sevdayna, dost seni arar
Durdesende durmaz,verilmiş karar
Ateşi kor olur, yüzüne vurur
Bahattin Tonbul
19.1.2017

Bahattin Tonbul
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Ateşi Sende

Aldığım nefeste içerime soluğun giriyor
Burnumdan beynime bir rahatlık veriyor
Tüm bedenimi bu nefes adeta titretiyor
Senin varlığınla yaşayıp yokluğunla eriyor

Senin dünyaya gelmen bir ışık sanki bir güneş
Girdiğin ortamda paha biçilmez incisin adeta ateş
Gerdanında duruşu çok güzel hayat olmuş beleş
Gözlerim damla damla yanağına düşen kalleş

Akıyor sensizliğin verdiği zulme olan karşılık
Yudumluyorum su gibi onu yaşaması alışkanlık
Çekiyor,içiyor adeta emercesine hepsini yüreğine
Ateşi sende külü bedenimde sonuna kadar savaştık
4.7.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ateşin Altında

İçinde ıslaklık,  ağzında tadın
Duruyorsa söyle, seveyim seni
Bana dediğin de, ne güzel adın
Ateşin altında, bırakmam seni
Bahattin Tonbul
9.8.2012

Bahattin Tonbul
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Ateşin İçinde

Buluşmayı bekler, bütün umutlar
Sende yari bekle, bekle unutma
Hayalin aklımda, mazin kanıtlar
Ateşin içinde, sakın unutma

Dumanı çıkmayan, kor ateş gibi
Görülmez bedeni, bir rüya gibi
Gökyüzünde uçan, son turna gibi
Cennetinde bekle, beni unutma

Yüreği bağlanmış, kırık bir kolda
Çekilen özlemler, bozuk bir salda
Koşarak gelişin, tozlu bir yolda
Dönüşümü bekle, beni unutma

O müthiş tanrıdan,aldım bir yara
Sevdana tutulmuş, ne biçim kara
Dünyada değişen, ölümmüş ara
Toprağını koklar,seni unutmam

Dillerinde aşkı,bu nasıl kadın
Şarkılarda söyler,sevgidir adın
Bal gibi çekici,kaybolmaz tadın
Sevdana muhtacım, sakın unutma

Bahattin yıllara,meydan okudun
Sevdanın adını, kalbe dokudun
Yarine söyledin, kırıldı udun
Cennetinde bekle, sakın unutma
Bahattin Tonbul
13.9.2015

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ateşin Yaksın Seni

Sakın unutma dedin,unuturmuyum seni
Hiç aklımdan çıkman ki,affetsin tanrım seni
Yıllarca yüreğinde,taşıdın durdun beni
Gönlümün sultanısın,ateşin yaksın teni

Sevda çemberlerini,söyle nereye koydun
Yaşadığım sürece,ciğerlerimi oydun
Anılara baktıkça,sen bana nasıl doydun
Gönlümün sultanısın,ateşin yaksın beni

Yazılan tüm gerçekler,şimdi hep sanal oldu
Gittiğin o cennette,hayallerimiz boldu
Mezarını süsledim,üstüne toprak doldu
Gönlümün sultanısın,ateşin yaksın beni

Ruhumdaki sevgiyi,haykırıp duruyorum
Zaman ne çabuk geçmiş,sensiz yoruluyorum
Çektiğin resimleri,albümde koruyorum
Gönlümün sultanısın,ateşin yaksın beni

Haykırabilsen haykır,çıkamazsın içimden
İstersen davul çaldır,uyanmam hayalinden
Geçmiş mazide kaldı,tutuversen elimden
Gönlümün sultanısın,ateşim yaksın seni
Bahattin Tonbul
21.9.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ateşinde

Hayalin kalmış düşlerimde
Yer yerinden oynamazsa çekilmez
Havadan can oluşmuş
Sevgi bensiz
Bense sensiz kalmışım bileşimlerimde
Ey yar
Susuz kalmayınca bu can erişmez
Sensizlik yok olmuş hislerimde
Acın bak  hala gitmez
Durur peşimde
Sevdan ise  kaynar
Görülmeyen düşümde
Ama aşkın pişmiş
Sade kalan bedenimin ateşinde
Bahattin Tonbul
6.1.2012

Bahattin Tonbul
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Ateşinle Yandıkça

Seninle sensiz olmak,dünyada zor olsa da
Seni deliler gibi,bak hala seviyorum
Yokluğunda solumak,ağzıma kor olsa da
Ateşinle yandıkça kül olmak istiyorum

Çaresiz o yaranla,terk edip gittin beni
Beni yanlış anlama,unutamam yar seni
Umudumu yok edip,toprağa yittin teni
Ateşinle yandıkça kül olmak istiyorum

Sen üzülme ne olur,acınla boğulursun
İyiler durmuyor ki,aşk ile yoğrulursun
Bu yalancı dünyada,elbette koğulursun
Ateşinle yandıkça kül olmak istiyorum

Orda bensiz kalsanda,sevdamız bu hiç değil
Sevgi başka aşk başka,ölüm ona hak değil
Yaratana el açıp,dua etmek boş değil
Ateşinle yandıkça kül olmak istiyorum

Geçmişin kaderini,gönüllerde taşırsın
Hasretin bedelini,acep neyle kaşırsın
Üzgün bakışlarınla,gözyaşları aşırsın
Ateşinle yandıkça kül olmak istiyorum

Gittiğin o yerlerde,sakın beni unutma
Kalbindeki gülleri,tek başına kurutma
Uzaklardan bakarak,pişkin pişkin sırıtma
Ateşinle yandıkça kül olmak istiyorum

Evimiz boş duruyor anılarımız orda
Yüreğindeki ateş,değil ise kim korda
Hakıkata sen erdin,hangi sevdalar burda
Ateşinle yandıkça kül olmak istiyorum
Bahattin Tonbul
29.4.2012

Bahattin Tonbul
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Ateşiyle Aşkı

Umutlar yürektir,oktur yar
Hepsinin gönlünde yoktur kar
Giren çıkan belli değilse
Aşkın ateşliyle toktur yar

Sevenin ruhu arar durur
Özünden ayrılan kudurur
Sevdayı hiç tanımamışsan
Kalp aşk ateşiyle doldurur

Uyan uyan artık uykudan
Sefalet almış duygudan
Dileri hiç durmaz söyletir
Ateşiyle aşkı korkudan
Bahattin Tonbul
2.7.2011

Bahattin Tonbul
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Ateşle Yandıkça

Sevda ile işle var olan gönlü
Hepsi sana umut, Allah'ım kerim
Hain olan aşkı, yüzünde benli
Ateşle yandıkça, daha ne derim
Bahattin Tonbul
12.5.2013

Bahattin Tonbul
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Ateşler İçinde

Görebiliyorsan, ne kadar güzel
Yürüyor isek, ayaklarımız var
Sevda çekiyorsan, her şeyin özel
Ateşler içinde, yananların var
Bahattin Tonbul
27.5.2013

Bahattin Tonbul
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Ateşler Versin

Sevgisiz hayatlar, yaşanmaz burda
Sorgulanmayan aşk, değer mi dersin
Yaşatmaya değmiş, acılar orda
Kalpleri yutacak, ateşler versin
Bahattin Tonbul
1.5.2013

Bahattin Tonbul
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Ateşler Yaksın

Beni ben yapan dı ha, yüzündeki değerler
Son duru bakışınla, ayırmasınlar seni
O kadarda çok hoş ki, unutulmaz gülüşler
Kanımda aşk arıyan, ateşler yaksın seni

Öyle sessiz sedasız,  yürütülmeliyim ki
Hem geceyi hem gündüz, üretebilmeliyim
Sabahı akşam yapıp, terkettirmeliyim ki
Ruhumda aşk arıyan, getirtebilmeliyim

Yollar bitene kadar, dönmeleri şart oldu
Sevenin gideceği, gönülleri hep doldu
Başkası mecbur değil, zorlaması kayboldu
Yüreğinde aşk bulan, ateşler yaksın seni

Mutlu olduğun süre, yanında olmalıydı
İstenmediğin her an, ödül vermemelisin
Uğruna fedakarlık, yaşarken dolmalıydı
Yüreğinde aşk bulan, ümit vermemelisin

Aynı dili söyleyen, aynı sözü paylaşan
Anlaşılır bilesin, gönüllerde dolaşan
Unutmayı unutur, sevdalarda kaynaşan
Yüreğinde aşk bulan, ateşler yaksın seni
Bahattin Tonbul
18.6.2013

Bahattin Tonbul
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Ateşte Yandım

Evet sevgiyle yoğrulduysa  yürek
Aşktan artık ayrılıp kopamazsın
Birkez sevdiysen de hakikat direk
Cennet  cehennemi ayırtamazsın

Umutsa elele tutmak üstünde
Ateşler ne de gönüller yaktık
Seveceksen öyle sevki setinde
Kusursuz sözlerde ağıtlar yaptık

Dikendi güldü hep katlandı durdu
Vefalı dostların içinde yurdu
Dil söylemez ise, gönülde kurdu
Güle katlanarak,ayırtamazsın

Bakarken gülmüştüm, ağlıyor sandım
Severken hayatı yaşatıp kandım
Sevdiğini söyleyene inandım
Kendim gibi sandım, ateşte yandım
Bahattin Tonbul
15.6.2013

Bahattin Tonbul
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Ateşten Bir Kor

Yürekde ki bir yar, nasıl üşümüş
Onarması zordur, anlamak  da zor
Kapamış gözleri, dünya düş ümüş
Kefene sarılmış, ateşten bir kor

Bu günüme şükür, hakla yetişir
Çoğa göz dikerek, azla tepişir
Yarınlara dua, nerde gelişir
Kefene sarılmış, ateşten bir kor

Herşeyinle doğdun, inandırdın sen
Ayrılıp giderken, ağlardın hepten
Nasıl yaşarım ben, tut ellerimden
Kefene sarılmış, ateşten bir kor

İyi öğrenmeden, kararlar verme
Asla kış ayında, ağacı kesme
Bekle sabret geçer, ümidi germe
Kefene sarılmış, ateşten bir kor

Seven kalpler yarım, şarkı söylermiş
Eksik kısımları, bulup eğlermiş
Mutlu olmak için, göğe değermiş
Kefene sarılmış, ateşten bir kor

Aşık olan insan, gönülde kurur
Güzel sözler deyip, ruhuna vurur
Sevda çeken güzel, yürekte durur
Kefene sarılmış, ateşten bir kor
Bahattin Tonbul
7.7.2013

Bahattin Tonbul
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Atılım Üniversitesi Acep Ne Diyor

İki Hintli hoca birbirini yer
Ortada  öğrenci,acaba ne der
Gerçeği söyleyen,notu kaybeder
Aziz hocam bile hepten seyreder

Kağıdıma bakıp,notu vermiyor
Havadan üç puan,haydi git diyor
Keseye bakıp da ayar ediyor
Tüm hocalar bunu,hepten biliyor

Tek benim kağıdım okunmaz değil
Tüm kağıtlar tek tek,incele eğil
Vatana hizmetse buda hiç değil
Atılım bu işe acep ne diyor

Ruhsal problemi,bana yansıtan
Vereceği notu,kurşun yaptıran
Sınıfta bırakıp,acı tattıran
Hocaya yüreğin,acep ne diyor

Bu okulda sekiz yıldır okurum
Yüksek lisansımı,burada dokurum
Diğer hocalarla,hakkı  korurum
Kurucu Zaim bey,acep ne diyor

Öğrenci hakkımı,öğrenemedim
Öğretmen öğrenci,eğitemedin
Danışman rehberi,dinletemedim
Atılım bu işe acep ne diyor

Orta öğretimde,öğrenci hakkı
Yetişen nesilde,temsili saklı
Demokrasi bizde,para kaynaklı
Atılım bu işe acep ne diyor

Ulaşamadım ki kurucumuza
Dilekçe vermiştim, sonucumuza
Bürokrasi engel,yorumunuza
Hakkımı ararım,Atılım benim
Bahattin Tonbul
27.6.2009

Bahattin Tonbul
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Atılım Yok Ettin

Büyük hevesimdi atılım benim
Önce hazırlıkta hakkımı yedin
Bana burs vererek,telafi ettin
Eğitimi ikinci plana ittin

Devre kayıp ettim,morelman bittim
Bir grup kuracak,hesaplar ettim
Ruhumu dengemi hepten kaybettim
Eğitimi ikinci plana ittin

Ucuz eğitimci,halden anlamaz
Acemi hocalar,kağıt okumaz
Aileyi sorup,yazıya bakmaz
Yok ettin Atılım,kaybettin beni

Bürokrasi sarmış her bir yanını
Derdimi dinleyen rehberim hani
Rektöre gitmiştim,sekreter mani
Yok ettin Atılım kaybettin beni

Okula hocayı,seçerek alın
Paraya değil de,eğitime bakın
Büyük bir sabırla,hakka ulaşın
Yok ettin Atılım kaybettin beni

Eğitim kalite,sosyal adalet
Öğrenci öğretmen,sevgi delalet
Hazırlık müdürü,gerçek vekalet
Al bunu Atılım kaybetme beni
Bahattin Tonbul
27.6.2009

Bahattin Tonbul
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Atıver Şimdi

Seni görene kadar, yaşlanmaya niyetim yok
İçime bir ateş atı ver şimdi
Bu alemde aşkı kapatmış dünden
Sevda çemberini, sarı ver şimdi

Seni görünce birden
Yüreğim yandı aniden
Sana kucak açışım sevgiden
Ne olur anla anla artık  beni de
Koru dünden
İşte o zaman  sen can
Bu sevdayı üstüme yıkıver şimdi

Koskoca bir sevdayı, yutana kadar
Ruhumda sanıktı duran ahmaklar
Tenden ayrılmıyor kanar parmaklar
Bu sevdayı üstüme atıver şimdi

Umudum gurbet elde  senden gayrisi ateş
Sevdaladan sevgiler unutulmaz kardeş
Geceler parlamıyor artık bedenini deş
Bu sevdayı üstüme katıver şimdi

Umutlarda durmaz yürekteki taş
Gönüllerde kalsa sadece seven  baş
Yar severse ol artık bana yoldaş
Gönülerde kor hayaller vatandaş
Sende olsan bana kardaş
Bu sevdayı üstüme atıver şimdi
Bahattin Tonbul
7.11.2012

Bahattin Tonbul
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Atıversen

İşte sensiz ilk ramazanım
Geceleri  hiç uyumadım
Yüreğimdeki tek sazanım
Acılarını unutmadım

Bomboş göğsümü her gün yaktın
Sahura kadar yalnız kaldım
Ayrılığını,kalbe çaktın
Doğan güneşe,haber saldım

Gidip geldin yar,bu ellerden
Tutmadın beni,özlemimi
Ayrı kalmıştın,güzellerden
Atıversen can,gözlemimi
Bahattin Tonbul
26.9.2009

Bahattin Tonbul
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Atma

Ellerinle elimi tut, sakın bırakma
İçimdeki yarayıda,dışarı atma

Dünyada şen ve şakraktın,hiçte yılmadın
Aşkımı sevgimi katıp,ruha sarardım
Bütün acıları  tattım,neden doymadın
Onsuz bu dünyada canım,yari arardım

Ellerinle elimi tut, sakın bırakma
İçimdeki yarayıda,dışarı atma
Bahattin Tonbul
10.10.2009

Bahattin Tonbul
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Atma Gideni

Boynu bükük yaprağı,yar kurutamam
Bir elinde sevgilim,atma gideni

Gönlümdeki çiçeği yalnız tutamam
Kırık sapı elimde,can bırakamam
Çokta taze yeniydi,bahar gelmeden
Boynu bükük yaprağı,yar kurutamam

Yüreğini saranlar,tutmaz bedeni
Acımadan tut da gel,yaksın edeni
Gülü laleyi belki,aşkı seveni
Bir elinde sevgilim,atma gideni
Bahattin Tonbul
27.7.2009

Bahattin Tonbul
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Atma Uzaklara

Geçmişi andıkça can,titretir bedenimi
Kokunu doya doya,içime çektiğimi
Tenim tenime değse,ısıtsan bedenimi
Sana verdim baksana,ruhumu benliğimi

Ben özlemişim seni,aç kolları sar teni
Acı tatlı hayaller,bitmez özlerdi seni
Gökyüzünde dolaşan,hasret kokan geni
Atma uzaklara yar,titriyor bak ellerim
Bahattin Tonbul
9.1.2011

Bahattin Tonbul
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Atmak İstesem De

İçim acıyor bak,yalnızlığıma
Sevmek istesem de sevemiyorum
Her an mazi durur,benim karşımda
Atmak istesem de,can atamıyorum

Ayrılıktan yana,inan değilim
Hasretten yana bile değilim
Kin ve nefretten de,yana değilim
Atmak istesem de,can atamıyorum

Hiçbir fidan filiz,kinle ezilmez
Hayat asla yalnız,yarsiz gezilmez
Sulansa da inan,zaman küçülmez
 Atmak istesem de,can atamıyorum

Onsuz bu alemi sevmeyeceğim
Nasıl olur bile,demeyeceğim
İnancımı Hakla süsleyeceğim
Atmak istesem de,can atamıyorum

Beni ben olmaktan,kurtaramazsın
Güneşi ışıkla karartamazsın
Onsuz bu dünyayı abartamazsın
Atmak istesem de,can atamıyorum

Hayal diye gülüp,eğlenseler de
Sevdiğim çiçeği,beğenseler de
Aşkımızı sensiz,dilenseler de
Atmak istesem de,can atamıyorum
Bahattin Tonbul
10.8.2011

Bahattin Tonbul
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Atmam Seni Gönlümden

Uzaklara bakınca, geçer sensiz günlerim
Ölüp gitsen de bile, silmem seni gönlümden
Hayalimde rüyamda, görmesemde ünlerim
Bu alemden göçsende, atmam seni gönlümden

Bedenin hep gül kokar, bensiz orda neylersin
Yüreğin hepten yakar, sevdamızı söylersin
Gözlerin titrer bakar, acımızı eylersin
Cennetinde gezsende, silmem seni gönlümden

Arkasından gelmezse, sevgimizi özel sar
Gölgelerde gezmezsen, aşkımızı güzel kar
Özleyenin var senin, haykırsana canım yar
Beni terk etsen bile, silmem seni gönlümden

Gökyüzüne iyi bak, parlar yıldızlar sensiz
Sevdamıza ne oldu, akmış gitmiş o densiz
Ağlayan o güzeli, tutamazdın ya bensiz
Ölüp gitsende bile, silmem yari gönlümden

Salkım söğüt dalları, renk renk çiçekler açar
Gönülleri bilen var, hasret çekenler naçar
Seni bensiz bilmezsende, geçmişi sarıp kaçar
Ölüp gitsende bile, silmem yari gönlümden

Bahattin’e sokulur, usul usul yaklaşır
Dalında sarardıkça, yaprak bile aklaşır
Dost olur sana ölüm, toprağında saklaşır
Terk edip gitsen bile, silmem seni gönlümden
Bahattin Tonbul
29.12.2012

Bahattin Tonbul
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Atsana

Bu dünyanın hepsi,yaşanmış yarım
Karanlık geceyi aydınlatsana
Çirkinler ablamsa,güzel bakarım
Sevdayı ruhuma,alıp katsana

Düştüğüm bu yerler,aşksız kalmıyor
Ağlayan gözlerle,hergün batarım
Gecesi gündüze,yalnız dalmıyor
Umuda gülecek yari ararım

Sevda çeken gönül,kimi bilecek
Bu alemde artık, yanlız yatarım
Bensiz olan o yar,nasıl gülecek
Uslanan kalbini,neye katarım

Gönlünü soğutan,yağan son karım
Yarsiz olan bu alem artık batsana
Dilimden düşmeyen,ateşten narım
Acıyı gönlümden suya atsana
Bahattin Tonbul
1.6.2012

Bahattin Tonbul
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Attı Yine

Acıları berileri
Yüreğinde çengileri
Gül yüzünde derileri
……….Ruhundaki perileri
……….Attın yine deli gönül

Gönlündeki görüleri
Göğsündeki irileri
Yüreğinde çerileri
……….Çorumdaki herileri
……….Attın yine deli gönül

Gönüllerin debisini
Sevenlerin dertlisini
Acıların tut hepsini
……….Hasretiyle övgüsünü
……….Attın yine deli gönül

Duran yarin sevgisini
Gökyüzünün sergisini
Bu dünyanın vergisini
……….Akan suyun kendisini
……….Attı yine deli gönül
Bahattin Tonbul
31.1.2010

Bahattin Tonbul
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Attığın Her Okta

Geçmişte yaşanmış, aklımdan çıkmaz
Seven gönülleri, ayrılık yıkmaz
Sonsuza dek sevip, gerçekler bıkmaz
Attığın her okta, seven arslan ben
Bahattin Tonbul
22.8.2013

Bahattin Tonbul
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Av Olup Da

Hasret ayrılık zor,desen dilime
Av olup da tutsam,yakarım teni

Elinden alınmış oyuncak   gibi
Gelmezsen bir daha almam elime
Demesi kolay git,deliler gibi
Hasret ayrılık zor,desen dilime

Hiç arayıp sorma,benim halimi
Dostlara demeden,bırakmam seni
Gökyüzünde gezen,nice zalimi
Av olup da tutsam,yakarım teni
Bahattin Tonbul
29.7.2009

Bahattin Tonbul
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Avunmuşum

Gönül kuşu gibi,sevdalardayım
Aşk bahçesinden,atılmışım ben
Boş kalmış yürekte,mor dağlardayım
Yarin hayaliyle,avunmuşum ben
Bahattin Tonbul
16.8.2012

Bahattin Tonbul
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Avunurdum

Varlığınla avunurdum
Yokluğunsa zulüm bana
Özledikçe savunurdum
Yarım kalan aşkım sana

Eksik kalsa karanlıkta
Yıldız olsa meydanlıkta
Parlayan ay seyranlıkta
Yarım kalan aşkım sana

Hayat senle çok güzeldi
Yaşadığım hep özeldi
Acıların son ezeldi
Yarım kalan aşkım sana

Geçmiş şimdi anlam katar
Toprağına düşen yatar
Kalbim yarsiz hızlı atar
Yarım kalan aşkım sana

İhtiyacım uzanan el
Yüreğimi sevdanla del
Geri dönüp hele bir gel
Yarım kalan aşkım sana

Bahattin’im hayal etme
Sevdamızı boşa yitme
Tanımayıp çekip gitme
Yarım kalan aşkım sana
Bahattin Tonbul
12.10.2013

Bahattin Tonbul
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Ay Güneşe

Ay güneşe demiş, yalnız özlerim
Karanlıkta yanar, yanar dururum
Gözyaşınla ıslat, şahit isterim
Otların üstünde, ıslak kururum

Yazı yazsam sana, yıldızlarımla
Sana aşk mektubu, yazdıklarımla
Bana ışık veren, ufuklarınla
Otların üstünde, ıslak kururum

Bedenin yükünü,  ayaklar taşır
Sevdanın yükünü, yürekler kaşır
Ruhların yüküne, Allah ulaşır
Otların üstünde, ıslak kururum
Bahattin Tonbul
18.8.2013

Bahattin Tonbul
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Ay Işığı

Ay ışığı ne kadar güzel aydınlatmış her yanı
Düşünsene şu göremediğin dağın arkasını
Şehrin irili ufaklı hemen bütün sokaklarını
Ne güçlü parlak ışığı var görmeseydim bu anı

Toprak altında da görülürmü aydınlatırmı orayı
Bilmem ama nerden geliyor bu ışığın kaynağı
Kablo yok,projektürle saçıyor etrafa dağıtmayı
Ne güçlü ışığı var görmeseydim inanmazdım bu anı

Yüreklere doldurmak gerek görmüyenlere ışık kaynağı
Benim canımın son anda denge ve görmesi zorlaştığı
Bu yüzdende fazla dayanamadı gücü azalmıştı bayağı
Ne güçlü ışıkdır bula bilsek onun nedir acep kaynağı
24.04.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Ay Kadar Güzel

Güneşin altında,elimle tuttum
Rüzgarlar estikçe,titrerdi teni
Sana bakan gözü,hemen uyuttum
Ay kadar güzeldim,gelde gör beni

Gülücüklerinle,çiçekler ektin
Koca bir nehirdin, yalnızca tektin
Aktıkça içime,neleri çektin
Ay kadar güzeldim,gelde gör beni

Kalbimi delerek, aşk ile yüzdün
Akan kanlarımda,yakarak üzdün
Yağan yağmurlarda,ruhumda güzdün
Ay kadar güzeldim,gelde gör beni

Merdiven kurardın,sen gökyüzüne
Mutluluk şarkısı,sevda özüne
Bir sarılıp öpsem,o gül yüzüne
Ay kadar güzeldim,gelde gör beni

Gönül bahçesinde,kavuşsam sana
Bulutlar üstünde dolaştırsana
Dillerin lal oldu,gülemen bana
Ay kadar güzeldim,gelde gör beni

Seni çizdim binbir,doğmuş o renkle
Bir kuş yuvasıydı,  yalnız direkte
Her ikimiz için,bulun dilekte
Ay kadar güzeldim,gelde gör beni
Bahattin Tonbul
7.8.2012

Bahattin Tonbul
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Ayağında Çizmeyi

İnsanlar birbirini,kullanarak yükseldi
Kullandığı kişiler,basamaklar edildi
Üzerine basıp da,bir üstüne geçildi
Kendi gücünü almak,basamağın ferdiydi

Yarsiz seven bir hiçtir,yüreğinde ezerdi
Aşkını ilan etmiş,seven kalplerin derdi
Birbirine muhtaçtır,kullanmayı bilmedi
Kendi aşkını bulmak,onun için güzeldi

Baba oğul bilir mi,aradaki ilgiyi
Aklı başına gelen,istemez büyümeyi
Yaşlanınca babası,kullanır sermayeyi
Basmaya kıyamazsın,ayağında cizmeyi
Bahattin Tonbul
02.09.2008

Bahattin Tonbul
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Ayak Uydurdum

İşte bundan böyle bir yarim ben,birde yine ben oldum
Sen bu ellerden gidince çok zorlandım adeta deli oldum
Ne yapacağımı şaşırdım var olanında rengini soldurdum
Bir türlü yaşamak istemesem de, artık mecburen ayak uydurdum
18.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ayakta

Ayakta dururken, Allah’ı anan
Gökyüzüne bakan, rabbimizdi o
Cehenneme düşüp, ateşler yakan
Yaratmadan önce, hakikatti o
Bahattin Tonbul
10.2.2014

Bahattin Tonbul
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Ayan Olacak

Her canlı ölümlü, ölüm başında
Uykudan uyanıp, zaman dolacak
Ömür denen anı, hangi yaşında
İki rekat namaz, rükü bulacak

Yakar yüreğimi, aşkın ateşi
Bebek teni kadar, yumuşak  eşi
Sarmış bedenini, onun güneşi
İki rekat namaz, eda olacak

Ondan sonra geçer, kabir taşına
Açıktan söylenir, gönül aşına
Bakmayın siz öyle, kalkık kaşına
İki rekat namaz, sükut bulacak

Sevda kusurları, ömürde biter
İzler yalan söyler, bereket yeter
Mecnun çöllerinde, vahalar yiter
İki rekat namaz, sebep olacak

Öten bülbüllerin, dikenli gülü
Ağlatan özlemin, esermiş yeli
İlahi hazzında, tat almış dili
İki rekat namaz, hakkın olacak

Semaya döndüren, içinde yatan
Kızıl kanlar ona, müjdeli vatan
Şehadet aşkını, ruhuna katan
İki rekat namaz, huzur olacak

Bahattin’in adı, sevmiş güzeli
Muradı dileği, bitmez ezeli
Yarsiz olan aşkı, kalbi sezeli
İki rekat namaz, ayan olacak
Bahattin Tonbul
14.12.2012

Bahattin Tonbul
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Ayandı

Uyandı o uyandı,sanki sokaklar yandı
Sensiz olan bu kalbim,ateş olup kayandı
Ölüm toprağı delmiş,yaşam tene dayandı
Bütün bu söylenenler,hakikata  ayandı
Bahattin Tonbul
23.3.2012

Bahattin Tonbul
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Aydınlığı Aydınlatan Lambalar

Sabah alaca karanlığı uyku girmedi gözüme
Çıktım ara sokaklarda yürümeye
Kimsecikler yok
Sadece köpekler kedilerin peşinde
Koşturuyordu insanlık nerede
Küsmüş sokaklar aydınlığı aydınlatan lambalar yanıyordu
Anlıyamadım yöneticiler uyuyormuydu
08.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ayılır Mı Sevdiğim

İşte gidiyorum yarin iline
Yar çok seviliyor,böyle biline
Öptükçede baldan,tatlı diline
Doyulurmu yorulur mu sevdiğim

Hayranıyım o incecik beline
Sevdikçede uçuyorum yeline
Çok uzaktan hasret duyup geline
Doyulurmu ayılır mı sevdiğim
Bahattin Tonbul
21.6.2012

Bahattin Tonbul
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Ayırdı Felek İkimizi

Seni görmedende sever bu kalbim sevecek emi
Unutma sende damarındaki kanın  yarısı değilmi
Hayatımı sana verdim bak bunca yılık emeğimi
Bır çırpıda yakarım vallahi sakın unutma bedenimi

Çok severdik bir bütündük yaşarken kırmadık birbirimizi
Senin için vardım senin için yaşadım bu dünyada zevkimizi
Hiç eksiltmedik adeta sürekli artarak devam eden aşkımızı
Dillere verdik nazar değdirdik herhalde ayırdı felek ikimizi
07.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ayırdı Mevlam

Sevmişim ama ayırdı bizi artık Allah affetsin
Ondan gelene karşı değilim,sensizlik bitsin
Ya beni de alsın ya da seni geri göndersin
Beş vakit namazımda her an dualarımla gezersin

Ayırdı mevlam,bu konuda acımadan içime attı
Belkide beni sınamak için bütün bunları yaptı
Ondan izinsiz haber siz  bir kuş uçamıyacaktı
Bilmiyordum  bütün bunların adı sabır olacaktı
18.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ayırma

Kainatın,tek sahibi, Allah’ım
Dilim söyler, gönlüm eğler kayırma
El açıpda, yalvardığım, Allah’ım
Yari benden, beni yarden ayırma

O güzele, bel bağladım, yıllarca
Kara gözlü, meleğimsin, aylarca
Gece gündüz, tek dileğim, günlerce
Yari benden, beni yarden ayırma

Mahkum ettin, bu garibin, tenini
Bir toprağa, var eyledin, kendini
Alemlere, duyulacak sevgini
Yari benden, beni yarden ayırma

Gülbahçede, çiçeklerim, hep solar
Umurunda değil elbet, kim dolar
Özlediğim bu sevdayı, o yolar
Yari benden, beni yarden ayırma

Söz dinlemez, baş edemez, giderken
Gurbet elde, yalınızken, gülerken
Rüzgar eker, fırtınayı, çekerken
Yari benden, beni yarden ayırma

Bahattin’im yüreğine, kazarım
Bu sevdaya, bu sevgiye, yazarım
Umut buya, dilekleri, bozarım
Yari benden, beni yarden ayırma
Bahattin Tonbul
13.7.2017

Bahattin Tonbul
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Ayırma Dizlerinden

Kaçırma gözlerini, ayırma dizlerinden
Sevmiyorsan bırak de, çekip gideyim hemen
Ateş gibi bakıyor,aşk dolu gözlerinden
Ne olur bir daha  de, sensiz öleyim hemen

Sevdiğini söyleme, yüreğinde sakla sen
Ruhum titrer seninle, yüzünden silinmez ben
Acıların tükenmez, hayallerdir titreten
Ne olur bir daha  de, sensiz öleyim hemen

Korkma esir yapamam, seni seviyor iken
Rüzgarın esareti, bedeni terk ederken
Umudunu yitirme, inan daha çok erken
Ne olur bir daha  de, sensiz öleyim hemen

Mevlan sana banada, belki bir ders vermiştir
Şükür olsun Allah’a, sevdam ona ermiştir
Çekilmez burda hayat, özlem aşkı germiştir
Ne olur bir daha  de, sensiz öleyim hemen

9.4.2017

Bahattin Tonbul
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Ayırmasın Mevla

Güneş yakacak onun için,tüm sevenleri
Ayırtmasın Mevla dünyada,sevişenleri

Yüreğim sensiz olamıyor,gelsene yarim
Çocuklar bizsiz duramıyor,gül yüzlü aşkım
Geceler sessiz korkutuyor,baksana canım
Gönül pınarı çağlamıyor,kalksana hanım

Güneş yakacak onun için,tüm sevenleri
Ayırtmasın Mevla dünyada,sevişenleri
2.08.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ayırt Be Gönül

Nedir bu menfaat, nedir bu çıkar
Dost ile düşmanı, ayırt be gönül
İşi olup sana, arzına bakan
El aleme aşkı, söyletme gönül

Ihtiyaç bitmişse, hiç umut etme
Sakın ola sende, ona kin gütme
İnsan oğlu elbet, topraktan bitme
Dost ile düşmanı, ayırt be gönül

Ömür bir vefadır, o da geçecek
Her yaşayan canlı, birgün göçecek
Yemek yiyen varlık, sanma içecek
El aleme aşkı, söyletme gönül

Her akşamın olur, elbet sabahı
Doğru sözü kalpde, bulur refahı
Umut sende ise, tüketme vahı
Dost ile düşmanı, ayırt be gönül

Toprağı bol olur, candan severler
Hak hukuk bileni, kalpden övenler
Allah’ın önünde, Allah diyenler
Münafıktır bilsen, anla be gönül

İlyas’ın bestesi, hakkını verse
Söylenen sözleri, gerçeğe erse
Ah vah etmez insana, göğsünü gerse
İnkarın adı yok,  sölet be gönül

Bahattin sevenin rızası varsa
Aşkı kervan olmuş, ruhuda arsa
Varı yoğu bilmez, inkarlık karsa
Sevenin suçu yok, anla be gönlüm
Bahattin Tonbul
23.5.2015

Bahattin Tonbul
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Ayırtamazsın

Söküyorum çerçevelerinden resimlerini
Gökyüzünde kayan yıldızlar doğacak elbet yeni
Aşk merdivenlerini
Yere  indirsem mi
Dönerken saatlerdeki yelkovan akrep
Küçüldü değil mi
Kaybolan hikayelerimi artık anlatamazsın
Noktayı virgülden ayırıp kullanamazsın
Bırak da soluklansın mısralar
Nefesinle yer gök ıslansın
Çakan şimşeklerin gücü yere düşsün
Ellerinle artık sevdam uslansın
Hasreti özlemi benden ayrı bir tutamazsın
Salladı yeri göğü ayrılık
Sen beni bende seni
Kaybolsakda
Ruhumuzu ayırtamazsın
Bahattin Tonbul
2.2.2012

Bahattin Tonbul
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Ayırtmayın Sevenleri

Aşkımı avutamadım
Gönlümü savunamadım
Yarede hiç doyamadım
.........Ayırtmayın sevenleri
.........Sevip hissedenleri

Acıları acım olur.
Sancıları sancım olur
Ateş üstü duman olur
........Ayırtmayın sevenleri
.........Sevip hissedenleri

Gökyüzünde yıldızları
Yüreğimde yaldızları
Yarim ile baldızları
........Ayırtmayın sevenleri
.........Sevip hissedenleri

Ağaçların dallarında
Irmak geçen sallarında
Arıların ballarında
........Ayırtmayın sevenleri
.........Sevip hissedenleri

Bahattin'im sever gönlüm
Yarsiz geçip gider ömrüm
Acılarla bitmez gülüm
........Ayırtmayın sevenleri
.........Sevip hissedenleri
Bahattin Tonbul
3.1.2010

Bahattin Tonbul
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Aynası Gökyüzü

Ne insan kalacak, nede can kalır
Manzara doğrular, kendi uyanır
Sadece yüreği, sevdiğin alır
Gökyüzü aynası, mavi boyanır

Dibi yosun tutsa, denizi seyret
Dağlar yenik düşse, sevdayı hisset
Özleme aldırma,  azıcık sabret
Gökyüzü aynası, mavi boyanır

Işıklar sönmüşse, sakın ha korkma
Ortam karanlıksa, uzağa bakma
Gönül gözün açık, lambayı yakma
Gökyüzü aynası, mavi boyanır

Senden bana gelen, güldeğil diken
Gonca gülün hayat, acıyı eken
Zaman birden solmuş, yar idi çeken
Gökyüzü aynası, mavi boyanır

Başına belalar, geldikçe gülen
Şükürü sabırı, iyice öğren
Rıza makamıdır, hepsini bilen
Gökyüzü aynası, mavi boyanır

Farketmez göz rengi, umuttur yüzen
Rüya alem olmuş, kalbleri üzen
Sevgi dolu melek, cennettir özen
Gökyüzü aynası, mavi boyanır
Bahattin Tonbul
22.8.2013

Bahattin Tonbul
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Aynasıdır

İlahi emrine, özümü serptim
Cehalet gafletin, baş anasıdır
Zikrini kalbine emanet ettim
Varlığı dünyanın ilk aynasıdır
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Aynayı Alıp Gidersin

Ruhumda açılan, o müthiş yara
O dosttaki merhem, yararmı dersin
Daha aşinadır, gölgede kara
Elinde aynayı, alır gidersin

Güneşin doğduğu, o yere bakın
Ufukta umuda, yapılan akın
Bir yol var mutlaka, dikkat et sakın
Dilinde sevdayı, söyler gidersin

Dibi yosun tutmuş, denize girme
Yükselen dağları, hedefte görme
Yenik düşüyorsan, özlemi verme
Dilinde sevdayı, alır gidersin

Sönmüşse ışıklar, sakın aldırma
Gün ışığı bitmez, ona saldırma
Sabret ki huzur var, seyret yıldırma
Dilinde sevdayı, söyler gidersin

Sonsuz olan herşey, gönlünce olsun
Hissettiğin aşkın, içinde solsun
Ay ışığı seyret, hedef kaybolsun
Dilinde sevdayı, alır gidersin

Bahattin gönlünü,  al kazandıkça
Kırıcı olma ha, o konuştukça
Menzile varaman, yolu sordukça
Dilinde sevdayı, söyler gidersin
Bahattin Tonbul
30.9.2016

Bahattin Tonbul
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Aynı Anda O zaman

Senle yaşadıklarım, içerimde ateşdi
Birlikte o anların, gerçek olan sınavdı
Nasıl dayandım bilmem, bakışların telaşdı
Aynı anda o zaman, benim için sınavdı

Kim kazandı bilemem, gönül ateş bozandı
Bunca yaşatılanlar, tarihlerde sazandı
Karanlık geceleri, hayal edip yazandı
Aynı o an zaman da, benim için sınavdı

Nasıl dayandım inan, buna bende şaşırdım
Sana her baktığım da, yüreğimde taşırdım
Sensiz olan ruhumu, nice dağdan aşırdım
Aynı anda o zaman, benim için sınavdı

Mutlu olmak bambaşka, sen yanımda durdukça
Ufkumda olan aşkı, hayal edip kurdukça
Yakan ateş içimde, alev alıp vurdukça
Aynı anda o zaman, benim için sınavdı

Yaptığım o kahveler, inan hepten bahane
Seninle sohbet etmek, elbet bana şahane
Bitmesin o zamanlar, senle ölsem daha ne
Aynı anda o zaman, benim için sınavdı

Ne kadar acı çektim, o anları bir bilsen
Birlikte olmak için, gece gündüz hep gülsen
İnan özlemler sensiz, acı çekerek ölsen
Aynı anda o zaman, benim için sınavdı

Bahattin umut oldun, her alo da derince
Gerisi hep bahane, gölgen olmuş serince
Aşk ateşi tükenmez, onu Allah verince
Aynı anda o zaman, benim için sınavdı
Bahattin Tonbul
9.10.2015

Bahattin Tonbul
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Aynı Dala Tutunma

Aynı dala tutunma, sevmek inan bambaşka
Kaybolmayan duygular, yaşar diyorum işte
Acılar yük olmadan, sessizce ulaş aşka
Ölümüne özlemi, alışır diyom işte

Denizde dalgalarla, oynayıp boğuşursan
Gökyüzüne uçarak, Allah’a kavuşursan
Üzerine titreyip, azıcık dolaşırsan
Ölümüne özleme, hayat diyorum işte

Hatalardan kin duymak, gönülde taşımaktır
Yürekten paylaştıkça, bazende ağlamaktır
Yıllar geçsede inan, kalpten unutmamaktır
Ölümüne özlemi, yaşasın diyom işte

Tekrarı olmaz inan, geçmiş gitmiş yılların
Ömür gibi bitecek, anı dolu yılların
Güneş hergün doğacak, yaşanacak ayların
Ölümüne özlemi, yaşatır diyom işte

Seviyorsan o yari, kokusuna katlanın
Deryayı övüyorsan, hayaline saklanın
Seveceksen unutma, kırılsa da aklanın
Ölümüne özlemi, yaşatır diyom işte

Mutluluğu senindir, yarde olan senindir
Ne güzel söylemişse, yüzünde ki benindir
Ötesini düşünme, topraktaki tenindir
Ölüm özlemi yaşatır diyom işte
Bahattin Tonbul
8.3.2014

Bahattin Tonbul
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Aynı Yaşta

Aynı yaşta kaldı, acep kaç kişi
Çocukluk ve gençlik, ne çabuk geçti
Son yol arkadaşın, topraktı işi
Geriye kalanlar, sevgiyi seçti

Birlikte keşfettin, o acıları
Annen baban dargın, bul bacıları
Sürüyerek sarsan, bu sancıları
Şu an senle olan, sevdayı seçti

Geçmişi saymazsak, ne kalmış elde
Ölüp terkedenler, duruyor dilde
Sende değiş artık, yaşa bu selde
Adresi kaybolan, sevmeyi seçti

Götürdüğün geçmiş, tükendi artık
Beraberliklerin, değişti artık
Saymazsan geceyi, gündüze vardık
Dünyada kalanlar, aşkını seçti

Sende yaşa yaşat, yüreğin yanmış
Gözyaşı içinde, yakan o anmış
Ümitler zor olsa, sevdaya kanmış
Geride duranlar, aşkını seçti

Gururun kibirin, tehlikesi var
Alçak gönüllülük, elbette bir ar
Seveceğin kişi, karşına çıkar
Sevip sevilenler, sevdayı seçti
Bahattin Tonbul
30.8.2014

Bahattin Tonbul
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Aynıydı

Yıllarca çekişmek, hiç bitmedi ki
Yüzyıllar öncesi, yine aynıydı
Soğuk kalpten çıkan,  söz yetmedi ki
Gün yarsiz batarken, ufuk aynıydı
Bahattin Tonbul
28.10.2013

Bahattin Tonbul
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Ayran

Beslenir hayvan ot,saman ve yem yiyerek
Vücudun da oluşur faydalı bir yiyecek
İnsanlara ve çocuğuna,olur bir içecek
Çok sevdiğim ayran,ne zaman gelecek

Süt oldun,ne kadar da sıcaksın
Biraz sonra üşüyüp,soğuyacaksın
Seni eller kaynatıp,mayalanacaksın
Çok sevdiğim ayran,ne zaman olacak

Mayalanan süt,bir güzel sarılacak
Üşümesin diye,saatlerce öyle duracak
Sonrada onu alıp,soğuk yere bırakılacak
Çok sevdiğim ayran,ne zaman olacak

İşte yoğurt oldu,biraz su kat
İyice öze karıştır onu kat,kat
Gördün mü oluyor,ayran birde tat
Çok sevdiğim ayran,işte sofralarda bak
26.7.2007

Bahattin Tonbul
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Ayrı Durmaz

Yari bıraktın yalınız
Yürü sekse salınırız
Seni fazla sevecekler
Etrafında çoğalırız

Sabah esen sert rüzgarda
Üşütmüşsün sen ayazda
Aşkını ısıtamazsın
İlkbaharda nede yazda

Derelerde su durulmaz
İçinde mikrop barınmaz
Pislik katan çok olursa
Yari olan ayrı kalmaz
Bahattin Tonbul
17.12.2008

Bahattin Tonbul
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Ayrı Gayrı

Erkek dişi aynıdır, yaradanın ilinde
Ona hesap sorulmaz, hepsi yerli yerinde
İnsandır her ikisi, farklılık yüreğinde
Eksiklik yaşıyorsan, oda senin elinde

Siyah beyaz fark etmez, düzeneği aynıdır
Ağzı ile yemek yer, gittiği yer karnıdır
Oda yürür sen gibi, gök yüzünüz aynıdır
Farklılık yaşıyorsan, oda senin gibidir

Cehennem alevinde, çalı çırpı odun yok
Hakikatın gönlünde, umut sevda seven çok
O öyle bir ateş ki, yakışında farkı yok
Ayrı gayrı oluşmaz, o insanın elinde
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul
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Ayrı Kalınca

Sevdiğinden ayrı kalınca
Yüreğin ateş gibi yanmıştır
İşte bütün bunlar, özlemin sevginin
Ateşi olsa gerek
İçinde yanar hepsi
Kavuşacağın günü
Tek tek sayar bitmek bilmez
Dönmeyecek zannedersin
Kavuşacağın günü hayaller
Onu beklersin
Bilirim bunları
Allah yüreğini ferah tutsun
Bütün sevenleri
Sevdiğine kavuştursun
Ayırmasın hiç
Umutsuz bırakmasın
Tüm seven gönülleri
Bir arada tutsun veya buluştursun
Yaradan
Bahattin Tonbul
4.5.2017

Bahattin Tonbul
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Ayrı Koyamam

Acın içerimde,durup nem kaldı
Zaman boş geçse de,ayrı koyamam

Karanlıkta yollar,bana daraldı
Seven boş yürekler,nasıl çoğaldı
Gönlümdeki aşkı,tutamadım ben
Acın içerimde,durup nem kaldı

Çıkı verse kalbim,seni tutamam
Seviyorum inan,hiç unutamam
Rüyalarımda ki,korkularımı
Zaman boş geçse de,ayrı koyamam
Bahattin Tonbul
11.2.2009

Bahattin Tonbul
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Ayrı Koymadan

Sıkarsın kendi kendine kaçmasın
Damarını ısıtır heyecanı
Yüreğindeki sancı çoğalmasın
Bedenini titretip kaybolanı

İçine aldığı an rahatlarsın
Aşkı  sevdanı alıp taşıyanı
Dolaşır bedeninde kaybolmasın
Vücudunda titretip kaybolanı

Anlamazsın ter boşanır silsene
Rüyalarındaki yar kaybolmadan
Sinsi kaynayan aşkı denesene
Ulu tanrım bizi ayrı koymadan
Bahattin Tonbul
17.09.2008

Bahattin Tonbul
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Ayrı Vatansın Öğretmenim

Benim güneşimsin, ufkuma doğan
Karanlık dünyamı, aydınlatansın
Gözlerimden akıp, göğsümü oğan
Taşlanmış kalbimde, sen bir vatansın

Verdiğin sevgiyle, doy öğretmenim
Elini uzatta, aşkla öpeyim

Geleceğe köprü, yarını açan
Geçmişten günüme, ışığı saçan
Artık bir deryasın, ruhuma kaçan
Karanlık dünyamı, aydınlatansın

Verdiğin sevgiyle, doy öğretmenim
Elini uzatta, aşkla öpeyim

Sokaklarda akan, sen bir çeşmesin
Kötüleri yaksan, bile pişmezsin
Hainlik yapana, sen hiç küsmezsin
Taşlanmış kalbimde, sen bir vatansın

Verdiğin sevgiyle, doy öğretmenim
Elini uzatta, aşkla öpeyim

Sevdayı dostluğu, hep sen öğrettin
Geleceğe umut, deyip bellettin
Verdiğin o ruhla, bize emrettin
Karanlık dünyamı, aydınlatansın

Verdiğin sevgiyle, doy öğretmenim
Elini uzatta, aşkla öpeyim

Damarımda akan, hayalimde can
Yürüyen bedende, dolaşacak kan
Bu yolun yolcusu, hep sana bakan
Taşlanmış kalbimde, ayrı vatansın
Bahattin Tonbul
31.1.2013

Bahattin Tonbul
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Ayrıca İmtahandır

Seven insan,gerçek sevdi ise bağlanır
Kimseleri görmez ikisi de sevdalanır
Damarındaki kan,sürekli olarak dağlanır
Ayrılık, hasretlik bunlar için ayrıca imtihandır

Demek ki sevgilim,Bu ateşin anlamı var
İkimizi bu sevda daha çok, çok ça  yakar
Başaracağız biliyorum,daha zamanımız var
Allah izin verirse o gün gelir mahşere kadar

Artık bu ateş acı vermiyor,adeta zevk alıyorum
Sensizliğe alıştım,bundan enerji hata güç buluyorum
Nasip olur buluşursak,hatıralarımızı saklıyorum
Gelince birlikte bakarız artık doyamıyorum
3.9.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ayrıca Sevinmeli

Giderken koyup,gittiğin şehirdeyim
Seni beklerken,inan özlemekteyim
Bana sorsalar,kimbilir ne haldeyim
Seni ben canım sonsuza dek severim

Ömrün az geldi,bekliyemedin beni
Kalbimin seni, tanıdığından belli
Ruhumu aldın,dahada mı yetmedi
Her şeyi attın,Canım dünya güzeli

Gelmedi yarim,gelmedi birden gitti
Hayatın bana,ansızın gelip geçti
Senin gibisi bu dünyanın en güzeli
Eşin dostunda,ayrıca sevinmeli
3.08.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ayrıda Olsa

Gönülden bağlanınca, iki insan yan yana
Arada ki mesafe, çok çok faklı da olsa
Bedenler ayrılmıştır, yürekler hep yan yana
Allah gönüllerdedir, ruhlar ayrıda olsa

Sevenler ayrı düşmüş, nice bedbah insan var
Sevgi hayallerdedir, aşıklar hedef yapar
Umut durur anıda, ayrılan özler satar
Allah gönüllerdedir, ruhlar ayrıda olsa
Bahattin Tonbul
4.2.2014

Bahattin Tonbul
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Ayrılan Ruhuna

Ey sevdiğim benim,sesimi duyup
Bu dünyada aşkı,rüyada görme
Sevgi kapısını,dışarı koyup
Şu gönlüme boşa,kazaklar örme

Ben mi arayıp da,ben mi sorayım
Bütün hayalimi,kime yorayım
Sevdiğim güzeli,nere koyayım
Ayrılan ruhuna kavuştur beni
Bahattin Tonbul
28.4.2010

Bahattin Tonbul
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Ayrılan Zaman Yetmedi

O bakışları,candan sevmeli
Ecel gelmişken,uçtuda gitti
Yaralı kuştu,çok da bekledi
Ayrılan zaman bize yetmedi

Bu farklılığı,içimi ezdi
Onun aşkını,yüreğim sezdi
Delice sevdim,delice sevdi
Ayrılan zaman,bize yetmedi

Tam rahatladık,emekli oldu
İçinde acı,dertle dolmuştu
Sekiz yıldır da,tedavi oldu
Ayrılan zaman,bize yetmedi

Hayat doluydu,içinde sevgi
Yaralarını,tek tek hisseddi
Acılarını,önemsemezdi
Ayrılan zaman bize yetmedi
Bahattin Tonbul
13.09.2008

Bahattin Tonbul
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Ayrıldım Buradan

Zorlanıyorum aşkı bulmaktan
Yüreğim bom boş
Gündüzlerim gecem olsa
Dolanırdım ormanda,seni arardım
Durmadan
Sessizdi ortam,kurt ve kuşların
Arada çağırmalarından
İçim ürperdi kalbim küt küt atardı
Her an
Çok bekledim Akbaş köyünde seni
Yalnız kaldım gelirsin diye
Her şey aynı
Cırcır böceği sessizliği bozmadı
Sende yoktun artık
Gönlüm boş ve hüzünle
Hatıralarını bir araya topladı
Yavaş yavaş yaşadıklarımızı
Mutlu günler hayalleşerek
Ayrıldım buradan
Bahattin Tonbul
16.08.2008

Bahattin Tonbul
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Ayrılığı Arama

Ayrılığın acıları çoğaldı
Yalnızlığın şu bedeni dağladı
Çocukların senin için ağladı
Bırak artı ayrılığı arama

Sular akmıyor bak doğa kurudu
Bu dünyanın dengesi de bozuldu
Sensizliğin tadı tuzu da  yoktu
Bırak artık ayrılığı arama

Düşmanımı sevdasından ayırtma
İçimdeki yaraları oynatma
Bedeninde ateşleri de yakma
Bırak artık ayrılığı arama

Çok aradım bulamadım sevdamı
Yüksek olur yüce dağın dumanı
İçimdeki yaraların dermanı
Bırak artık ayrılığı arama
Bahattin Tonbul
13.10.2008

Bahattin Tonbul
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Ayrılığı Seçerse

Yanacak  bedenleri
Sevgilisi görmezse
Yari terk edenleri
Rüyalara girmese

Yağmur toprağa düşer
Hasret olup eşerse
Sevip yürekte pişer
Ayrılığı seçerse
6.6.2009

Bahattin Tonbul
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Ayrılığı Vermez İsen

Yarini canan çok sevmiş
Mavi sonsuzluğa ermiş
Yeşil cennetimi sermiş
Ayrılığı vermez isen

Aşkımızı tadamadık
Yarden ayrı yatamadık
Sevdaları satamadık
Ayrılığı vermez isen

Yaşar iken canım gitti
Çektiği acılar bitti
Bu alemde sevda yitti
Ayrılığı vermez isen

Ne yerdeyim nede gökte
Geleceğe oldu sekte
İçimdeki aşkı dikte
Ayrılığı vermez isen

Bahattin’im hep ararım
Gönül bağımı kararım
Yüce dağları yararım
Ayrılığı vermez isen
Bahattin Tonbul
9.3.2010

Bahattin Tonbul
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Ayrılığın

Duydun kokumu sevgilim
Sizleri ben çok özledim
Buradaki alem başka
Çocuklarımı  gözledim

Bazen acı bazen tatlı
Gönlümdeki hayat atlı
Hasret çeken şu yüreğim
Boş bedende olmuş katlı

Yaralarım hiç dinmiyor
Sensiz hayatım gedmiyor
Uzaklarda hayal ettim
Ayrılığın hiç bitmiyor
Bahattin Tonbul
16.7.2009

Bahattin Tonbul
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Ayrılığın Dengini

Gönlümdeki sevgimi,kimselere sormadım
Ayrılığın dengini,yüreğime koymadım

Ellerini açarak,gönülleri aşarlar
Acıları tadarak,muma ışık saçarlar
Sevdiğine bakıpta,bedenlerde taşarlar
Anıları yakarak,kalp de nuru açarlar

Gönlümdeki sevgimi,kimselere sormadım
Ayrılığın dengini,yüreğime koymadım
Bahattit Tonbul
11.10.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ayrılığın İlk Günü

Ayrılığın ilk günü, yaşanamaz o acı
Kalpdir insanı seven, bunu böyle bilesin
Toprak nişan vermişse, odur yarin baştacı
Gözden uzak olanı, yere koyup bölesin

Açmış güller dalını, diken batsa ne gerek
Ecel vakti kaşını, kaldırmayıp gülerek
Dili rengini vermiş, ağlatmayı bilerek
Gözden uzak olanı, yere koyup bölesin

Konuşmayı bilmemiş, hecelenmesi pek zor
Bir muma eteş olmak, yüreklerde sanki kor
Yoksa yanan ateşe, dokunması gerçek hor
Gözden uzak olanı, yere koyup bölesin

Yitirilmiş hayatı, güzelmi haydi söyle
Yari ancak tadacak, tanıyabilse öyle
Ayrılıklar mum tutmuş, hasret oluşmuş böyle
Gözden uzak olanı, yere koyup bölesin

Sevginin bedelini, hayatıyla ödemek
Kuşlar öter gün batar, yarınlara gel demek
Kalpde beklenenleri, gönüllerde eğlemek
Gözden uzak olanı, yere koyup bölesin

Dolu dizgin geçecek, birazdan güneş doğar
Yüreğimden düşecek, sevdası yari boğar
Parçalayıp bölecek, acısı gönül oğar
Gözden uzak olanı, yere koyup bölesin
Bahattin Tonbul
8.9.2013

Bahattin Tonbul
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Ayrılık

İnsanlar bir arada yer içer gezer sonrada gelir ayrılık
Seven yürekler birleşir elbet bir günde olur ona bağlılık
Yeter ki bu dileklerin devam etmesi için gerekli olan sağlık
O da eğer olmazsa bu kişilerin sonucu elbet olur dağınık

Ayrılık gelmiş çatmış sonunda hep bizlere
Allah kolaylık versin bu seven yüreklere
İsterseniz eksik etmeyin tam dolu dileklere
Gönül dolusu hizmet verir yaşayan yüreklere

İşte o zaman başladı gönüllerde ayrılık bizde
Hayat kolay olmadı çok zor geldik ikimizde
Hem sevdik hem fedakarlık geçti ömrümüzde
En sonunda boynu bükük ayrıldık yıktı sevgimizide
15.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ayrılık Acısı

Doğmuş yıldızların, sevenleri çok
Aydınlatan güneş, neden yorulmaz
Yüreğe saplanmış, ateşten bir ok
Ayrılık acısı, neden sorulmaz

Gönüllerde aşkı, tutarsan özel
Dillerde dolanır, o yârim güzel
Sevdayı çekenler, yaşarsa ezel
Ayrılık acısı, neden sorulmaz
Bahattin Tonbul
18.12.2014

Bahattin Tonbul
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Ayrılık Bedeli

Hey gidi hey zaman, nasılda geçti
Anlaması zormuş, birde anlatsa
Gönülden sevmesi, yürekten seçti
Ayrılık bedeli, hesap da olsa

Dünya benim değil, kimsenin olmadı
Sevdası son acı, yüzü solmadı
Hasretti bana o, zaman dolmadı
Ayrılık bedeli, hesap da olsa

Tut onu sevdayı, sakla kalbinde
Özlemi tutkudur, ezme kabrinde
Hayali bir gölge, o da emrinde
Ayrılık bedeli, hesap da olsa

Alıp beni götür, geçmişi tanı
Ömür bir cefadır, bilinmez yanı
Dilden dile söyle, unutma anı
Ayrılık bedeli, hesap da olsa
Bahattin Tonbul
19.12.2016

Bahattin Tonbul
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Ayrılık Bitsin

Biliyordum sanki, gideceğini
İçime doğmuştu, sonsuz ayrılık
Bilseydim yalınız, öleceğimi
Seni bırakmazdım, bitsin ayrılık

Acı çekiyorum bir göre bilsen
Sevdan son ateşmiş, uzaktan gülsen
Gece hayalini, silip de gelsen
Seni bırakmazdım, bitsin ayrılık

Umudum kavuşmak seninle olmak
Hasretin içine, alıp da salmak
Bir avuç nefesi, birlikte almak
Seni bırakmazdım, bitsin ayrılık

Ben derim ki seven, yürekler ölmez
O yar benden ayrı,kalmışsa gülmez
Düşmanı hapsetmiş, geriye gelmez
Seni bırakmazdım, bitsin ayrılık

Güneşin doğuşu, batışı sendin
Hakikat uğruna, bu canı yedin
Karanlık gecede, sızlayan tendin
Seni bırakmazdım, bitsin ayrılık

Bahattin mahkumsun, dönülmez geri
Sevdiğin güzelin, cennette yeni
Yağmur gibi akan, su gibi teri
Seni bırakmazdım, bitsin ayrılık
Bahattin Tonbul
27.11.2016

Bahattin Tonbul
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Ayrılık Değildir

Aşk uykusundan uyanmak
Elveda demek değildir
Bak sensizliğe dayanmak
Ayrılık demek değildir

Hasretin şakası olmaz
Sevdalar gönülde solmaz
Suyun da akışı dolmaz
Buda ayrılık değildir

Gönül hiç durmaz yerinde
Yaraların çok derinde
Sevenlerin seferinde
Olmak ayrılık değildir

Kirli olan kaşıkları
Yanmaz ruhun ışıkları
Karanlıkta aşıkları
Görmek ayrılık değildir

Elindeki marifetin
Yüzündeki zarafetin
Hakka olan hidayetin
Yanı ayrılık değildir

Dilinde duygusuzluğun
Yaşarken huysuzluğu
Geçmişinde soysuzlun
Aşkta ayrılık değildir

Bu bir gerçek aşk masalı
Gönüllerde boş kasalı
Gece olur o yasalı
Sevmek ayrılık değildir

Bahattin’im sevgi için
Ölse bile senin için
Hasret olan kalbi için
Anmak ayrılık değildir
Bahattin Tonbul
17.8.2010

Bahattin Tonbul
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Ayrılık Gitsin

Biliyordum sanki, gideceğini
İçime doğmuştu, sonsuz ayrılık
Bilseydim yalnız, öleceğini
Seni bırakmazdım, gitsin ayrılık

Acı çekiyorum, bir görebilsen
Sevdan son ateşmiş, uzaktan gülsen
Gece hayalini, silipde gelsen
Seni bırakmazdım, bitsin ayrılık

Umudum kavuşmak, seninle olmak
Hasretin içinde, alıpda solmak
Bir avuç nefesi, birlikte almak
Seni bırakmazdım, gitsin ayrılık

Bende derim ki seven, yürekler ölmez
O yar benden ayrı, kalmışsa gülmez
Düşmanı hapsetmiş, geriye gelmez
Seni bırakmazdım, bitsin ayrılık

Güneşin doğuşu, ateşi serdin
Hakikat uğruna, bu canı yerdin
Karanlık gecede, sızlayan derdin
Seni bırakmazdım, bitsin ayrılık

Bahattin mahkumsun, dönülmez geri
Sevdiğin güzelin, cennettir yeri
Yağmur gibi akar, su gibi teri
Seni bırakmazdım, gitsin ayrılık
Bahattin Tonbul
29.11.2016

Bahattin Tonbul
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Ayrılık Kaçınılmaz

Dağlar arası boş duruyor karşısında yine dağlar
Sevenler arasında alabildiğine hasret dolar
Ha bugün ha yarın bellimi olur bu arkadaşlar
Ayrılık kaçınılmaz ona göre yüreğini dağlar

Yar sever yar görünce mutluluktan yüreği oynar
Kış bekler yeri gelincede ortalığı don yapar
Sorma canım bu hayat dediğin mahşere kadar
İşte o an ayrılık kaçınılmaz olur yakar ha yakar

Çevda çiçekleri yaşarken açtımı farkında değilim
Çok meşguldüm sevdiğimden ayrılmadan iyiydim
Bu yaz onunla bakalım tatile birlikte çıkabilecekmiyim
Bunun şüphesi bile ayrı olmamız için yeterli delilim
08.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ayrılık Tüm Zaman

Hayatta hiç yüzüm, neden gülmedi
Çocuklarım bana, merhamet eyle
Verilen eğtimler, boşa gelmedi
Ayrılık tüm zaman, bitti can eğle

İsteyen sen olsan, ister isen sat
Çok uzakta kalsan, yüreğimde yat
Evlat sevdasını, birgün sende tat
Ayrılık tüm zaman, bitti can eğle

Gecesi gündüzü, sizlerle geçti
Zaman su misali, yaşamak heçti
Kim ne derse dsin, o sizi seçti
Ayrılık tüm zaman, bitti can eğle
Bahattin Tonbul
16.12.2016

Bahattin Tonbul
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Ayrılık Uslanmadı

Ayrılık uslanmadı yüreğimde
Cehennem yangını gönlüm
Ölmeden bedenim çıktıysa
Ben ben olamam artık
Olmamalıyımda
Bir çift sözüm bile kalmadı acıdan
Ateşlere esir verdim yüreğimi
Irmaklara bağladım bir çift gözümü
Toprağa sardım bedenini
Ey yar
Duy artık sesimi de
Seslen esen rüzgarlarda kokun
Gitmesin
Öksüz kalan yüreğimde
Yalnızım
Korkuyor üşüyorum
Uzat ellerinide
Seni bekliyorum
Belkide sana kavuşacak günü bekliyorum
Canım sevgilim
Bahattin Tonbul
21.3.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ayrılık Vakti

Kaybolup gittin birden,bana bile sormadın
Ayrılık vakti geldi,o anın kıyametliydi
Günlerce neden durdun,hasretliğe yormadın
İşte o zaman dendi,bu kalp emanetliydi

Sen sokağa çıkmadın,ayakkabı giymedin
Kan revanın içinde,boyun bile eğmedin
Zalim arkandan vurdu,güneş yüzü görmedin
Ayrılık vakti geldi,o anın kıyametliydi

Koyu bir yaz ayazı,düştün sen yüreğime
Üşüyordum yar sensiz,duam hep meleğime
Toprak atamaz oldum,sebepse küreğime
İşte o zaman dendi,bu kalp emanetliydi

Sensizlikten sessizlik,girdi hep birbirine
Dişlerim kıcırdayıp,çarpardı birbirine
Mezarını kazdılar,inan çok da derine
Ayrılık vakti geldi,o anın kıyametliydi

Müthiş bir rüzgar olup,yalayarak geçerken
Zemheri vurgununda,sevdaları seçerken
Çokta beter yorgundun,bensiz sular içerken
İşte o zaman dendi,bu kalp emanetliydi

Doğuyor şakağıma,ilkbaharın kışları
Kapatır kapıları,o yarin bakışları
Dışarıdan yakıyor,o gözün akışları
Ayrılık vakti geldi,o anın kıyametliydi
Bahattin Tonbul
17.3.2012

Bahattin Tonbul
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Ayrılık Zulümdü

Sen ölünce sevgim, toprağa düştü
Gitmiyor sevdamız, sessizlik aman
Gözümdeki yaşlar, ruhumda pişti
Ayrılık zulümdü, bitmezmiş zaman

Gözyaşları durur, kurşundan ağır
Gülüşün heycanlı, dönmeden bağır
Duymuyor sevenler, belkide sağır
Ayrılık zulümdü, bitmezmiş zaman

Kalmadı geriye, tükenmez adın
Şeylerin nihayet, görülmez tadın
Aynalar sırlaşmış, unutmaz kadın
Ayrılık zulümdü, bitmezmiş zaman

Kuvveti nihayet, tükendi getti
Kahreden bu gurbet, canıma yeti
Affet beni yarim, gölgen terketti
Ayrılık zulümdü, bitmezmiş zaman

Seni affetmesi, uzaktı derken
Yalnızlık peşimde, gittin çok erken
Ağlayan yeryüzü, güneş doğarken
Ayrılık zulümdü, bitmezmiş zaman

Bahattin saracak, bir ömür boyu
Umanı denizde, girilmez koyu
Aşkın bedeninde, tükenmez soyu
Ayrılık zulümdü, bitmezmiş zaman
Bahattin Tonbul
12.2.2014

Bahattin Tonbul
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Ayrılıklar Sır  Olmaz-3

Kalplerinde sevgileri,yaratana kul olur
Acıları yüreğinde,sana bana zor olur
Taradığın o saçları,yere düşse zul olur
Seven yarin sevgisiyle ayrılıklar sır  olmaz

Gönül gözleriyle sevip,aşka hasret koyamam
Arayıp soran yarimin,yüreğini boyamam
Geli verse bu aleme,kokusuna doyamam
Seven yarin sevgisiyle ayrılıklar sır  olmaz
Bahattin Tonbul
10.9.2009

Bahattin Tonbul
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Ayrılınca Hemen Sana Şiir Yazardım

Bir bakış fırlattın içime o acımasız aşk okunun tesiriyle uyandım
O günden sonra bu kalbimin verdiği acı içinde adeta kıvrandım
İki yıl sonra evlendik bu yara düzelecek izi kalamayacak sandım
Malesef daha çok yandı,daha çok ızdırap verdi sana dayanamadım

Dört ay askerliğimi adeta dört yıl gibi geçmeyecek diyerek yaptım
Bu yüzden kendi kendime söz verdim seni yanımdan ayırmıyacaktım
Böyle yaptım ama yazın sana mani olamazdım köyüne hemen kaçardın
Bu günleri bana hep acı olur durmadan,hasret özlemle sana şiir yazardım

Bu sevgimi bu aşkımı bilirdin sen Allah'ım
Önce onun tek göğsünü alarak uyardın
Banada dikkat et iyi kullan geçecek zamanın
Ama hiç konduramadım üstümüze ayrılacağımızın
22.02.2008

Bahattin Tonbul
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Ayrılıyorum

Çok acı veriyorum
Ayrılıyorum derken

Bırak doğsun içine
Ne oldu bilmiyorum
Ayrı düşer gönlüne
Çok acı veriyorum

Sesini duyamadım
Bu ellerden giderken
Sana da kıyamazdım
Ayrılıyorum derken
Bahattin Tonbul
12.2.2009

Bahattin Tonbul
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Ayrılmadan

Yapamadıklarımızı yapamadık ki
Aşamadıklarımızı aşamadık ki
Hayat gerçekten kısaymış yalnız desende
Ayrılmadan ayrı hasret olamazdık ki
Bahattin Tonbul
27.7.2013

Bahattin Tonbul
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Ayrılmasam

Yazmak isterse,deli gönül,yazarda yazar
Derdini aşkını sayfalarda nakış yapar
Geçmişten geleceğe örnek alıp da bakar
Toprağa koyduğu yarı,sonsuza dek saklar

Yağar yağmaz onun için önemli değildir
Sevdiği güzel,canından da çok sevdiğidir
Aşka sevdaya hürmeti sonsuz bir kişidir
Toprağa koyduğu yari,kalbi eritendir

Yüreğinde buhar,damarın da kanın olsam
İçine bedeninle bir yapışıp kaynaşsam
Sen gittiğinde bende seninle bir kaybolsam
Toprağa konan yarin,yanından ayrılmasam
Bahattin Tonbul
2.09.2008

Bahattin Tonbul
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Ayrılması Bana Zor Gelir

Karanlıkta yaşaması ağır olup zor gelir
Yürü sevda yürü bu ses kulaklara hoş gelir
İçindeki yara acır insanları delirtir
Seven yüreklerin haykırması ar gelir

Dillerde dolanırsa gönüllere de ses verir
Uzak elde melemenin sesi bana tiz gelir
Dereler akar şimşekler çakar ruhum delirir
Seven yüreklerin ayrılması bana zor gelir

Kaynar ocakta buharlaşır acı bir tat verir
Ağzının içinde hoş  koku salıp serinletir
Ruhunu göklere çıkarıp nasıl dinlendirir
Seven yüreklerin ayrılması bana zor gelir
Bahattin Tonbul
8.10.2008

Bahattin Tonbul
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Ayrılmaz Ondan

Allah ile her an yan yana duran
Ne tuhafki insan, ayrılmaz ondan
Her an birliktedir, bizle yaradan
Alemi yaradan, tek rehber kur’an

Can saatini kurmuş, Allah önceden
Herşey ayarlanmış, kalbe inceden
Vakit saat gelir, odur genç eden
Ne tuhafki insan, ayrılmaz ondan
Bahattin Tonbul
1.6.2013

Bahattin Tonbul
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Ayrılmazdım

Yanından ayrılmazdım, sensiz acı bilmedim
Yoksulun çektiğini, öksüz kalıp öğrendim
Sevdan bile gülmedi, inan öğrenemedim
Daldım tüm geçmişime, mazimize güvendim

Ne edersek edelim, zaman hızla geçiyor
Duman sarmış dağları, gözler yolu seçiyor
Dün sabahtan ayrılmış, insane suyu içiyor
Yoksulun çektiğini, öksüz kalıp öğrendim

Kısmetim açılmadı, bekler gurbet elinde
Gözyaşlarım kurumaz, hayat onun dilinde
Gönüllere ket vurmuş, herşey onun gönlünde
Daldım tüm geçmişime, mazimize güvendim

Yaşarken muhtaçmışım, özlemin hep peşimde
Geceleri karanlık, hayallerin düşümde
Bana öyle bakmasan, sevdan hala döşümde
Yoksulun çektiğini, öksüz kalıp öğrendim
Bahattin Tonbul
6.2.2014

Bahattin Tonbul
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Ayrılmışsın

Ne kadar acı çektin, kimsecikler bilemez
Yüreğinden yarini, inan kimse silemez
Özlenmiş şarkısını, benden gayrı diyemez
O kavga sırasından, sen burdan ayarılmışsın
Bahattin Tonbul
8.1.2017

Bahattin Tonbul
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Ayrılsan Dünyanın

Ayrılsan dünyanın, farklı gününde
Bahçendeki güller, gelmeden soldu
Kokun bedenimde, acın tenimde
Gezdiğin evlere, sen gelmez oldun

Özlettin kendini, bunca zamandır
Hayalin gözümde, kırsan kemandır
Dillerde dolanan, sözün amandır
Gezdiğin yerlere, sen gelmez oldun

Hayattan söz edip, çok zor denirdi
Ardından susarak, zulüm gelirdi
Sessizlik söylense, ölüm bilirdi
Gezdiğin yerlere, sen gelmez oldun

Yüzünü dost bildin, şeytanmı sandın
Kahrımı çok çektin, neden usandın
Davasız gönlünü, adam mı sandın
Gezdiğin yerlere, sen gelmez oldun
Bahattin Tonbul
27.1.2014

Bahattin Tonbul
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Aysel Abla(Aysel Durmuşoğluna)

Küçükken  idealimdin
Bende hep sana özendim
Rüyalarımda gezerdin
Aysel abla çok severdim

Senin giymediklerini
Giyince birden büyürdüm
Eski elbiselerini
Aysel ablam bürünürdüm

Köyde bekleyip özlerdim
Hiç de yanıma gelmezdin
Tatilleri hep gözlerdim
Aysel abla beğenmezdin

Sevgimi anlatamadım
Yaban gülleri sarınca
Sana hiç sarılamadım
Aysel abla dert alınca

Son anda konuşamadım
Dilerimi hak tutunca
Gözlerimi açamadım
Aysel ablam olmayınca
Bahattin Tonbul
2.4.2009

Bahattin Tonbul
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Azad Olur

Seviyorum seni gelme diyemem
Gitmek istersen onuda istemem
Ağlarım artık sensizliğe gülemem
Hayalimden gitme başka göremem

Biraz olsun anlamaya çalış zalim olma
Korkma gel aldatacağımı sakın sanma
O küçük kalbine misafir olacağım ama
Çok seviyorum seni canım beni unutma

Yeter artık çok bekledim gel ne olur
Sevenlerin yüreği göklerde kaybolur
Çektirme bana acı kalbinde iz kalır
Yalvarıyorum sana ruhum azad olur
01.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Azar

Bedeniyle ölen yar, benden uzak kalınca
Özlem çeken yüreği, hergün şiirler yazar
Çaresiz derde düştü, hayallere dalınca
Toprak bedeni oldu, sevda gönülde azar

O yar aşkın elçisi, ateş olmuş dillerde
Şarkı türkü söylenir, ayrı ayrı yerlerde
Çaresiz derde düşmüş, pervazsız gönüllerde
Toprak bedeni oldu, sevda gönülde azar

Karanlık geceleri, unutamaz bensiz yar
Ağlayan yürekleri, bozamazsın bensiz yar
Dertlerin çaresi var, benimkisi sensin yar
Toprak bedeni oldu, sevda gönülde azar

Bulutların üstünde, yıldırımlar yakacak
O can tenin üstünde, ateş olmuş akacak
Ağlar yarin resmine, çaresizce bakacak
Toprak bedeni oldu, sevda gönülde azar

Yağmur gibi parlıyor, sevdanın göz yaşları
Öbek öbek yığılmış, yeryüzünde taşları
Yaşanmış tüm ağrılar, sızlatır bakışları
Toprak bedeni oldu, sevda gönülde azar

Bahattin’im dilimde, gül dalı dikeninde
Kırılsada ayrılmaz, o güldür dikeninde
Çaresiz derde ağlar, sessizce dikeninde
Toprak bedeni oldu, sevda gönülde azar
Bahattin Tonbul
6.12.2014

Bahattin Tonbul
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Azcık Güleydin

Sevdasına ateş, katsa da sermem
Yüzünü dönüp de azcık güleydin

Gökyüzünde yıldız karanlık erin
Tanrıya el açıp,yarimi vermem
Dağ başında nöbet bekleyen erin
Sevdasına ateş, katsa da sermem

Omzumda taşırım,susmuş dillerin
Yari candan seven,kalbi bileydin
Günlerce yatmıştın acın çok derin
Yüzünü dönüp de azcık güleydin
Bahattin Tonbul
13.2.2010

Bahattin Tonbul
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Azrail Başında

El gibi dolaşın bizim dağlarda
Attığın merminin,yolunu tanı
Askeri vurursun,gençlik çağlarda
Azrail yanında,onuda tanı

Dinle bu yazıda,seni soranı
Gökteki rüzgarı,kalpde boranı
Bu olup biteni,canda yoranı
Azrail yanında onuda tanı

Korkarak gezdiğin,bu yollar bizim
Kurduğun tuzaklar,kardaşlar bizim
Sıktığın mermiler,can hepimizin
 Azrail yanında onuda tanı

Yıllarca döktünüz,kardeş kanını
Kürdü ve çerkezi hatta lazını
Unutmaz hakikat alın yazını
Azrail yanında onuda tanı

Tarihle tanırım ben o elleri
Birbirine girmiş,esen yelleri
Şahadet uğruna,çamlı belleri
Azrail başında unutma tanı

Düşmanlar kafirdir,hain olurlar
Ruhunu aldatıp hayran olurlar
Akıllı beyinler,pişman olurlar
Azrail başında unutma tanı
Bahattin Tonbul
8.10.2011

Bahattin Tonbul
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Azrail'i Görmeden

Kor kor ateşler düşer, yarsiz olan gönlüme
Kayıp yarin içinde, haykırırım hergün ben
Hayatın sayfaları, bağlanmışsa ömrüme
Azrail’i görmeden, her gece ölürüm ben

Gözleriyle konuşur, hayalinde susarım
Birtek gönül bağladım, o olmazsa kusarım
Şayet dillenir ise, yüreğimi asarım
Azrail’i görmeden, her gece ölürüm ben

Sen olmadan esecek, rüzgarları bozarım
Girdiğin o toprağı, ellerimle kazarım
Bitmeyen anıları, yüreğimde yazarım
Azrail’i görmeden, her gece ölürüm ben

Sabah okunur ezan, dinlemesi hoş olur
Gün olup ağlayacak, gönülleri boş olur
Boşalmış kadehlerin, sonucu sarhoş olur
Azrail’i görmeden, her gece ölürüm ben

Yükseklerden bakışın, içerime dokunur
Ruhumdaki hüzünü, hayalin de sakınır
Çıplak ayaklarına, ateş değse yakınır
Azrail’i görmeden, her gece ölürüm ben

Bahattin’i görmeden, bağlamış onu sırta
Kurumuş yaprak gibi, savrulur ulu orta
Bağlasanda iplere, sevdan olamaz karta
Azrail’i görmeden, her gece ölürüm ben
Bahattin Tonbul
11.11.2012

Bahattin Tonbul
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Azrailim Ol

Can verme emrinde azrailim ol
Şevkat tepesinde, eğle Allah’ım
Yaşam vermek için, hakikatle dol
Gidenin gelmesi, olsun Allah’ım

Nerde görsen gönlü, kırık yarini
Mazlum yolda kalsa, versen varını
Mahşer günü sarmış, bitsin arını
Giden geri dönse, döndür Allah’ım

Senden sorulunca, susma ha sakın
Hayalin ruhumda, uzaktan bakın
Dillerde dolanır, yürekte akın
Giden geri dönse, döndür Allah’ım

Aklın terazisi, insane sözüdür
Gönül terazisi, sevgi özüdür
Severek bakanda, yarin gözüdür
Gidenin gelmesi, olsun Allah’ım

İyi amel işler, gönülde biter
Kötü amel işler, nar olur biter
Sevda çemberinde, sevenler yiter
Gidenin gelmesi, olsun Allah’ım

Yeraltında yanan, ateşler durur
Yer üstünde insane, Allah’I bulur
Hakikat uğruna, gönüller kurur
Gidenin gelmesi, olsun Allah’ım
Bahattin Tonbul
30.11.2013

Bahattin Tonbul
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B0000Aşkına İade

Ölüm
Yanlış adrese gönderilmiş
Yarime bir mektup gibiydi
O
Sanki yüreğine serilmiş
Aşkını iade etmişti
Bahattin Tonbul
31.12.2010

Bahattin Tonbul
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B00010Şiirlerimde

Öyle zor ki insanın sevdiğinden sonsuza dek ayrılması
Sanki bedeninden bin parça kopar misali
Yanar yüreği durmadan
Bilemezsin söndürmeyi
Alırsın kalemi eline
Yazar çizer durursun
Hiç itiraz etmez diline
Sözlerinle o sevdanı içinde kurutursun

Seviyorum biliyorum bunu
Allah’ım cennetinde saklasın onu
Doymadım diyorum hep
Birlikte yaşattığımız anıları
Rüyalarımda tazeliyorum
Yalnızlığımda saklıyorum
Üzülüyorum bazen de ağlıyorum
Satırlar bile yetmiyor bütün bunları anlatmaya
Karalamaya
Kaynatsın sevdası bütün bedenlerimizi
Çizsin gecelerimizi elleriyle
Rabbim

Gönlüm alev almış fışkırıyor volkan gibi
Yanık kokular beliriyor satırlarımda
Okuyan dinleyen ağlıyor
Çocuklarım dostlarım ve yavrularım
Hıçkırık hıçkırığa kalmış
Nefesleri bile yetmiyor
Dünyanın yangın söndürücüsü bile
Kafi gelmiyor
Evrenin gizli olan bu sırlarına

Bakın isterseniz ben onunla şair oldum
Onu yazarken yeniden doğdum
Sustum yandım günlerce,aylarca
Beklide yıllarca hala yanmaktayım
Onu yüreğimde taşımaktayım
Burcu burcu esiyor bak bedenimde
Beynimi okşuyor kokuları
Yaşattığı o gizli sırları
Zaman zaman işte bu satırlar
Hep onun anılarını hatırlatır sessizliğiyle

Koymayın farklı yerlere bu sevdamızı
Kadehinde içenlere
Afiyet olsun
Yere düşen bir damlası
Ciğerlere yara değil,derman olsun
Ben çektim sizler çekmeyin
Issız çöllerde susayan dudaklarım yapışmış
Çıkmıyor bak sesim
Ancak satırlara gücüm yetiyor
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Tükenmez yare olan bu sonsuz hevesim
Kelimeler inler oldu
Okuyanlar şifa buldu mihraklarında
Parça bölük olsun sevmeyenler
Sevenlere rahmet olsun
Şiirlerimde
Bahattin Tonbul
25.12.2010

Bahattin Tonbul
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Baba

Ne sigortan vardı,nede bağ-kurun
Beş çocuğa birden,şok oldu baba
Onların geçimi,ayrı bir sorun
Yokluğun o anda,şok oldu baba

İki göz bir oda, idi evimiz
Birinde çocuklar,diğerinde ikiniz
Yere yatak yapar,bitmez sevgimiz
Senin kayboluşun,kor oldu baba

Lisede daha bak,yeni bitmişti
Seninle olmakta,ayrı bir düştü
Hayallerim birden,nasıl gitmişti
Senden ayrılığım,şok oldu baba

Okumadan geçtim,seni aradım
Hakikati seçtim,kime yaradım
Karanlık geceyi,nasıl taradım
Ayrılığın bana,zor oldu baba

Yıllarca çektim ben,unutamadım
Gönlümde yarayı,uyutamadım
Gözümdeki yaşı,kurutamadım
Sel olup akınca,kan oldu baba

Bıraktım okulu,işe sarıldım
Büyükle küçüğe,ayrı darıldım
Kavga ettiklerce,içten yarıldım
Göğsüme saplanan, ok oldu baba

Senin ayrılışın,içimde dertti
Namaza dururken,kalbinde mertti
Allah’a el açman,gerçekten sertti
Akşamını kılman,son oldu baba
Bahattin Tonbul
31.8.2010

Bahattin Tonbul
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Baba Allah Şahit

Ayrıldığımız günden beri hep rüyamdasın
Uzun zaman oldu sesini duymuyorum
Hayalini görüyorum karanlıklarda
Gölgeni hissediyorum yanımda
Özlüyorum seni
Baba

Sol yanım yok gibi
Vedalaşamadık bile
Üşüyorum artık sensiz
Düşmüşüm yalnız derya denize
Ellerim donmuş
Seni sensizliğiNİ düşünüyorum
Düşlerimde
Baba

Öyle içim acıyor ki
Öylesine bakışın gözlerimde
Taze bir bahar gibi
Sor bakalım sor aşk acısını dostlarına
Uzun uzun anlatsın sana
Baba

Deme kurban oluyum
Seven yürek kor olur
Ateş olur duman olur
Köz olur
Anlamayana
Bütün acı söz olur
Baba

Seven derviş her çektiği
Tesbih tanesinde
Sevdiğini anarmış
Kalbine aşkını Allah katında
Sürekli tembihlermiş
Baba

Bende seni şuan yüreğimde
Tembihliyorum
Duyuyormusun beni
Allah’ım şahit olsun
Baba
Bahattin Tonbul
11.4.2016

Bahattin Tonbul
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Baba Baba

Baba baba nerdesin, hoş sesinle gülesin
Çok özledim ben seni, ciğerimi delesin
Sensiz bu yalan dünya, bana hapis geliyor
Gökyüzünde umudu, gözyaşınla silesin
Bahattin Tonbul
25.9.2013

Bahattin Tonbul
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Baba Diye Bilirmiyim Sana

Bundan yirmi yıl önce şahit olmuştum o acıya
Genç iki çocuklu bir ailenin reisi esrardan ölmüş
Çocuklar küçük baba bile diyememişler ona
Mert yavrum hiçbir şeyden haberi yok
Beni görünce baba diye bilirmiyim sana
Söleyince içim doldu ağlıyamadım onların o haline
Kadın yıkılmış ölmek istiyor ama
Çocuklar olmasa
Ailenin anne ve kardeşleri mahvolmuşlar
Ayak da dursalar da
Her şey kuralın da
Hayat devam ediyordu sonunda
Babaları evi önceden terk etmiş başka bir kadınla
Yaşıyor
Ölen genç ona kahrederek kendini
Esrar eroine vermiş belkide ona bağlıydı bu ölüm var ya

Uzun zaman geçti o genç kadına sahip çıkmış aile
Küçük erkek kardeşleri yiğenlerine
Başka kimseye baba demelerine dayanamamış
Evlenmiş yengesiyle
Geçen çocuklardan Mert'i gördüm askerden dönmüş
Benden bile uzun delikanlı olmuş be
Gördünmü hayat devam ediyor
Bir de git onlara sor bütün bu geçen zamanı
Acılar düştüğü yerde iz bırakıyor,yaşlandıkça
Bütün bunlar ileride tek,tek açığa çıkıyor
Acılar düştüğü yeri yakıyor bak
Yakıyor insanı acılar
24.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Baba Güçsüzüm

Baba babalar günü nedir bilmezdim
Seni ve geçmişini içimden sökemezdim
Yıllarca rüyalarıma kısa geldin özlettin
Sana babalar günü için hediye verecektim

Yokluğun çok yaktı içimi yalnız kaldım doğada
Çok güç verdirmişsinin bana sağlığında hayatta
Çoluk çocuğum olsa da sen yoktun benim ardımda
Yıkılırdım uykudan kalkıp seni bulamadığım işte o anda

Bir anlık huzurum kaybolurdu o an yalnız kalırdım
İçimde sensizliğin verdiği acıyı müthiş tanırdım
Çok çektim baba,çok çektim seni bulamadım
Şu özel günlerde bari arkandan fatiha okuyayım
14.06.2009
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Baba Özledim

Umudum vardı seni görmeye
Rüyamda da olsa hayallerinle
Yaşadım
Avundum sensizken
Baba
Yaptıkların ve verdiklerin
İşe yaramış
Sana olan sevgim
Özlemim gün geçtikçe daha da arttı
Dilediğin ve beklediğin
Herşey gerçekleşti
Ama birtek sen yoksun baba
Keşke zamanın olsada
Dönüp bir baksan geriye
Ben bunları nasıl yaptım neler verdim
Eksiklerim neler diye
Sorarmısın kendi kendine
Baba
Umudumu asla kaybetmedim
Hayal kurmaktanda vaz geçmedim
Hep seni
Seninle olan birlikteliğimi
Özledim sayıkladım baba
Bahattin Tonbul
5.12.2013

Bahattin Tonbul
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Babacığım

Babacığım gençken gitti,giderken de incitmedi
Bir yatsı namaz vaktinde,kucağımda veda etti

Baba acısı başkadır,yüreğimin kancasıdır
Gölgesinin olmayışı,boynu bükük koymasıdır

Babama baba demedim,onu gönlümde besledim
Omzumdaki ağırlığın,bedelini çok ödedim

Rüyalarımda görürüm,acısıyla hep eririm
Hiç uyanmak istemezdim,onunla ben çok gezerdim

Baba oldum unutmadım,gün gittikçe boşalmadım
Acısını atamadım,yüreğimde hep sakladım
Bahattin Tonbul
8.3.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Babacığım Özledim

Gözlerine bakmaya,cesaret edemezdim
Onunla birlikteyken, bazen yalan söyledim
Ondan izin almadan, habersiz gidemezdim
Babası sağ olanlar, babacığım özledim

Onsuz gurbet ellerde, şuan öksüz gibiyim
Yüzündeki izlerin, sanki çizgileriyim
Giydiğin elbisenin, gölgesinde sabiyim
Babası sağ olanlar, babacığım özledim

Ben büyüdükçe babam, saçları beyazlaşır
Gözlerinin altında, yüzleri torbalaşır
Elleri kırış kırış, dilleri de dolaşır
Babası sağ olanlar, babacığım özledim

Resimler siyah beyaz, acı anılar dolu
İki bağcık umudu, çocuklar almış yolu
Umulmadık bir yerde, sarmıştır iki kolu
Babası sağ olanlar, babacığım özledim

Saklardı yorgunluğu, ufacıktı evimiz
İki göz bir odada, yaşıyorduk hepimiz
Gaz lambası altında, umuttu hep sevgimiz
Babası sağ olanlar, babacığım özledim

Ellerinle elimi, nasılda ısıtırdın
Dillerinle yüzümü, öptükçe ıslatırdın
Alınca kucağına, göğsüne yaslatırdın
Babası sağ olanlar, babacığım özledim

Unutamam geçmişi, senin o mis kokunu
Yıllara meydan koyan, özündeki dokunu
Sen bu elden gittin ya, söylüyemem yokunu
Babası sağ olanlar, babacığım özledim
Bahattin Tonbul
21.11.2012

Bahattin Tonbul
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Babalar Günü Kızı Ecemden

Baba annemsiz ilk babalar günün
Biliyorum duygulu çok üzgünsün
Hayat devam ediyor bunu görüyorsun
Ne olur baba bizim için yüzün gülsün

Bundan böyle hem annemiz hem de babamız oldun
Bir tarafımız eksik olsa bizim için hemen doldurdun
Annem yaşarken ne kadar mutluyduk hayat doluydun
Bak baba şimdide aynı olalım ki annemiz mutlu olsun

Senin için evi her iki günde bir süpürüyorum
Değişik,değişik senin için pastalar yapıyorum
Anneminkiler kadar güzel olmasa da,benzetiyorum
Hatalarım ve eksiklerim olursa eğer affını istiyorum

Baba seni kardeşlerimle birlikte çok seviyoruz
Annemi anarken gözyaşları görmek istemiyoruz
İçimiz acıyor,yüreğimizden bir şey kopuyor o an
İnan senin üzülmene hiçbirimiz dayanamıyoruz

Ağlama artık bak şiirimi okurken gözün doldu
Kalbim acıdı baba yüreğim adeta gül gibi soldu
Demiyor muyum sana baba bu bizim kaderimiz
Bundan böyle annemin hatıralarıyla o son oldu

Günün kutlu olsun geleceğin umutla sağlık bol olsun
Ablam ve ağabeyim evlenecekler işte sıra bana konsun
Torunların çok olur,onları sevip okşayıp dede olursun
Kutlayacağımız günlerin,geleceğimiz hepimize hayırlı olsun
14.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Babalar Günün İçin Babacığım

İlk aşkım...Dünyaya geldiğimde sarıldığım,elini tuttuğum ve beni öpmesine izin
verdiğim ilk erkek.Beni dünyadaki kötülerden koruyan süper kahramanım.Yanımda
olsan da olmasan da kendimi güvende hissettiren tek erkeğim.İyiki varsın babam.Şu
anda bu dünyada benim ve bizim kaprislerimize,bilmişliğimize ve büyüklenmemize
katlanabilen tek insansın sen.Ve emin ol,melekliğe terfi etmiş bir annenin yerini
doldurmayı başarabilen ilk ve tek babasın sen.Muhteşem ve süper kelimelerini isminin
yanına yakıştıramıyorum.''Muhteşem süper kahramanım! ! bile isminin yanında sönük
kalıyor.Bu sana hitaben yazdığım ilk yazım.Eğer bugüne kadar yeni doğmuş bir
bebekten bile masum bir ''Seni seviyorum babam! '' diyememişsem Tanrı ve sen beni
affedersniz umarım.Bugün bunu yapmayı planlıyorum.Herşeyden daha
kuvvetli,herşeyden daha sıcak bir kucak ve senin için herşeyden değerli bir
öpücük...Senin için sana verilen en büyükhediye olacaktır bu,eminim.Gözümde
büyüttüğüm o kadar anlamsızlıkların içinde en önemli ve en anlamlı olan sensn babam!
ve biliyorum.Yüreğinde,üç tane hala küçük kalmış evlatlarının ve seni bu küçük
cehennemde yalnız bırakmış cennetimizin fırtınaları kopuyor.Umarım şu geride kalan
baharlarımızı,o minik yüreğimizdeki fırtınaları söndürmekle geçirmeyiz.Umarım mutlu
bir tebessümden ibaret olur o büyük fırtınalar.Ve sen hep benim sorunlarımın ortasına
düşen yıldırımım ol.Her sorunumda arkamı arkama döndüğümde sırtıı dayadığım ve
peşimi bırakmayan ulu çınarım ol.Gülümsememde de,ruhumun yağmur damlalarında
dave yüreğimde kopan fırtınalarda da hep hızırım ol.Ve sen de şunu bil:Uzaklarda da
olsak biz hep senin yanındayız.Ama emin ol senin gibi bir babaya hayatta uzak
kalınmaz! Babalar günün kutlu olsun! ! ! ...
15.06.2008
Kızın Ç.Ecem
   Tonbul

Bahattin Tonbul
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Babalar Sevdanın

İyi ki annen var, ona bakıyor
Sevda çemberinde, ararsan onu
Yüreğinde acep neler yakıyor
Babalar sevdanın tükenmez sonu
Bahattin Tonbul
25.5.2013

Bahattin Tonbul
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Babam

Nur içinde yatırsın, babam Allah’ım seni
Mekanın cennet olsun, istemem ateş düşsün
Aklımdan hiç çıkartmam, kor gibi yakar beni
Ruhlar görülmez ise, toprağı dostlar deşsin

Dağlar ne kadar yüksek, olsada can yolverir
Kefen küçük kalsa da, sevda gönülde erir
Üzdüğün kadar üzül, Allah’ım dünya verir
Herşeyin hesabı var, canlar kabrini deşsin

Kim demiş güçlü erkek, babalar ağlamaz mı
Onunda bir kalbi var, sevdaya bağlamaz mı
Hiçbirşey olmazsa da, gülyüzü çağlamaz mı
Ruhlar görülmez ise, toprağı dostlar deşsin

Ruhu kirletmiş insan, boş veremez öğrenir
Sildim desende inan, sevmez ise iğrenir
Bu yüzden gördüm onu, hakikatı söylenir
Herşeyin hesabı var, canlar kabrini deşsin

Kırıldıkça öğrenir, bunca geçen zamanı
Sen geçmişi silsende, babam vermez amanı
Kalbden gördün her şeyi, söyle yazsın fermanı
Ruhlar görülmez ise, toprağı dostlar deşsin
Bahattin Tonbul
21.6.2015

Bahattin Tonbul
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Babam Benim

Karanlık sokaklarda gezerken babam aklıma geldi
Hiç oturup konuşamadık doğru dürüst beni dinlemedi
Çok düşünür hatadan korkar kesin cesareti edinemedi
Hayat risk sıkıntı içinde çalıştı kimseden destek görmedi

Ailesini ve çocuklarını sever onlardan ayrı gezmezdi
Boğazına dikkat eder azda olsa sevdiğini ayrı yerdi
Biz ne bulursak yerdik o zamanlar taşı bile ezerdi
Oda aniden kimseye haber vermeden bizi terketdi

Bir motorlu bisikleti vardı ceze marka kendi yapar binerdi
Bazı hafta sonları tamir yapacaksa izin vermez bekletirdi
Korkardı binerim kaçırırım diye iple bağlar nişan ederdi
O günleri çok eziyet çekerdim güvenip hiç bin demezdi

Tam yirmi beş yıldır geceleri rüyalarımdan hiç kaybolmadı
Her zaman görürdüm ölmemiş tatilden döndüğü anlardı
Bu yüreğim öyle odaklanmış ezilmişki kurtarıcı sanardı
Gözümü açardım rahatlamışım sanki gerçek hayatdı
06.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Babam Dermişim

Babacığım benden, habersiz gittin
Hergün yokluğunda, acı vermişin
Farkına varmadan, aniden yittin
Aldığım nefese, sevda sermişin

Sensizliğimi de, nasıl anlatsam
Kendi kendime ben, sensiz ağlatsam
Bilene söyleyip, gönül parlatsam
Aldığım nefese sevda vermişsin

Ruhumda yaşattım, yüzbinli ahı
Dilime varmıyor, gönül eyvahı
Uykusuz gecenin, tükenmiş vahı
Aldığım nefese, sevda vermişsin

Babamdan uzakta, açmış gülleri
Esmiş yüreğimde, sevda yelleri
Gittiğin alemde, bensiz dilleri
Aldığım nefese, sevda vermişsin

Sen gidince söndü, bütün ocaklar
Bundan böyle beni, kimler kucaklar
Yüreğimde  bitti, senli sıcaklar
Aldığım nefese sevda vermişsin

Rüyalarda sensiz, hayal kurayım
Yokluğunla söyle, nerde durayım
Döneceksen dönde, bende varayım
Aldığım nefese, sevda vermişsin

Sensiz babacığım, hergün ağlarım
Ciğerim yaralı, neyle bağlarım
Verdiğin o ruhla, zevkle çağlarım
Aldığım nefese, babam dermişim
Bahattin Tonbul
19.11.2012

Bahattin Tonbul
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Babam O Sensin

Dertlerimiz sıcak, yüreğim sende
Esen rüzgarlarda, umudum sensin
Giderken dünyada, yüzünde bende
Ufkuma doğarken, babam esensin

Bir umut dolardı, nefes alırdım
Bırakıp giderken, nerde kalırdım
Kokunu almazsam, can dağılırdım
Ufkumu parlatan, babam o sensin

Sensiz eve girmem, mümkün olmadı
Gittiğin akşamlar, sonu bulmadı
Sana olan sevdam, öksüz kalmadı
Ufkumu ağlatan, babam o sensin

Çocukluğa dönüp, elini tutmam
Gece yatağımda, beni uyutman
Gördüğüm rüyada, ani korkutman
Ufkumu çağlatan, babam o sensin

Komşu sohbetlerin, unutulmaz an
En güzel oyunu, bize oynatan
Verdiğin bilgiyle, sevgi donatan
Ufkumu bağlayan, baba ne dersin

Attığın kahkaha, ninni gelirdi
Kolların arası, güven verirdi
Özlemin içimde, gerçek erirdi
Ufkumu çağlatan, babam o sensin
Bahattin Tonbul
15.3.2013

Bahattin Tonbul
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Babam Ve Sen

Ben küçük iken çok muhteşemdiniz,babam ve sen
Ders çalışırdınız masada imrenirdim kalbimden
Bende böyle bir masada çalışırmıyım acep derken
Sen o zaman Çorum'a okumaya gittin erkenden

Masa filan kalmadı bizler küçüğüz,bakan yok
Her halde babam usandı,geride çocuk çok
İlgilense de ilgilenmese de parlak zeki olanı yok
Bıraktı bizleri okusanda okumasanda gözü tok

Tesadüf içlerinde bir ben okudum şans mı desek
Yemezdim içmezdim eğlenmezdim okul bitirsek
Terör zamanında çalıştım yoktu başka destek
Gerçekten şansa mezun oldum,ne söylesek
22.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Babam Yüreğimden

Geçmedi acın mı, alıştım dersin
Sen öyle san o hiç, gitmez bedende
Sevda yarası mı, hakikat ersin
Ruhunu kaplamış, toprak gidende

En zordu onunla, geçmiş yıllarım
Tam rahat olmuşken, bitti sırlarım
Babamı özledim, onu kollarım
Ruhunu kaplamış, toprak gidende

Son göz yaşım olsan, bırakmazdım ben
Ağlamazdım inan, sızlamazdım hem
Sen babamdın benim, vaz geçmem dünden
Ruhunu kaplamış, toprak gidende

Damla damla akıp, sardım içime
Kader olup yazdın, bitmez hiçime
Babam olup doğsan, dolsan içine
Ruhunu kaplamış, toprak gidende

Nefes olup çeksem, bırakmam seni
Mutlu olup kazsam, ağlatmam seni
Babam yüreğimden, kopartmam seni
Ruhunu kaplamış, toprak gidende
Bahattin Tonbul
26.11.2012

Bahattin Tonbul
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Babamı Özlemek

Babamı özlemek mi, bu ne demek görsem bir
Aslında farkındayım, odur tek ihtiyacım
Gölgesine sarılır, yüreğime  örsem bir
Onun sevdasına ben, sevgisine muhtacım

Pişman değilim baba, seni sevmekten derin
Adıma yakışıyor, kalbimde durur yerin
En derin yarasıdır, acılar olmaz serin
Babamın sevdasına, sevgisine muhtacım
Bahattin Tonbul
14.9.2013

Bahattin Tonbul
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Babamsız Kalan Dünya

Koskoca yarım asırı bıraktım sensiz arkamda
Neler geldi neler geçti,bitmez bu yalan dünyada
Kimi zaman da ağlardı,gülerken en son markamda
Unutmadılar sustular,babamdı kalan dünyada

Çığlık attı bilinmedi,o hayata sitem etti
Kimseye belli etmedi,çocuklarına kahretti
Öfkeli gönlü gitmedi,son zaman onu mahvetti
Unutmadılar kustular,babasız kalan dünyada

Bekleyen evlatlarını,özledim çatı altında
Keşke gözler görmeseydi,eskinin gönül katında
Onlarla yaşamasaydım,yıkılmaz o yar satında
Unutmadılar coştular,babamsız kalan dünyada

İçimden geleni yaptım,aldatmaya dil varmıyor
Sevgiyi gönlüme kattım,aşkımsa kalbi sarmıyor
Yuvamı ayakta tuttum,gece gündüzü yarmıyor
Unutmadılar coştular,babamsız kalan dünyada

Hasret çektikleri için,vazgeçmez kuzularından
Susuz kaldıkları için,görülmez yazılarından
Af dilenmeyede özün,tükenmiş kazılarından
Unutmadılar sustular,babamsız kalan dünyada

Bir baba hem ana hem de,babası olamıyormuş
Binkez elini tutsanda,yarsiz kalamıyormuş
Çocukları anasız bak,dışarı salamıyormuş
Unutmadılar coştular,babamsız kalan dünyada
Bahattin Tonbul
26.2.2012

Bahattin Tonbul
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Babandır

Canın acıya bilir, sesini yükseltme ha
O babandır unutma, incinir o anda ha
Sana sevda bağlanmış, düşün düşün birdaha
Acıya gönül konur,yaşananı unutma
Bahattin Tonbul
24.8.2015

Bahattin Tonbul
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Babanı Özlersin

Dibi yosun olmuş, denize girme
Dağları seyret ki, ayrı düşmezsin
Hasrete aldırma, acılar verme
Babanı özlersin, yeri deşmezsin

Yenik düşeceksen, el aç Allah’a
Kalbindeki baban, umut vallaha
Sönmemiş karanlık, ulaş Allah’a
Babanı özlersin, yere düşmezsin

Herşey gönlünüzce, olsun aldırma
Sevgiyi hissedip, boşa saldırma
Toprağa düşmüşse, onu kaldırma
Babanı özlersin, onu gözlersin

Hayatın güçlenir, olsa yanında
Gelecek iyidir, sevgi kanında
Verdiği bu canı, alır anında
Babanı özlersin, onu gözlersin

Acılar yüzleşir, hayat sonunda
Kaybolur zanneden, hakkın yanında
Faydalı olacak, elbet anında
Babanı özlersin, onu gözlersin

Bahattin gelecek, vaktini bekler
Güneş önce doğar, şafağı ekler
Ufuk silinmeden, yavru emekler
Babanı özlersin, onu gözlersin
Bahattin Tonbul
21.6.2015

Bahattin Tonbul
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Babanın Göz Yaşı

Benim göz yaşım sel oldu akıyor
Kızım Ecem baba ne olur ağlama diyor
Benimse elimde değil,tutmak mümkün değil
Küçük hatıralar içimi aniden parlatıyor

Benim göz yaşlarıma dayanamazmış
Gördüğü anda kalbi ateş gibi yanarmış
Yapma baba içimde bu acı müthiş kaynarmış
Babasının ağlamasına kızım hiç mi hiç bakamazmış
26.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Babanın Kızına Olan Duyguları(SELCENE)

Bak kızım ben baban
Sense içimden bir parçam
Yanındayım her an
Ben seni unutamam

Küçükken sana çok sarılırdım
Adata içerime basar koklardım
Sen o zamanlar bunu anlayamazdın
Çünkü benden olan bir parçamdın

Büyüyünce korktum sarılamadım
Evlenmeden vaz geçer diye
Çünkü çok radikal kararlar alırdın
Gerisini umursamazsın bile

Düşünmezdin geleceğini sen
Feda ederdin hiç düşünmeden
Bense babanım bunu bilmen
Yeter sende olacaksın anne hemen

Evlensen de sevgimiz eksilmez korkma
Eşini yavrunu sakın ola öksüz bırakma
Onlardan ayrı,onlar sız sakın ayrı yaşama
Geleceğin umudun güvencen hep onlarda

Bunları hep sinin  baban söylüyor içten
İlk önce eşin çocukların her şeyin ailen
Bizde senin vaz geçilmez  olan düşüncen
Dünya dediğin döner durmadan merak etme sen
19.06.2008
Bahattin Tonbul
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Babası Var

Ellerimden tutarak, yürümeyi öğrettin
İçimdeki ateşi, sen olmadan kim yakar
Saçlarımı okşayıp, baba bana sabrettin
Yüreğimi kaplayan, sevdamız boşa akar

Herkesin babası var, benim babam sensin yar
Acele etmek yoksa, Allah’a yalvarmak var
İmkansızı kullanıp, babam aşkla dua var
Gökyüzünü kaplamış,  yıldızı hergün akar
Bahattin Tonbul
21.6.2015

Bahattin Tonbul
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Babaya Hizmet

Babaya hizmet etmek, engüzel huyumuzdur
Her seferinde baba, bizi uzakta bulur
İlkin hep o öksürür, ak saçlar soyumuzdur
Babamız hayattayken, hep karşımızda olur

Gözaltları şişince, gözyaşları çok kurur
Yere çökü verince, dizlerde ağrı durur
Sakladığı yorgunluk, yüreğine can vurur
Babamız hayattayken, hep karşımızda olur

Bir an gelir hayattan, pek çok şeyi isteriz
Ağarmış sakalları, okşayarak kesderiz
Buruşmuş yanakları, hissetmeden öperiz
Babamız hayattayken, hep karşımızda olur

Albümdeki resimler, tanınmaya da bilir
Özlemine bakarak, babam koşarak gelir
Umudunuz var iken,  oda insan bak ölür
Babamız hayattayken, hep karşımızda olur
Bahattin Tonbul
4.10.2013
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Bacıyı

Gönlümden akan yaşlar
Oda yari görseydi
İçinde dolambaçlar
Seni bana verseydi

Uzaklarda arama
Ruhundaki bacıyı
Derelere bak ama
Sevda yüklü acıyı
Bahattin Tonbul
30.7.2009

Bahattin Tonbul
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Badisefa

Bak badisefayı sarmış gökyüzü
Gri bulutlar kaplamış körfezi
Ayrılık zamanı da hiç değil
Karanlık akşamlar dolmuş gönlüne
Yapayalnız bırakmış merhametsiz
Islanmış kiprikleri
Doymuyor yağmura toprak
Deniz kucaklamış sevdayı
Ayrı da olsa
Üzgün
Hüzün eksilmez yüzünden
Gün doğana kadar
El ele tutuşunca
Canlanır yürekler
Sevdanı beklerken
Başak yüzlü bahar
Hatırlatır geçmişi
Can çekişirken anlarsın sende
Duy duyda
Kulakver sesine
Badisefa da
Bir ev olmuş sana
Aşkına aşkımıza
Tüm seven yüreklere
Bahattin Tonbul
15.6.2015

Bahattin Tonbul
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Bağırarak Dışarı Fırladım

Duygularımı alamadılar sen gitsen bile bu elden
Çok yalnız bıraktılar unuturum belki tez elden
Diye beklediler aşkımı sökemediler içimden
Bir birimize söz verdik yok etmek çok erken

O kadar işlemişsin ki içime damarlarıma dolmuşsun
Beni benden alıp adeta bir tek vücut oluşturmuşsun
Sesizce gözlerini yumdun o an cız ederek yakmışsın
Beni benden aldın bağırarak dışarı fırlatıp atmışsın
24.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bağırmak Haykırmak İstiyorum

Bağırmak haykırmak deliler gibi çığırmak istiyorum
Kimseler duymasın diyede kendimi adeta sıkıyorum
Çocukların  görmesini istemediğim bu halimi,saklıyorum
İsteğim dışı titreyen sesimi,konuşmamı bir türlü tutamıyorum

O zaman çocuklarım der,sıkma kendini baba
Ağla dışarı vur sıkıntını içine ne olur atmasana
Sonra birşeyler olur belki  sakınha sanada
Biz ne yaparız  anne ve babasız bu dünyada
26.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bağışla-1

Nasıl olacak bilemiyorum ama içim
Şimdiden acımaya başladı
Onsuz ilk bayramımız olacak
Yüreğim buruk gözü yaşlı olmak istemiyorum
Şimdiden ağlamaya başladım
Yokluğu acı veriyor bana
Hele bayramda
Nasıl yapacağım onsuz buralarda
Sesini duyamayacağım
Giyinip kuşanıp ailece sıraya dizilip
Birbirimizin bayramını kutlardık
Şimdi o yok eksik ne yaparım o anda
Allah’ım sabır ver şu acı çekem yüreğime de
Onu bana unutturma
Onsuz ne yaparım ben sonra
Bu dünyada yaşamak anlamsız
Olur bana
Saygısızlık yaptımsa Allah’ım
Bağışla
Bahattin Tonbul
28.09.2008

Bahattin Tonbul
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Bağışla-2

Onu yaşatmak arkasından dualar yaparak
Huzuru yakalıyorum o anda
Onun aşkını yaşarken hep ellerim havada
Allah’ım yalvarıyorum sana da
Cennetinde bir mekan hazırla
Çok çekti o bu dünyada
Ne olur çekmesin bari oralarda
Biliyorum huzur dolu şu an senin yanında
Onun için yapa bileceğim bir şey varsa
Yüreğime doldur yapayım hemen o anda
O bu dünyadan göçünce ilk işim beş vakitte
Her an dualarım onunla
Huzur buldu birden gönlüm,rahatladım
Geziniyor cennet bağlarından üzüm topluyor
Şu anda
Allah’ım yanlış anlama bu aşkı sevdayı da
Sen doldurdun koynuma
Sana olan aşkımda daha bam başka
Ruhumda bedenimde senin yanında
Saygısızlık yaptımsa Allah’ım
Bağışla
Bahattin Tonbul
28.09.2008

Bahattin Tonbul
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Bağışlasın Yaradan

Ne kadar çabuk geçti Nilgünüm seninle olduğum an
Yıları bile hatırlıyamadım geçen bunca birlikte yaşanan
Bilemezdim birden kaybolacağını mekanı hatırlayamam
Unuttum unutmak isterim o kötü anı anmam hiç bir zaman

Demiştin vakit tamam bu toprağın altına ineceğin zaman
Düşünme aşkı sevdayı birden unutmaz bunları seni yaradan
Yeryüzüne çıkmıştın doğarken şimdi ölüyorsun hazırlan
Yedin içtin bu dünya nimetlerinden hatta berrak sudan

Doymadın canım gel yanıma buluşalım istediğin an
Gözlerim yolda kalbim senin yanında durur usanmadan
Bakma bana öyle hatam nedir bakıyorsun yandan yandan
Artık çok sevdim seni affetsin ikimizi bağışlasın yaradan
09.04.2008

Bahattin Tonbul
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Bağlamış

Bazen kendine bakıp
Ne çirkinim ben derdin
Oysa benim için sen
Dünyalar güzeliydin

Gök yüzünde yıldızdın
Rüyamda dolaşınca
Karanlıkta yalnızdın
Acılar paylaşınca

Hatıralar dururdu
Hayaller karışınca
Yüreğim kudururdu
Senden uzaklaşınca

Gönüllerde can  başka
Yare doyulmayınca
Hasret kokan o aşka
Güller takılmayınca

Bahattin'im yanarım
İçim sevda kaplamış
Sevgilime kanarım
Onu toprak bağlamış
Bahattin Tonbul
17.12.2009

Bahattin Tonbul
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Bağlanmış Meğer

Bazen insan değil, herkes seviyor
Bekleyip özlemek, elbette değer
Canlısı cansızı, onu övüyor
Sahibi olmuşsa, bağlanmış meğer

Hayaller seviyor, gözler seviyor
Yaşamayı bensiz, herkes seviyor
Kokusu seviyor, sesi seviyor
Kıskanıp seviyor, bağlanmış meğer

Sahibi olmazsa, kimler sevecek
Boynu bükük o yar, kimi övecek
Beni farklı kılan, budur diyecek
Sızlayan yüreği, bağlanmış meğer
Bahattin Tonbul
27.12.2015

Bahattin Tonbul
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Bağlarım

Sevda çeken ömre, dilek  koyayım
Senin için yanar, hergün ağlarım
Karanlık geceyi, nasıl boyayım
Umudum cennetti, yeşil bağlarım

Dağların üstün de, güneş doğarken
Yağmurun sesiyle, akar çağlarım
Rüzgarın esişi, teni boğarken
Yüreğine ateş, yeşil bağlarım

Sevgili o yarim, olmuşsa toprak
Yüreğimde yanan, ateşe dön bak
Gördüğün hayalse, sevdamız çırak
Umudum cennetti, yeşil bağlarım

Gözler gözlerime, bilmeden yoldu
Eller ellerimden, hasretin oldu
Özlem çeken gönül, ani kayboldu
Umudum cennetti, yeşil bağlarım

Karanlık gecede, tükenmez ışık
Sevda çeken yürek, elbette aşık
Dökülür yemekler, olmazsa kaşık
Umudum cennetti, yeşil bağlarım

Bahattin’im beni, alıpda götür
Renk renk çiçek topla, açmadan getir
Ömür salkım söğüt, zamanı bitir
Umudum cennetti, yeşil bağlarım
Bahattin Tonbul
29.12.2012

Bahattin Tonbul
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Bağlarmışsın

Geçen zaman geri dönmez
Anlamsız söz hiç dinlenmez
Kaçan fırsat tekrar etmez
İki gönül arasında

Hayatının her anında
Sorumluluk hep yanında
Suçu atsan başkasına
Cahil olmak kötü iştir

Okuyup da anlamayan
Uzaklarda çınlamayan
Acılara dayanmayan
Sevda olup bitermişsin

Bilmemişsen,bilebilsen
Görmemişsen görebilsen
Konuştukça alışırsan
Gelecekten utanmazsın

Zorluklardan kaçtığın an
Kendini horladığın an
Güvenip kaybolduğun an
Bu dünyayı bilemezsin

Bahattin’im mutlu olsam
Her sevdaya ayrı dolsam
Acılara merhem olsam
Tutup beni bağlarmışsın
Bahattin Tonbul
12.6.2010

Bahattin Tonbul
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Bağlayan Olma

Aşkını andıkça yar içine söz
Dışın meşgul ise, ağlayan olma
Ufkuna doğacak ateşlerde köz
İnsafsız ruhunla, bağlayan olma
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul
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Bağrıma Bastım

Sensizlik çölmüş yarim gönlümde
Dünya sanki bu kumun yerinde
Arıyorum durmadan içinde
Acı,sessizliğin yüreğimde

Aşkın geçmişten beri geliyor
Her anın içerimi deliyor
Hele kokun beni yok ediyor
Sessizliğinse acı veriyor

Ben bu diyarda sensiz gezemem
Güneşin yakmasına gelemem
Acını kimseye söyleyemem
Dönen dünyaya dur da diyemem

Toprağı taşı üstüne attım
Yari oraya nasıl bıraktım
Burada sensiz yaşayacaktım
Tüm acıları bağrıma bastım
Bahattin Tonbul
19.09.2008

Bahattin Tonbul
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Bağrımda

Bir kere sevdim
Başka daha sever miyim
Dersen bilemem

Buralarda yalnızım
Bomboş oldu her yanım
Etrafıma bakıp ağlarım
İçim kof
Bitmişim inan haberim bile yok
Tanımadan yitirdim seni
Bulur muyum dersin senin gibisini
Tekrar soruyorum kendi kendime ne dersin

Sen kayboldun kaybolalı
Bir yanım yarım artık
Yaz aylarında
Yalnız kaldım yetimim sanki  bu alemde
Tam son anlarda yaşamak isterken
Sonsuzluğa girdin birden
Oyun bozanlık ettin
Peki ya şimdi,ne yapayım ben
Kiminle oynayayım
Aklımdan hiç çıkmıyorsun ki
Haksızlık yaptığımı düşünüyorum
Bazen
Yaşamak doymak istiyordum
Hayatın son anlarında coşmak
Sevmek sevilmek istiyordum
Hakkım yok muydu bütün bunlara söyle
Koklayıp kaybolmak istemiyordum
Artık inan yoruldum….
…………………..
Denizle ormanın buluştuğu ve tanrının yoğun olduğu yerde
Yaşamak istiyordum
Ne dersin bu duygularıma
Unutma burada ve orada tek sevdiğim sensin
Başını koyduğun
Hayaller kurduğun
Şarkılar söyleyip
Dilekler sunduğun
O göğsüm artık bomboş
Durur bağrımda
Bahattin Tonbul
26.6.2010

Bahattin Tonbul
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Bağrımdan

Yaşam sensiz anlamsız,rüyaların olmazsa
Tat alamam dünyadan,kokun uçsa bağrımdan
Yaraların dermansız,ciğerinden solmazsa
Acıların gitmezmiş,yoksul kalan ağrımdan

Yarsiz garip dünyayı,ateş sarmış duydun mu
Gök yüzünde bulutu,buhar yapıp oydun mu
Karanlıkta gönlüne,giden yari koydun mu
Acıların çıkmazmış,yoksul kalan bağrımdan
Bahattin Tonbul
26.10.2010

Bahattin Tonbul
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Bağrımdan Atamadım

Sevdikçe sevenim geliyor
Öptükçe öpesin de gelir
Dünyalar kadar seviliyor
Sevenin yüreğinde  erir

Sevdam dillere destan olsun
Ruhumsa bedenimde erir
Ayrılık burada kaybolsun
Aşkın yüreğimi kemirir

Nasıl bıraktın acımadın
Seni inan unutamadım
Deliler gibi hep dolandın
Yari bağrımdan atamadım
Bahattin Tonbul
17.12.2008

Bahattin Tonbul
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Bağrına

Bana geri versene,kalan hayallerimi
Acını dirhem dirhem,yaşat son aşk uğruna
Hepsi sığmış ömrüme,sakla gayelerimi
Sırtımı döndüm artık,vursun yarin bağrına

Yokuşlarda daraldım,bu aleme sığmadım
Sensiz kalan ömrümü,gönüllere yığmadım
Çaresiz derde kaldım,inan dertsiz doğmadım
Sırtımı döndüm artık,vursun yarin bağrına

Sevdamın defterinde,tüm anılar yazıldı
Ne çok isyanı bildim,hepsi tene kazıldı
Yeminimi bozmadım,senin için nasıldı
Sırtımı döndüm artık,vursun yarin bağrına

Bir damla su dilendim,yaşanan aşk nehrinde
Yarin orucundayım,andım her seferinde
Vermeyenim olmadı,doğdum son neferinde
Sırtımı döndüm artık,vursun yarin bağrına

Yazdırdım fermanları,söyle kendi dilinle
Umutlarım silinmez,her şey onun elinde
Tekrar bana geri gel,kolum senin belinde
Sırtımı döndüm artık,vursun yarin bağrına

İnsan geçmişlerini,üzülmese siler mi
Özündeki aşkını,bedeninde biler mi
Hayalleri rüyada,tek başına diler mi
Sırtımı döndüm artık,vursun yarin bağrına
Bahattin Tonbul
9.10.2011

Bahattin Tonbul
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Bağrında Yatırmaya

Seven severse yari,yanar hepten o yanar
Aşkı tüterse eğer sevdalar durmaz kokar
Meğer ki dostlar görüp,hal nedir diye kanar
Uçar dağlarda kuşlar,çiçeğe arı konar

Kuşlar uçmaya hasret,arı öz toplamaya
Gönülleri boşalmış,ayrı ayrı kalmaya
Sevgi sevmeye hasret,aşıksa buluşmaya
Tanrım hepsini almış,bağrında yatırmaya
Bahattin Tonbul
25.6.2009

Bahattin Tonbul
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Bahaneler

Aldığım her nefesde,yüreğimde ben oldun
Seni sensiz severken,canımdan can istedin,
Beni bensiz yaşarken,ciğerimde sen soldun
Yüzündeki siyah ben,ben olayım istedin

Sen yoksun diye aşkı,bitirmez mesafeler
Asıl mesafe değil,bitiren bahaneler

Söyle Allah aşkına,ben çok mu şey istedim
Özlediğim sen idin,seni senden istedim
Yaşattığın son sevda,sevdam olsun istedim
Yüzündeki siyah ben,ben olayım istedin

Sevdan içimde bir kor,ateştir mesafeler
Ölüm bize şart oldu,tükenmiş bahaneler
Bahattin Tonbul
10.7.2012

Bahattin Tonbul
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Bahanesi

Yalan olur yalan, aşk hikayesi
Toprak yari sarmış, son şahanesi
Sevdası gönülde, tutku gayesi
Tükenmez umudu, hep bahanesi
Bahattin Tonbul
19.11.2015

Bahattin Tonbul
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Bahar

Anlaması zor geliyor
Ayrılıklar acı tıyor
Hasretlikler sızlatıyor
Varsın geçsin faslı bahar

Ömrümden ömür katmadım
Yarim için ne yapmadım
Hayatımı da adadım
Varsın geçsin faslı bahar

Onunla yaşardı gönlüm
Dünyada tek onu sevdim
İçerime gömemedim
Varsın geçsin faslı bahar

Fikret dostum senin için
Bu dünyada ben bir hiçim
Ölümümüz Allah için
Varsın geçsin faslı bahar......
Bahattin Tonbul
28.10.08

Bahattin Tonbul
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Bahar Geldi Yeni Can ve Cananlar

Bahar kendini göstermiye başladı sevgilim bahçen duruyor
Sen olsan şimdi tek, tek çiçekler ve yeni yetişecekler ekiliyor
Ama ben sadece bahçeni bu hafta temizledim içim el vermiyor
Biliyorum her karesinde senin ayak izlerin hala bozulmadan duruyor

Bazen gücün yetmez bahattin çapala derdin şuraları bana
Kıyamazdım alırdım beli yardım ederdim durmadan sana
Tüm bahçeyi beller sonrada tek,tek tohumları atardın toprağa
Sonrada geçer otururdun kenara kahveni yudumlar bakardın ona

Bu zevki yaşıyormusun şimdi orda ne yapıyorsun baksana
Ben senin için ilk aşaması olan kuru dalları budadım anında
Hiç birşey ekmek gelmiyor içimden sen hayatta yoksunya
Yaşamak bile fazla geliyor hayat yük san ki hepsi bana

Bahar demek yeni hayat yeni can eskiden içim dolardı heyecan
Şimdi sensiz bu dünyada yaşasam ne yaşamasam yok olmuş can
Bu yürek bu beden sana esaret olmuş yanıyor çevrene iyi bir baksan
Damarımda kan kalmadı içinde bile bir damla yok çekilmiş bütün canan
01.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bahar Gelince

Bahar gelince güneş farklı doğuyor
Toprak ısınıp buram,buram kokuyor
Ağaçlar uyanıp yeni filizler canlanıyor
Her bahar insan ayrıca hayat buluyor

Topraktan buhar ve canlılar ortaya çıkıyor
Hayvanlar yeni nesil için yavru veriyor
Çevre sanki yeniden kendi kendini buluyor
Sanki canım sevgilim doğaya yeni geliyor

Seni beklemek seninle olmak bütün arzumuz
Nerde olacağını nerde doğacağını bekliyoruz
Çocuklar ve ben her gece rüyalarda görüyoruz
Seni ve seninle olan hatıralarımızı hep koruyoruz

Baharın ışıl ışıl oluşu ve etrafı canlandırıyor
Senin gülüşün ve bakışınla onu bütünleştiriyor
Doğanın gücünü veren Allah'a yalvarıyor
İçimizde olan sıkıntıları akar suya bırakıyor

Irmak temizler çünkü içinde su taşır
İnanmak güvenmek hayat kolaylaştırır
Su durmadan aktığı için berraklaşır
Yaşadığın sürece canım enerji taşır
07.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bahar Ve Barış

Bütün vücudumu saran tarif edemediğim bu duygu
Tüm insanların bilmesini ve tanımasını istiyorum
Birlikte paylaşalım acıyı tatlıyı,hatta var olan tüm sevinci
Yakalım ateşlerin içinde kini nefreti açlığı çekilen sefaleti

Barışa bayrak açıp bu günleri bayram yapmak istiyorum
İşte uzatıyorum bakma öyle aptal,aptal tutsana elimi
Bizim gönlümüzü şenlendiren bahar size gelmedi mi
Neden öyle bakıyorsun insanlık dediğin bu değil mi
27.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bahar Yağmuru

Bahar yağmuru gibi, gelip geçtin ömrümden
Sevemez kimse seni, benim sevdiğim kadar
Herkes herkesi sevse, acı gitmez ömründen
Gururunun yettiği, sevsin sevdiğim kadar
Bahattin Tonbul
5.5.2014

Bahattin Tonbul
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Baharda  Güzeli

Baharda güzeli, çiçek açandır
Cümleye sığdırsam, anlatan varsa
Gül kadar güzelsen,  koku saçandır
Sarılıp otursam, gerçek o yarsa

Dalında özeli, diken olandır
Umulmadık anda, vefa bulandır
Artık kalem kırsam, son yorulandır
Sarılıp otursam, gerçek o yarsa

Dehşet anı yakın, gece yaklaştı
Saçlar simsiyahtı, sakal aklaştı
Düşüncem bitecek, diye sıklaştı
Sarılıp otursam, gerçek o yarsa

Düşerse yastığa, bu garip başım
Göz kırpmadan biter, onsuz telaşım
Zamanı gelince, acın savaşım
Sarılıp otursam, gerçek o yarsa

Güneş yola çıktı, sabahtan önce
Yıldızın ışığı, iplikten ince
Ay’ım neredesin, ömrüm bitince
Sarılıp otursam, gerçek o yarsa

Bahattin bitirdin, yarısı gece
Ömrümden birini, alacak güce
Şiirde yazılan, o sonsuz hece
Sarılıp otursam, gerçek o yarsa
Bahattin Tonbul
22.9.2016

Bahattin Tonbul
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Baharı Kış Bildim

Baharı kış bildim, dua ederim
Gökteki yıldızı, ayı taradım
Düşündüm yıllarca, neydi kaderim
Kaç yedi yıl oldu, seni aradım

Dağ miskin son gece, unutulmazsın
Suçluyu bulamam, uyutulmazsın
Seher yellerinde, dağıtılmazsın
Kaç yedi yıl oldu, seni aradım

Unutmaz yıllarca, o dönemini
Kadere bırakmaz, yar önemini
Susunca anladın, son zeminini
Kaç yedi yıl oldu, seni aradım

Tutsan ellerini, bırakma sakın
Güneşin doğuşu, elbette yakın
Acıyan yaradır, iyice bakın
Kaç yedi yıl oldu, seni aradım

Sefalet içinde, yıllar geçsede
Bulanık suları, yalnız içsede
Her anı hatıra, bulup seçsede
Kaç yedi yıl oldu, seni aradım

Bahattin dilinden, düşmedi o yar
Yüreği yaralı, kaybolmuş diyar
Haki katı ara, işte son ayar
Kaç yedi yıl oldu, seni aradım
Bahattin Tonbul
14.1.2017

Bahattin Tonbul
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Baharı Yeşilliği Severdin

Buralarda güneş parlıyor,güneş insana hayat veriyor
Çok severdin pırıl pırıl parlayan güneşi ruhu aydınlatıyor
Kış yorgunluğundan çıkmış, yeni doğmuş gibi parlıyor
Çevrede ağaçlar çiçek açmış,tabiat adeta patlıyor

Kış uykusuna yatıp, uykudan kalkmış gibi gözüm kamaştı
Etrafımda siyah toprak yeşillendi ağaçlarda çiçek açtı
Keşke yaşadıklarım seni kaybetmem ayrıca bir seraptı
Olması için neleri vermezdim,hayat artık benim için berbattı

Rüya gibi daha şokunu atamadım canım sevgilim
Çiçekler bahar sana hayat verir canlılık getirirdi
Baktım etrafa belkide mucize ile sende dirilmiştirsin
Diye dağ taş dolaşarak her tarafta seni arıyorum gülüm

Köyde orman canlandı mantarlar çıktı seni bekliyor
O kadar çok severdin ki adeta sana can veriyor
Bu da bana çok değişik geldi içime canlılık geliyor
Sana kavuşmak veya raslarım diye kalbim atıyor
25.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Baharı Yetersiz

Neden bekleyeyim, baharı yarsiz
Kış gelmeden seçti, anlamı yitti
Çaresiz dönemde, kokusu arsız
Sebepsiz gülmeler, kaybolup bitti

Rüzgarı okşuyor, eser yukarı
Yağmurlar yağıyor, yoktur akarı
Kırılmış kanadı, ateş yakarı
Sebepsiz gülmeler, kaybolup bitti

Kendi gözlerinde, seyretti onu
Bir filim şeridi, almıştı konu
Dillerde dolanır, o yarin sonu
Sebepsiz gülmeler, kaybolup bitti

Önemli olanı, biteni değil
Akan sularında, yukarı meğil
Allah  huzurunda, sonsuza eğil
Sebepsiz gülmeler, kaybolup bitti

Acılar yok etmek, isterse teni
Gönülde arzular tüketmez beni
Gördüğün rüyadan uyartmam seni
Sebepsiz gülmeler, kaybolup bitti

Bahattin en büyük, hediyem sana
Vereceğin aşkın, bağlanmış kana
Diyarı gurbette, ağlama cana
Sebepsiz gülmeler, kaybolup bitti
Bahattin Tonbul
23.2.2014

Bahattin Tonbul
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Baharımsın Sen

Kurudallarıma çiçek açtıran
İçimi yeşerten baharımsın sen
Gece karanlıkta,yıldız saçtıran
Gökkuşağımda yaz yağmurumsun sen

Yüksek dağlarımda,rüzgarım deli
Ağacı titreten,poyrazın yeli
Yerdeki yağmurun,akar o seli
İçimi yeşerten baharımsın sen

Sevdan içerimde kuru ayazım
Yağan karlarında,gerçek beyazım
Yüce dağlarında olmuş eyvazım
İçimi yeşerten baharımsın sen

Dillerde dolaşan,gerçek bestemsin
Gözlerime bakıp,beni istersin
Okunan şarkımda,yakan güftemsin
İçimi yeşerten baharımsın sen

Seninle bir olup sana doymadım
Sevdanla yandıkça,ayrı koymadım
Göğsümde sakladım,farklı soymadım
İçimi yeşerten baharımsın sen

Bahattin’in aşkı,sevdası sensin
Yürekte oluşan,simsiyah bensin
Leylasız Mecnuna,kavuşan tensin
İçimi yeşerten baharımsın sen
Bahattin Tonbul
10.12.2011

Bahattin Tonbul
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Baharlar Bitmeden

Seni unutmadan yanan yüreği
Baharlar bitmeden,sakın ıslatma
Sıcak nefesinle,pişen böreği
Gökyüzünde sakla,sakın fırlatma

Hayalleri uyut,üşütme beni
Açıkta üşüyen,donmamış teni
Nefesin ısısı,sarmış bedeni
Gökyüzünde sakla,sakın unutma

Yumuşak göğsüne,başımı koysam
Sana sarılıpda,kalbini oysam
Senininle sen olup,öylece doysam
Baharlar bitmeden,sakın unutma

Özleyip öperek beni uyandır
Gerçekten sevenler,bize hayrandır
Bütün gülüşlerin,aşka beyandır
Baharlar bitmeden,sakın unutma

Avuç içlerimde,seni aradım
Yalnız bedenimde,yari taradım
Uyudum uyandım,neye yaradım
Baharlar gitmeden,sakın unutma
Bahattin Tonbul
15.10.2011

Bahattin Tonbul
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Bahattin Tonbul

B ahar olur saçarsın
A kşam olur kaçarsın
H alen mi utanacaksın
A rtık gel tanışalım
T arihlere karışalım
T amamen aşkım kaybolmasın
İ nan bu iş seni sarsmasın
N ihayetinde  kavuşacaksın

T avır hırs ve hitet
O nurunda vardır kıymet
N Edir yaptığın bu zilet
B ana bunumu yapacaktın
U tancından kaçacaksın
L azım olmazmı bu sevgi bir gün sana
16.03.1971
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bahattin TONBUL

Genç yaşta yarini toprak aldı
Oda kendini hep şiirlere saldı
Bazen uyudu bazen de daldı
.....Dertli hocam Bahattin TONBUL
.....Dilerim öbür dünyada da onu bul

Yalan dünya oda kozalak topladı
Kimbilir çocukken ip bile atladı
Bu acı ile hocam dertler katladı
.....Dertli hocam Bahattin TONBUL
.....Dilerim öbür dünyada da onu bul

Hep dertli yazar gülmez kalemi
Neşeyi unutmuş dost almış elemi
Bugün gördüm dedim yine mi
.....Dertli hocam Bahattin TONBUL
.....Dilerim öbür dünyada da onu bul

Dağlar taşlar yarini getirir aklına
Her zaman dua eder bilirim hakkına
Resmini koymuş salon mutfak balkona
.....Dertli hocam Bahattin TONBUL
.....Dilerim öbür dünyada da onu bul

Konuşurken dalıp dalıp gidiyor
Arada bir fatiha yı içinden okuyor
Yarinin sevgisini içine hala dokuyor
.....Dertli hocam Bahattin TONBUL
.....Dilerim öbür dünyada da onu bul

Kolay değil tabi yerinde olmak
Onca sene sonra yarden ayrı kalmak
Mezarı başında uykuya dalmak
.....Dertli hocam Bahattin TONBUL
.....Dilerim öbür dünyada da onu bul

Anıları saklı gittiği her yerde
Hangi ilacı içse şifa olmaz bu derde
Böyle acıyı çekmek varmış kaderde
.....Dertli hocam Bahattin TONBUL
.....Dilerim öbür dünyada da onu bul

Resmine bakınca gözü doluyor
Azıçık gülse birden bire soluyor
Hasretinden bağrı hep yanıyor
.....Dertli hocam Bahattin TONBUL
.....Dilerim öbür dünyada da onu bul

Adnan’ım ben, hocam yaranı deştim
Biliyorum sen hoca,hem de iyi eştin
Alın yazısı dünyada acı ile eşleştin
.....Dertli hocam Bahattin TONBUL
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.....Dilerim öbür dünyada da onu bul

::::::::::::::::Adnan ŞAHİN:::::::::::::::::::

Bahattin Tonbul
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Bahattin Tonbul__Abdurrahman Kahraman-1

Anlat Alacam
Seni anlatmaya yeter mi sözler
Adını haykırıp,desem Alacam
Çalıp söylemeyi,aşıklar özler
Çocukluk halimi,anlat Alacam

Gelip geçmişinde,eğilmez başın
Bektaşi yunusu,göğsünde taşın
Var mı bu dünyada,yarsiz kardaşın
Çocukluk halimi,anlat Alacam

Düz ova üstüne,kurulmuş bahtın
Hititlerden kalma,güneştir tahtın
Anamdan babamdan,kalmadı ahtım
Çocukluk halimi,anlat Alacam

Tarihler boyunca,gerçek ışıktın
Çağlar ötesinde,kalan aşıktın
Seninle olunca bana beşiktin
Çocukluk halimi,anlat Alacam

Huzurun eşiği,geçmişe düşer
Hakkın haki katı,içimi eşer
Senden ayrılınca,ruhum hep beşer
Çocukluk halimi,anlat Alacam

Gurbette halimiz,hayalin süsü
İçerimden çıkmaz vatan ülküsü
Söylenen nağmeler,özlem türküsü
Çocukluk halimi,anlat Alacam

Bensiz nöbetini,tutmuş insanlar
Ali’yi Yusuf’u,katmış İhsanlar
Yolunda kurbandır,nice Hasanlar
Çocukluk halimi,anlat Alacam

Bahattin’in gönlü,toprağın hası
Göğsünde yatıyor,gerçek babası
Ruhunu kaplamış,onun yarası
Çocukluk halimi,anlat Alacam…Bahattin Tonbul
31.1.2011

Hedik serdim karşıdaki yamaca
Al küreği çık bi yol şu damaca
Köyünün suyundan içtin mi hiç kanaca
Bir şiirle anlatılmaz ALACA...

Çocukları bakkalaca salaca
Güğümleri bekledin mi dolaca
Yalın ayak çık bi hele yolaca
Bir şiirle anlatılmaz ALACA
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Kağnıları çektin mi hiç garaja
Gittin mi hiç Evci' deki baraja?
Tırmanıver yukardaki dalaca
Bir şiirle anlatılmaz ALACA…..Abdurrahman Kahraman

Birçok yeri,bahçelik bağlık
Ortası ova,etrafı dağlık
Başka bi diyeceğim,kalmadı artık
BAHATTİN' im ağzına sağlık...Abdurrahman Kahraman

 Senin yerin gönlümüz
Yurdun Orta-Asya
Bir ayağın Alaca
Bir ayağın Kafkasya...Abdurrahman Kahraman

Bir deyiş,bir deyişe
Gör ki neler anlatır
Deyiş var ki şairin
Yüreğini parlatır...Abdurrahman kahraman

Bu sevda bu muydu aşk,senin gönlünü sarmış
Her yazdığın satırda,kültür ruhunu karmış
Tezekhanında ateş,usul usul yakarmış
Abdurrahman Kahraman,daha neler yazarmış……Bahattin Tonbul

Kıymetliydi eskiden zamanın behri
Bilmiyorduk hiç deniz ile nehri
Ateş yakıp ısınırken TEZEKAN'da
Diyorduk, bura Alaca'nın başşehri...

Damların boyunca kar vardı
o sevda o gün gönlümüzü sardı
Nerden bilebilirdim ki
Alaca'da şair bir Bahattin vardı...Abdurrahman Kahraman

Kıymetliymiş hiçde bilemedik ki
Altından geçen özü,silemedik ki
İçinde yaşar iken,o tezakanı
Gökyüzüne yıldız,dikemedik ki

Rüyalarımızdan,gitmiyor ahı
Kalbimizi gömdük,bitmez günahı
Nereden gelirdi,ateşi vahı
Alaca şehrinde,kahraman hoca…….Bahattin Tonbul
-*****************************************************************
Akın ettiler hep yüceltmek için dini
Eyyubiler,unutur mu Selahaddini
Bizlerde hiç unutmadık
Ankara'ya gönderdiğimiz Bahaddini...

Gökyüzünde yıldızımız yok belki
Ne sonraki,ne de ondan evvelki
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Yıldızımız sen ol,kabul et bunu
Başımız göğe değer inan ki……Abdurrahman Kahraman

Mangal gibi yürek,kaynar ateşte
Sevda dediğin de,bu olsa gerek
Gönülleri atma,yanar güneşte
Hasreti bulmadan,söndürmek gerek

İnan ki sizleri,bensiz uyutmam
Ruhumda izleri,hoyrata tutmam
Sevdiğim güzeli kalp de unutmam
Hasreti bulmadan,söndürmek gerek

Dilimdedir adı,tükenmedi hiç
Tezek kokuları,tiksinmedi hiç
Baykara çayını,unutmadık hiç
Hasreti bulmadan,söndürmek gerek………Bahattin Tonbul

Çöplü'nün suyundan içtin mi hiç
Tezekan'ın köprüden geçtin mi hiç
Eline eskimiş bir tırpan alıp
Ekinden,çayırdan biçtin mi hiç

Bırak artık şu hokus-pokusu
Çaylara sinmişken,tezek kokusu
O,benim mahallemin gerçek dokusu
Bir bardak döküpte içtin mi hiç

Kar bekliyoruz biz,şubat ayından
Atlara bakınca,tanırız tayından
Bir içen bir daha asla vazgeçmez
Tezekanlı Baykara'nın çayından...Abdurrahman Kahraman

Karını kışını,özler yürekler
Gurbette anıyı,yazan dilekler
Umudum bitmedi,bekler melekler
Hasreti gömmeden,ölmemek gerek

Hokus pokus değil,içimdeki aşk
Gökteki yıldıza,karışanda aşk
Bunları söyletip,dilendiren aşk
Tezeği yakmadan,kurutmak gerek

Sen kim tezekan kim,memleket benim
Gözümden akacak,yaşları terim
Sokağından çıkan çamur bedenim
Hasreti görmeden,kavuşmak gerek…….Bahattin Tonbul

Kar olup yollara yağdığım yerdir
Koyunlardan sütü sağdığım yerdir

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şunu unutma ki Bahattin gardaş
TEZEKAN benim doğduğum yerdir...

Küçükken içinde yattığım yerdir
Malları sığıra kattığım yerdir
Şunu unutma ki Bahattin gardaş
İlk aşkı orada tattığım yerdir...

Kırık penceresinden baktığım yerdir
Bakarken,yıldızlara aktığım yerdir
Şunu unutma ki Bahattin gardaş
Tezeği kurutmadan yaktığım yerdir...Abdurrahman Kahraman
Met ettiğin toprak,kokar burnuma
Göğsümde acıyı,tatmak geridir
El açtım Allah’a,gelse koynuma
Yattığı o toprak,hakkın yeridir

Anladım aşkını,sevdanı desem
Tutmuyor ellerim,ayrıdır kesem
Tezekan da doğup,hin gali yesem
Sazım sözüm biter,dostluk yeridir

Durur mu dostlarım,biter mi kışı
Öğretmen evinde,sevda akışı
Oynanan oyunda,mizah bakışı
Sonsuzu tadıp da,kalma yeridir …….Bahattin Tonbul

Sofraya koydular tahta kaşığı
İbrahim,öğremenevi yakışığı
Sazım da,sözüm de yok artık sana
Olmuşsun gerçekten sen Hak aşığı….Abdurrahman Kahraman

5Şubat-2011

Bahattin Tonbul
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Bahattin Tonbul__Abdurrahman Kahraman-2

İnanmam inan ben,bu sözlerine
Hasetle bakacak,son gözlerine
İbrahim beyinde,inan özlerine
Ağzından çıkacak güce ne deyim

Versin ateşini,gücünü sana
Öğretmen evinde,takışmasana
Hak aşığıdır o,gerçek insana
Söyleyecek söz yok,desem yeridir

Alnından akacak,sular teridir
Oyundan korkacak,namert değildir
Tek başına kalsa,kaçak değildir
Kolunu bükecek,güce ne deyim……Bahattin Tonbul

İbrahim benim ayrılmaz eşim
Yenilmeden çayları ödüyor peşin
Sen,niye Alaca'ya gelmiyon kışın
Bir yiğit tanıdım adı Bahattin

Tüfekli eğitim yapıyor erler
San ki titriyor,gök ile yerler
Senin o dediğin,burnundan terler
Bir yiğit tanıdım adı Bahattin

Onun yazdıklarını alıp sökecek
Bükülmez sandığın bileği bükecek
Bayrağı alıp Alaca'ya dikecek
Bir yiğit tanıdım adı Bahattin......Abdurrahman Kahraman

İbrahim seninle,nasıl eş olur
Masada yenilmek son kabahatin
Tuttuğun her yerler,bak ateş olur
Dostuma dost dedin adım Bahattin

Tüfek icat oldu mertlik bozuldu
Sevdiğim yarime,toprak koz oldu
Gurbette kalanlar,gerçek yoz oldu
İbrahim dostumdur,adım Bahattin

Yazdığı şiirler,efsane gibi
Benimsin şairler,sesiymiş gibi
Kabullenmen çok zor,gerçek hak gibi
İbrahim dostumdur,adım Bahattin

Gönlü koskocaman,parmaklar büyük
Ağzından çıkacak,sözlerse höyük
Rengi esmerimsi,kalbi bir körük
İbrahim dostumdur,adım Bahattin

Tanırmısın onu babası kimdir
Şoför Yakup derler,aslı temizdir
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Yiğit oğlu yiğit,gönül eridir
İbrahim dostumdur,adım Bahattin……Abdurrahman Kahraman

İbrahim seninle,nasıl eş olur
Masada yenilmek son kabahatin
Tuttuğun her yerler,bak ateş olur
Dostuma dost dedin adım Bahattin

Tüfek icat oldu mertlik bozuldu
Sevdiğim yarime,toprak koz oldu
Gurbette kalanlar,gerçek yoz oldu
İbrahim dostumdur,adım Bahattin

Yazdığı şiirler,efsane gibi
Benimsin şairler,sesiymiş gibi
Kabullenmen çok zor,gerçek hak gibi
İbrahim dostumdur,adım Bahattin

Gönlü koskocaman,parmaklar büyük
Ağzından çıkacak,sözlerse höyük
Rengi esmerimsi,kalbi bir körük
İbrahim dostumdur,adım Bahattin

Tanırmısın onu babası kimdir
Şoför Yakup derler,aslı temizdir
Yiğit oğlu yiğit,gönül eridir
İbrahim dostumdur,adım Bahattin…Bahattin Tonbul
Bahattin Tonbul
15.2.2011

Bahattin Tonbul
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Bahattin Tonbul__Abdurrahman Kahraman-3

Tarif etme o yiğidi tanırım
Eline su dökemez senin sanırım
Sanma ki ben onu çok kıskanırım
Pehlivanlar şaiiri,yiğit Bahattin

Görmeye değer Alaca-Höyük
Doğru söylersin,parmaklar büyük
Senin yanında onun defteri dürük
Pehlivanlar şairi,yiğit Bahattin

Bilirim ünlüdür,onun soyunu
Ama o güdemez üç-beş koyunu
Ortaya çıkart,göster boyunu
Pehlivanlar şairi,yiğit Bahattin

Kısbetli zannetme,pırpıtı vardır
Senden ne öğrenirse kardır
Bi elense çek,boynuna sardır
Pehlivanlar şairi,yiğit Bahattin

Bi oturuşta belki iki somun yer
İlhamından birazcıkta ona ver
Senin güreşlerine,'it oyunu'der
Pehlivanlar şairi,yiğit Bahattin...::………Abdurrahman Kahraman

Söylediklerime tarif diyemem
Onun eline ben,suyu dökemem
Kıskanırsan dosta,kötü diyemem
Adı İbrahim di,soyadı neydi

Bilirim toprağı,sözü de sözdür
Konuştuğu kelam, ondaki özdür
Baksan yüreğine,ateşle közdür
Adı İbrahim di,soyadı neydi

Bilirsen ününü,sende anlarsın
Dinlesen sözünü,ona kanarsın
Hakka inanırsan,gerçek yanarsın
Adı İbrahim di,soyadı neydi,

Gözündeki ateş,hiç sönmedi ki
Dosttan öğrenince,hiç gülmedi ki
Senin gibi dosta,güvenmedi ki
Adı İbrahim di,soyadı neydi,

Yediği sana ne,ağzına bakma
Şairin gönlünü ateşle yakma
Gerçek bir dosttur o,su gibi akma
Adı İbrahim di,soyadı neydi
Bahattin Tonbul
18.2.2011
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Bahattin Tonbul__Abdurrahman Kahraman-4

Gezmek istersin Antalya,Mersin
Bi oturuşta iki somunu yersin
O komutan da sanki sen ersin
Soyadını bilmediğine nasıl dost dersin...

O kuru bir rüzgar,sen alında tersin
Bu vatan için iyi bir nefersin
İyilikleri geri niye tepersin
Soyadını bilmediğine nasıl dost dersin...

O gözdeki ateşse,sen gönülde fersin
Ümitleri taşıyan büyük sefersin
Benim için sen büyük değersin
Soyadını bilmediğine nasıl dost dersin...

Sırlarını söyleyip ortaya sersin
ALLAH,hepinize iyilik versin
Dileğim, tez zamanda seni eversin
Soyadını bilmediğine nasıl dost dersin..Abdurrahman Kahraman.

Ben o dostu dostum diyerek sevdim
Soyadını bilir,seni denerim
Gönlü hoş olsun bak dua ederim
Adı ibrahim’di Sekergider’di

O komutan olsun,ben er olayım
Öyle arkadaşla,yola çıkayım
Döneklik yapmaz ya, nasıl doyayım
Adı ibrahim’di,Sekergider’di

O kuru bir fidan,kartal bakışlı
Aslı kanaryadır,özü akışlı
Güvenir dostuna,şimşek çakışlı
Adı İbrahim’di,Sekergider’di

İyi dinle sözü,ihanet etme
Üttüğü çayları,inkarda etme
Söyle yüzüne de,gıybeti etme
Adı İbrahim’di,Sekergider’di……………Bahattin Tonbul
Bahattin Tonbul
19.2.2011

Bahattin Tonbul
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Bahattin Tonbul__Abdurrahman Kahraman-5

Ardından mı söylenirim sanırsın
Yüzüne demediğimi sana mı derim
Onun laflarına daha çok aldanırsın
Şunu bil ki ben sözüme erim

Kanaryayı sevenler sanma ki çoktur
İçtiği çaylarla karnı mı toktur
Şunu unutma ki Bahattin Gardaş!
Meclisimizde döneklere asla yer yoktur...

Aşığın sözüne aşıklar kızmaz
Yazılan kaderi hiç kimse bozmaz
Şunu unutma ki Bahattin Gardaş!
Bizim kitabımızda ihanet yazmaz...

Biliyorum uzun ettim sözümü
Çevirdim artık senden yüzümü
Kör etsen de parmağınla gözümü
Kalbimde hiç bir zaman kötülük olmaz...

İbrahim onun uzun boy adı
Bil ki Sekergider değil soyadı
Kasımoğlu oldu,haberin yoktur
Her ikinize birden selamım çoktur.....Abdurrahman

Yüzüne bunları,söyledin mi sen
Onunla beraber,gülmedin mi sen
Onun sevdasını,hisseder isen
Ha sekergider’di,ha kasımoğlu

Aslanı bilmeyen,kanarya sever
İçtiği çaylarda,rahata erer
Gördüğü rüyayı öğer de öğer
Kasımoğlu olmuş,neyi fark eder

Aşık değilim ben sevdalıyımdır
Eşime dostuma,faydalıyımdır
İbrahim beyinde hayranıyımdır
Kasımoğlu olmuş,kimler fark eder

İbrahim asildir,yüreği korkmaz
Nuriyi bilirsin,hiç ona bakmaz
Yaşanan anları,su olup akmaz
Kasımoğlu olmuş,neyi fark eder

İbrahim uzunsa,Nuri’si kısa
Zeka dağılırken,kendisi yoksa
Akıl boyda değil,kabahat oysa
Kasımoğlu olmuş,kimler fark eder…Bahattin
Bahattin Tonbul
22.2.2011
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Bahattin Tonbul__Abdurrahman Kahraman-6

Yoğurt var iken ayran mı oldun
Gittin de uzuna hayran mı oldun
Sen herkese bakıp seyreder iken
Yerinde durup seyran mı oldun

Dedin ki soyadı Sekergidermiş
Alaca'dan Ankara'ya çekergidermiş
Kaç gün oldu, Alaca'ya dönecem dedi
Bilmen ki dostlarını eker gidermiş

Daha o oyunda bilmezken pişti
Ankara'ya gidince karnı da şişti
Soyadını Kasımoğlu edince
İnan ki o çok değişti

İnsanları yıkan bil ki tasadır
Nuri'nin boyu ondan kısadır
Eğer akıllarını sorarsan bana
Nuri onu pınarda da susa……………..Abdurrahman

Ayranım olsa da,içmem diyemem
Siyah takımları,yarsiz giyemem
Kaldığı gurbette,onsuz gezemem
Sözünün eridir,esmer yiğidi

Sırım gibi saçı,eliyle tarar
Ona bakan yürek,dağları yarar
Kızıl gözleriyle,ateşler saçar
Dostunu ekmemiş,dostu severmiş

Memur zihniyeti,kayboldu onda
Ticarete girdi,sermaye bolda
Baba mesleğine,dönmüş sonunda
Dostları beklermiş,ona güvenmiş

Ne oyun var onda,ne tez unuttun
Piştiyi  masada,hedef mi tuttun
Üç kişi anlaşıp,nasıl uyuttun
Tabi ki dostumun her yeri şişer

Ondaki akılı,kavrayamazsın
Nuri ile onu,ayırtamazsın
Gönlü çok sağlamdır,susatamazsın
Sabredersen biraz,gelecek elbet
Bahattin Tonbul
23.2.2011

Bahattin Tonbul
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Bahattin Tonbul__Abdurrahman Kahraman-7

Memur zihniyeti kaybolmaz onda
Bilmiyorum ki sen ne buldun bunda
Ankara'da gezerken kaybolduğunda
Söyle neresinden tanırsın onu

Masaya oturup yenildiğinde
Pek de zayıfımış denildiğinde
Halaya kalkıp ta eğlenildiğinde
Söyle neresinden tanırsın onu

Haftaya Çarşambaya gelirim derse
Yalan söylüyormuş, bize meğerse
Bi oturuşta iki somunun hepsini yerse
Söyle nersinden tanırsın onu

Haklı olarak soyuna baktın
Aklını unutup,boyuna baktın
Sen bu oğlana çok fena taktın
Söyle nersinden tanırsın onu? ...Abdurrahman

Söylenen her,sözü, essah sanarsın
Kaybolan kimse yok,neye kanarsın
Dedi kodu yapıp,hakta yanarsın
Delikanlıdır o,haset yaparsın

Masaya oturup,kağıt tutuşu
Özgüvencisiyle,oyun kuruşu
Rakip tanımayıp,gerçek vuruşu
Sert delikanlıdır,nasıl tanıman

Yiğit yemesiyle,ününü salar
Verdiği sözlerin,hepsini yapar
Mazereti varsa,dost neyi arar
Mert delikanlıdır,niye tanıman

İyilik gördüğü,adamı bilir
Kafaya bakınca neyi eksilir
Simsiyah saçıyla,gerçek sevilir
Halamı kıskanın,bu adamı sen… Bahattin
Bahattin Tonbul
25.2.2011

Bahattin Tonbul
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Bahattin Tonbul__Abdurrahman Kahraman-8

Bilirim tavlada atar düşeşi
Hiç bir zaman aramaz üç ile beşi
O hepimizin bi tek kardeşi
Ben seni denedim atar mıyım hiç

Oyunun her zaman hasını oynar
Önüne atılan pasını oynar
Eline alır tasını oynar
Ben seni denedim atar mıyım hiç

Düğünlerde harmandalını oynar
Ona bakanların yüreği kaynar
Onu kendime ben gerçek dost sanar
Ben seni denedim atar mıyım hiç

Elinde keseri bir de keskisi
Su doludur her zaman onun testisi
Her şeyin yenisi, dostun eskisi
Ben seni denedim atar mıyım hiç... Abdurrahman
Yanıt:

Bu nasıl bir işti,neden değişti
Kağıdı görmeden,diyorsun pişti
Tavlayı oynaman yanlış seçişti
Geçit versen ona,kıskanmasan hiç

Haset düşünceler,birden kayboldu
Gerçek bilmeceler,onda çok boldu
Her sözün bitişi,onda son buldu
Geçit versen ona,kıskanmasan hiç

Düğünlerde çıkıp,oynadın mı sen
Yan yana durup ta,bakamaz isen
Tuttuğu takımla dost değil isen
Bırak içsin artık,sarhoş olma hiç

Söylesene ona,neden içiyor
Tanrım böyle sini,boydan biçiyor
Rüyalar da yerden yere  geçiyor
Bırak içsin artık,sarhoş olmaz hiç..........Bahattin
Bahattin Tonbul
26.2.2011

Bahattin Tonbul
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Bahçelievler Yedinci Cadde

Çok zoruma gidiyor yedinci caddede gezmek
Mecbur olunca gediyorum oradan acep ne etsek
Koluma bakıyorum senin yokluğunu hissetmek
Yakıyor acı veriyor yüreğimi sensiz oralarda yürümek

Bir tek omu keşke o olsa çıkmam o zaman yediye
Yaşamıma girdiğin günden itibaren her saniye
Bitmek tükenmek bilmiyor beynimdeki düşünce
Yakıyor derinden baksana sensizliği düşününce

Yan yakasıca dünyada yanda acını tamamla
İçindeki derdi iyi pişir çevrende olacaklara
Sakın kanıp onlar gibi sorumsuzca dolaşma
Ateş olgunlaştırsın bedenini katlan sonuçlarına
21.06.2008
Bahattit Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bahçesinde

Neden hala haykırır da durur
Aslan kafesli
Gönlünden beni hiç çıkartamaz
Sesinden belli
Bülbül nefesli
Bitmez tükenmez acıları
Hala ne oturup durursun göğsümde
Yaraların kabuk bağlanmış bedenimin
Üstünde
Aç kollarını da sana geleyim
Sonsuzlukta
Seninle bir bütün olayım
Yüreğinde hatta
Gittiğin cennet bahçesinde
Bahattin Tonbul
9.8.2010

Bahattin Tonbul
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Bahtiyar Olsun

Sevda çeken ömür, elbet bitecek
Seven gönüllere müjdeler olsun
Allah’ın katına, canlar gidecek
Canı candan seven, bahtiyar olsun

Kim sevmezki canı, o dur yaradan
Ruhuna gark eder, alır aradan
Hakka el açmışsan, çık sen oradan
Canı candan seven, bahtiyar olsun

Sevgi dolu yürek, ondan emanet
Sakın yaradana, etme ihanet
Aşk ile yoğrul ki, bitsin kahanet
Canı candan seven, bahtiyar olsun

Hakikatı görde, alma ahını
Pişman olup dönsen, bulsan şahını
Gönül gözün açıp, desen vahını
Canı candan seven, bahtiyar olsun

Çevrene dönde bir bak, dağları sonsuz
Yer yüzünde durmak, olamaz onsuz
Merhameti atma, ölümlü kansız
Canı candan seven, bahtiyar olsun
Bahattin Tonbul
9.12.2014

Bahattin Tonbul
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Bak Bu Dünya

Gönüllerde akan yürekleri koyamadım buraya
Sana kavuşmak için durmadan dönüyor bak bu dünya

Unutmuşum sevgilim,cebine koymayı unutmuşum
Kefenin cebi yok ki,belki de bundandır koymamışım
Telefonunu alıp,oradan açıp doy anaca konuşup
Sana olan aşkımı,sonsuzluğa nasıl taşırmışım

Gönüllerde akan yürekleri koyamadım buraya
Sana kavuşmak için durmadan dönüyor bak bu dünya
Bahattin Tonbul
17.11.2008

Bahattin Tonbul
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Bak Unutamadım

Yattığın yer,rahatmı bilemem
Seni ise,unutmak istemem
Silayı da,özlemişsin hemen
Şu kalbime,acıyı gömemem

Belki bir gün,dönersin diye ben
Bekliyorum,gece gündüz derken
Nasıl geçti,bak içim yanarken
Anlamadım,gözünü yumarken

Canım benim,gidiş o gidiştir
Hayat ise,hızlı geçmiştir
Doyamadık,birbirimize de
Yaradanım,böyle istemiştir
23.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bak Unuttun

Ah evim ah, sevgilisiz neyleyim
Seni bende,yüreğimde gizliyeyim
Uzak yakın,demedende yar görseydim
Yanıyordu,ışıkları can seveyim

Dört duvarı,çevrilmişti içi bomboş
Bir bakarsın,tek kadehle olmuş sarhoş
Yüreğinde,yaşıyoruz iyice koş
Tut elinden,bırakmasın sevgilin hoş

Diyar diyar,gezdin durdun nasıl buldun
Çok sevdiğin güzeli sen candan vurdun
Bakışınla,deldin kalbi can oturdun
Yalnızlığın acısını bak unuttun
Bahattin Tonbul
6.08.2008

Bahattin Tonbul
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Bakamaz Gözüm

Ölüp gidince sen,toprak eşeli
Bu garip dünyada,seven bir yüzüm
Aşık şu yüreğim,candan neşeli
Diğer yanım üşür,bakamaz gözüm

Suratsız ilgisiz,bir yanım sıcak
Sırtımı koyduğum,kayalar bıcak
Yağan yağmurlarda,gönlüm akacak
Diğer yanım üşür,bakamaz gözüm

Ne söylenir ise,hak etmişimdir
Ne görünür ise,fark etmişimdir
Son sevda uğruna,terk etmişimdir
Diğer yanım üşür,bakamaz gözüm
Bahattin Tonbul
16.10.2011

Bahattin Tonbul
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Bakan Gözlerin

Diline ırzına, sahip çıkasın
Cennete girecek, bensiz dillerin
Güvence verip de, gönüle aksın
Hiç sönmesin ona, bakan gözlerin

Gece ayazında, sönmez hilale
Yarime baktıkça, solmaz cemale
Bismillah diyerek, geldim bu hale
Hiç sönmez ona bakan gözlerin

Doğru söz söyleyin, haktan sakının
Karşı gelmek boşa,göğe akının
Yapılması zordur, dostlar bakının
Hiç sönmez ona bakan gözlerin
Bahattin Tonbul
5.1.2013

Bahattin Tonbul
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Bakan Kaybolur

Yaşarken faydası,olmayan canlı
Hayvan olmayı da,beceremezler
Kötülük taşıyan,daha heyecanlı
Öldüklerinde de,yari görmezler

Toprağı ayrıdır,sanki bir çöldür
Ormanın içinde,birden yok olur
Karınca değildir,içinde söndür
Sevdiğin yüreğe,bakan kaybolur
Bahattin Tonbul
12.09.2008

Bahattin Tonbul
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Bakan Yürekleri

Gelin geldiği avluya aldık tabutu
Bacı kardaş eş dost arkadaş toplandılar
Kefeni şöyle sıvazlayınca
Gül yüzlü yarimi uyur buldular

Uyurken de gülüyordu
Sanki nur kaplamış yüzünü
Tüylerim diken,diken olurken
Açılan yüzü sararmış parlatıyordu kefeni

Yerde gökte gezerken yürekleri karartmış
Sevda üstüne sevdaları morartmış
Acılı duran gönlümde hiç yara almadan
Acısı sızısı bitmişti
Tükenmişti san ki
Bensiz
Ve sessiz rahat uyuyordu o,

İçim biran rahatladı
Sanki yarin nur yüzünü görünce
Cennet bahçelerine bakıyordu
Aşkını sevdasını sarmış kefen içine
Güneş gibi tabutu yakıyordu
Ona
Bakan yürekleri
Bahattin Tonbul
26.8.2009

Bahattin Tonbul
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Bakar Ağlarım

Seven ağlamaz özlem ağlatır
Hasret bağlarsa, gönül dağlatır
Aşk som ateştir, sevda çağlatır
Yüzüne bakar, bakar ağlarım
Bahattin Tonbul
27.7.2013

Bahattin Tonbul
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Bakar Gidersin

Uzun yola çıkar, özlemini bil
Aşkın ibadeti, olurmu dersin
Sevdiğin önemli, bunu iyi bil
Nefesin yetmezse, bakar gidersin

Sevenle sevilen, tadı almalı
Görenle görmeyen, sade kalmalı
Sözler ile gözler, uyum olmalı
Nefesin yetmezse, bakar gidersin

Sevdandaki ruhu, hükümdar görsen
Dürüslük bedende, taşınır dersin
Hasreti özleme, köle verirsen
Nefesin yetmezse, bakar gidersin

Yapılan hatayı, bilmeden yapar
Gülbahçesinde ki, dikenler batar
Aşkın ateşine, sevgiyi katar
Nefesin yetmezse, bakar gidersin

Bir çığlık atıyor, yerinde derin
Duymadım kimseden, serinde görün
Açmadı kimseye, anında verin
Nefesin yetmezse, bakar gidersin

Bahattin bilirsin, nasıl yaşarım
Yari görmez isem, inan şaşarım
Yüce dağları ben, özler aşarım
Nefesin yetmezse, bakar gidersin
Bahattin Tonbul
8.2.2013

Bahattin Tonbul
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Bakar Kururum

Bitmeyen geceler,tükenmez sabah
O yarin ardından ağlar dururum
Umudun içinde tükenmez ferah
Sevdanın altında,bakar kururum
Bahattin Tonbul
9.12.2012

Bahattin Tonbul
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Bakar Özlerim

Aşkın kurusu inan bambaşka
Sevdanın delisi yetmezmiş
Tükenmeyen sonsuz  aşka
Yere düşen tanelerin
Acıların
Tek tek hesabını
Soramazsam
Sana bana gülerim
Boşta kalan yalnız yüreğim
Der
Eğer saramazsam
Seni göğsüme
Gökyüzüne uçar hayran hayran
Bakar özlerim
Bahattin Tonbul
9.8.2010

Bahattin Tonbul
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Bakarım

Onun kokusu da,burnumda tüter
Sevdasız o aşka,hepten bakarım

Gurbet elde sarmış,benim boynumu
Yüreğimde toprak,hasreti tüter
Acılara dalmış,yalnız koynumu
Onun kokusu da,burnumda tüter

Olan yari durmaz,her an anarım
Yaralar içinde,nasıl yakarım
Aşağı yukarı,ateşten narım
Sevdasız o aşka,hepten bakarım
Bahattin Tonbul
8.8.2009

Bahattin Tonbul
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Bakarım İstersen Dön Geri

Çocuğum gibi baktım gözettim seni
Sevdiğim için yaptım bunların hepsini
Pişman değilim yine bakarım dön geri
Ev boş her odada ararım senin bedenini

Yoksun yok olmuşsun şu yalancı dünyada
İçimdeki sızın oturmuş yerinde duruyor hala
Benim ömrümde bundan sonra seni aramaya
Yetermi bilmem hangi alan hangi yerde buluşmaya

Sabah rüzgarı gibi sert estin ve geçtin
İçime öyle işlemişsinde tüm bedenimi seçtin
Başım gözüm vücudumun her yerini inletirsin
İnan senden başkasınada şu gönlümü vermedim

Bir tek uykularımda hala neden göremiyorum seni
Uyanık oldumu,yalnız kaldınmı düşünürüm geçmişini
El ele tutuşmayı öğrettin,benimse çevreden çekindiğimi
Sabırla bekledin öğrettin bana tüm bildiğin medeniyeti
11.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bakarken

Sevda denilen yürekler,dolmuş istemiyor hayranlık
Uzak yaşadıkça gönül,renk atarsa olur beyazlık
Işık olmayınca kaplar, alabildiğine korkaklık
Sevgi aşkı yok edemez, hepsini araya topladık

Zaman zaman sorduk onu,gurbet elde bulamadım ben
Eşine dostuna sordum,canım yüreklerde yaşarken
Sonsuzluğu kaplamıştın,kaçtın haber vermeden erken
Sevgi aşkımızı görüp, yok edemez ufka bakarken
Bahattin Tonbul
05.08.2008

Bahattin Tonbul
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Bakarsın

Karanlıklar ışımaz
Uyuz olup kaşınmaz
Seven şu deli gönlüm
Başka yere taşınmaz

Kulaklara takarsın
Aşık olup yakarsın
İçimdeki yarama
Şaşkın şaşkın bakarsın
Bahattin Tonbul
28.3.2009

Bahattin Tonbul
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Bakı Ver

Tutamam sevgiyi hemen,ruhumda
Sensizliğe dayanamam,bu yerde
Gönülleri uzak elde dururda
Eşe dosta soramıyor,seherde

Hatıralar yırtılmıştır yerinde
Yüreğime karışmıştır desene
Sevdaları saklamıştım derinde
Atı versem gönüllerde bu sene

Ayaz olur sabahları üşürsün
Sevdiğimi bu ellerde bilirsin
Çiçek açmış baharları görürsün
Bakı ver de toprağına sevinsin
Bahattin Tonbul
22.3.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bakılması Kor Olur

Yar yanında yatınca
Dost düşmanı satınca
Acıları hiç gitmez
Ayrana su katınca

Evde dağda arama
Yar deşince yarama
Sevenleri zor olur
Gönülleri karama

Aşk bedende kar olur
Yarsiz yatan zor olur
Yüreklere düşmeyin
Bakılması kor olur
Bahattin Tonbul
7.8.2009

Bahattin Tonbul
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Bakın Mazimize

Okumak bile karma karışık,yük altında memleketim
Komünistler,kapitalistler sarmış için,için gençliğimin
Yüreklerini parçalamış o zamanlar,sağ,sol diye bölmüşler
Bir inat uğruna İsmet’in Süleyman’ın hatta Menderesin

Yönetmişler,yönetilmişler yıllarca düşünmemişler hiç
Yıkılmış Rusya,Almanlar birleşmiş kendi dostlarıyla
Türk Cumhuriyetleri gelmesin bir araya dikkat edin ha
Karışıklık çıkarın Ortadoğu da toparlanmasın onlar da

Farkına vardı Ecevit kullanıldığını anladı,
Dış güçler anında arkasından hançerini saplattı
Her şey alt üst oldu Perin çek en sonunda uyandı
Milliyetçiliğini tüm dünyaya basınla açıkladı

Ortam karıştı Bahçeler de,Erler ve hatta Denizler  hortladı
Türk siyaseti birbiriyle değişik aktörlerle denenerek oynandı
Bağladı kendisine ekonomimizi,sattı genç nesli geleceğiyle
Düşünme fazla tarihten örnek al satma bizi baksana mazimize
11.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bakındım Uzaktan

Bakındım uzaktan, gidişin zordu
Umutsuz yüreğin, burada kaldı
Sarıldım maziye, ateşten kordu
Son acın ruhumda, canım sevdiğim

Bir gönül sevdası, geçmişte durur
O siyah gözlerin, bakarak kurur
Hayat hikayemiz, çöllere vurur
Son acın ruhumda, canım sevdiğim

Aşık olan ruhtur, sevenler değil
Özlemi çekenler, hasrete meğil
Affeder Allah’ım, yerlere eğil
Son acın ruhumda, canım sevdiğim

Gecenin sonunda, güneş doğacak
Göğsüne parlayan, sevgi sığacak
Ufukta ağlayan, aşkı boğacak
Son acın ruhumda, canım sevdiğim

Öfkeyi sevgiyle, bir tutamazsın
Kötüyü iyiyle, yoğuramazsın
Geçmişi gelene, anlatamazsın
Son acı ruhumda, canım sevdiğim

Bahattin alemde, yanar beklersin
Karanlık gecede, yari özlersin
Rüyalarında  da, onu izlersin
Son acı ruhumda, canım sevdiğim
Bahattin Tonbul
6.3.2014

Bahattin Tonbul
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Bakıp Ağlamaktan

Akmaz inan şu anda kessen yüreğimi saplasan ok çıkmaz damla kan
Varmı benim gibi düşünüp benim gibi arkasında durmadan yare bakan
İçim yanıyor kalmadı cesaretim kalmadı artık ayrı olup,farklı yatmaktan
Bana iyi bak kimsede kalmadı korkum devamlı sana bakıp ağlamaktan

Kim ne derse desin  seviyorum suçmu sevmek sevdiğini unutmamak
Elimde değil içimde açmış yarası durmuyor sızısı kalbimde birkez bak
Artık oyalanma kimsenin sözüne de kanma çevrene birgün uğramasak
Canım benim bu canımı sana verdim kalmadı artık yürek verecek tutsak
29.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bakıp Susarsın

Sevgide hayaller, kırıldığı an
Yüreğin bulanır, elbet kusarsın
Herşey için artık, kaybolduğu an
Çok geç değil aşka, bakıp susarsın

Kalbine saplanır, hançer özüne
Bazen hiç kimseye, vurmuş gözüne
Geçmişine ait, bitmez sözüne
Çok geç değil aşka, bakıp susarsın

Yitip gitmiş geçmiş, umut ederek
Konuşacak güce, sevda ekerek
Nefesleri  bitmiş, veda çekerek
Çok geç değil aşka, bakıp susarsın

Ait olmadığın, yari ekersin
Aşkını söylesen, acı dikersin
Zaman yok olmuşsa, özlem çekersin
Çok geç değil aşka, bakıp susarsın

Aşk yürekte kalmış, sevgiler taşar
Sevdiğini anlar, gönülde yaşar
Yare giden yollar, dağları aşar
Çok geç değil aşka, bakıp susarsın

Rüzgar gibi estim, sevdama tapar
Uzaklarda gezdim, ruhumu kapar
Yaralar içinde, ciğerim sapar
Çok geç değil aşka, bakıp susarsın
Bahattin Tonbul
15.8.2013

Bahattin Tonbul
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Bakır Taş Olur

Korkutmaz suları, son çölün kızgın
Köpükten dalgaysan, yürek taş olur
Kumları bırakıp, kervanın azgın
Demir altın olsa, gönül yaş olur

Anılması güzel,  güzel sözlü ol
Arkandan söylenip, nurdan yüzlü ol
Sevdiğine bakan, ateş gözlü ol
Demir altın olsa, bakır taş olur
Bahattin Tonbul
6.6.2014

Bahattin Tonbul
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Bakış Açım

Dünyaya bakışım değişti
Senden ayrılınca biran
İçimdeki yaşama azmi,
Aniden kayboldu o zaman

Hayatın çerçevesini olmuşlar
Beynimde san ki bir kazan
Sıkışmış içerisinde duygular
Etrafı sınırsız koskoca bir han

Kaçtığın o günü boşaldı kazan
Ben tek başıma çıktığın yeri bulamam
Çok aradım sordum eş ve dosttan
Ben sensiz bu diyarlar da yaşayamam
12.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bakışında

Görülse masumiyet, insanın bakışında
İçindeki nefreti, gücü yetmez örtmeye
Akan sular pisliği, denize aakışında
Dağlar taşlar bir olsa, rüzgarını yok etmez
Bahattin Tonbul
5.2.2017

Bahattin Tonbul
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Bakıyordum Fotoğraflara

Bakıyordum fotoğraflara ne kadar hayat doluyuz
İkimizde heyecanlı,hatırlıyorum o anları şimdi
Kalbim küt,küt diye atar duyardım heyecan dolu sesi
Unutmadım yeni tanışmıştık yüzündeki o gülümsemeyi

Ne zaman baksam o anlara gidiyorum hemen
Damarımda dolaşan kanları hissediyorum birden
Unutamadım unutmam seni yaşayan şu anki kalbimden
Ne oldu da aniden ayrıldın bütün olay toprağa hasretken
17.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bakıyorum Resmine

Bakıyorum resmine canlı gibi parlıyor
Hepsinde de gözlerin ateş olup saçıyor
Olmaz mı deme
Sakın ha bana
Yüreğimi doğrayıp adeta
Bakışların içimi
Parçalıyor
2.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Baki Olan

Dünyaya aşkını, güneş gibi sal
Sonsuz olan Allah, unutmaz elbet
Ağacın meyvesi, oluşur dal dal
Baki olan ruhun, gönüldür elbet
Bahattin Tonbul
1.6.2013

Bahattin Tonbul
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Bakire ışık

Her gece karanlık, aşka bakarken
Güneşin batışı, yakar gözleri
Sabah uykusunda, yalnız yatarken
Bakire ışığı, bekler yüzleri

Kalbimi ışıtan, gülüşlerinde
Çöllerde kaybolup, gelişlerinde
Güzelleşirdi aşk, tüm işlerinde
Bakire ışığı, bekler sözleri

Koynumda uyuyan, o son güzeldi
Anılar geçmişte, çok da özeldi
Yolunu şaşırmış, yarim ezeldi
Bakire ışığı, bekler gözleri

Hiç doymadı toprak, aktı damlarda
Sönmedi yıldızlar, parlar camlarda
Bölmedi uykumu, bu tamtamlarda
Bakire ışığı, bekler yüzleri

Yürekler dolusu, eğilmez başlar
Seven gönüllerde, olmazdı yaşlar
Senden önce sevdim, kalkmazdı kaşlar
Bakire ışığı, bekler yüzleri

Esmedi ruhumda, doğan güneşi
Aşkına mahkumdu, bulunmaz eşi
Sevda ateşine, yaksan habeşi
Bakire ışığı, bekler yüzleri
Bahattin Tonbul
11.8.2013

Bahattin Tonbul
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Bakma

İçindeki yatanı
Dedi kodu yapanı
Tozu dumana katmış
Ben severim vatanı

Bu toprağı satanı
Gönlün deki atanı
Sevse de unutamam
İhaneti yapanı

Aşkı yolda bırakma
Yüreklerimi yakma
Düşmana dost denilmez
Diyenlere sen bakma
Bahattin Tonbul
12.6.2009

Bahattin Tonbul
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Bakma Bana Öyle Can

Seni kimse alamaz,içimdeki yürekten
Acılarını gömdüm,sen buradan giderken
Hayatın hızlı geçti,çünkü gittin sen gençken
Rüyalarda görürüm,aşıktım sana ilkten

Bakma bana öyle can,dayanmıyor bu vicdan
İçimde sana bakan,yürek değil aşk yapan

Sazlar çaldı davullar,vurdu hava soğuktu
Kardeş hala aramaz,sevenim yavuklumdu
Acımaz teyze dayı,arayanımsa çoktu
Rüyalarda görmüştüm,kalbim sonu bulmuştu

Bakma bana öyle can,dayanmıyor bu vicdan
İçimde sana bakan,yürek değil aşk yapan
22.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bakma Canım Yar

Ne bakarsın Allah aşkına
Bana şaşkın aptal deme yar
Geceleri sonsuz aşkına
Tek başına kalma canım yar

İçim acır sonra unuttun
Gök yüzünde gerçek buluttun
Geçmişimde sense umuttun
Ağlayıp ta bakma canım yar

Gönlümü sen,kazsan elinle
Tutuversen,onu belinle
Kaybolursa akan selinle
Ağlayıp ta bakma canım yar

Yoktur senden başka delisi
Görülmez di ruhun velisi
Unutulmaz artık ellisi
Ağlayıp ta bakma canım yar

Beden oralarda yanıyor
Yürek sıralarda kanıyor
Seven sevdiğini anıyor
Haykırıp ta bakma canım yar

Bırakmıştı umut kapısı
Parçalanmış yürek yapısı
Durur sonda sevda tapısı
Ağlayıp ta bakma canım yar

Kırılmıştı yaralı yarim
Boyun eğmiş,kadere zalim
Umutlanmış,sensiz o halim
Ağlayıp ta bakma canım yar
Bahattin Tonbul
5.10.2010

Bahattin Tonbul
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Bakmadık

Yaratanım birdir tekdir
Seni yürek sevecektir
İçinde ki bu acıyı
Sevenlerin bilecektir

Sağa sola atıp durma
Bedenini boşa yorma
Gönlündeki,aşk ateşi
Ona buna boşa sorma

Karanlıktır,tüm ayrılık
Seven insan,bir tanıdık
Yarden ayrı,olan sevgi
Dağa taşa hiç bakmadık
Bahattin Tonbul
21.3.2009

Bahattin Tonbul
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Bakmadın

Güneş senin için nasılda yakar
İçimdeki aşkın etrafa bakar
Ruhundaki incelikler dolu yar
Su olunca denize nasıl akar

Görmedin içimdeki o ateşi
Yoktu senin gibi bakma kalleşi
Bırakıp kaçmıştın hala anla beni
Sönmedi yar içimdeki ateşi

Unutma güzel bak unutulmadın
Seni seven kalbi can bırakmadın
Çok yalvardım Allah’a usanmadın
Geriye dönüp bile yar bakmadın
Bahattin Tonbul
4.08.2008

Bahattin Tonbul
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Bakmaktayım

Sana gönül kaptırmıştım bir kere
Yıllarca birlikte güzel yaşadık seninle
Gönlümü verdim
Gönlünü aldım
Haber vermeden sonunda kaçtın
Beni burada boynu bükük bıraktın
Ama ben sana daha doyamadım
Her an seni andım
Seni taşıdım boş olan yüreğimde
Hiç sensiz olamadım
Güneşin doğup battığı yerde
Her an seni
Gelecek sandım
Baktım baktım halada
Bakmaktayım
29.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bakmasa

Hakkı hak bilip onu da anmak
Yakar bedeni hasret var ise
Birlikte olup aşkına kanmak
Uçup da gider gönül küserse

Sever mi dersin yaranı yarim
Benim gönlümde  aşka kavuşsa
Sensiz bu dünya bana da zalim
Ayrılık canda yakıp kavursa

Uzaklara at,deli gönlümü
Kalbimi kırıp,yari kırmasa
Aşkımı bağla,uzat ömrümü
Sevgimi alıp bana bakmasa
Bahattin Tonbul
12.5.2009

Bahattin Tonbul
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Bakmasın

Acıların yanarmış
İnsan orda anarmış
Yanan yüreğin yeri
Hiç durmadan kanarmış

Çamur olup akmasan
Gönüllerde durmazsan
Ruhundaki gözleri
Sevenlere bakmasın
Bahattin Tonbul
18.5.2009

Bahattin Tonbul
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Baksa Yüzüme

Sen gideli geceler bana küstü
Sevdaları yıkan rüzgarlar esti
Yanmayan bacanın üzeri isti
Yüreği yaralı,baksan yüzüme

Yar gideli kolu kanadı kırık
Cesareti yitmiş,olmuş pısırık
Sevdasını dese bana bıcırık
Yüreği yaralı baksa yüzüme

Gül üstünde özü,çalan arılar
Avutmuyor geçmiş,mutlu karılar
Gönülleri hiçmiş,dese yarılar
Hayalleri candan,baksa yüzüme

Sensiz sokaklara,çıkılamıyor
Akan ırmaklara tıkılamıyor
Gülen gözlerine,bakılamıyor
Doğan güneşiyle baksa yüzüme

Yattığın topraklar,soğuk bir mezar
Yastığı dikenli,kayalar azar
Her güneş batımı,hakikat yazar
Dostlarım sevdayı,yaksa yüzüme

Senin sevgilerin yalanmış yalan
Dönüşün yok ise,aşkımı çalan
Sessiz gidişinle,içimde kalan
Gönülden yaralı baksan yüzüme

Bahattin’im canı cana vereyim
Elimde olanı,nere sereyim
Özümdeki aşkı,yare gereyim
Hakikat gözüyle baksa yüzüme
Bahattin Tonbul
31.8.2011

Bahattin Tonbul
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Baksan

Tuş kilidi yar, bana baksan
Su olsan,içimde doğsan
İçsem seni, doya doya
Ruhuma ateş atıp da yaksan
Uzak dağların arasından baksan
Gökyüzünde yıldız olup parlasan
O zifiri karanlıklarda
Her gece bana göz kırpsan
Rüzgar olup essen göğsüme
Yağmur bulutlarını
Bana doğru aktarsan
Yerleri ıslatıp çamur yapsan
Barajları taşırıp
Yüreğime akıtsan
Gerdanın olmuş sanki saman yolu
Ayyıldızı oraya taksan
Sevenlerin sevdasını aldın buralardan
Can umutya hayalinle hergün bana baksan
Bahattin Tonbul
5.1.2013

Bahattin Tonbul
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Baksan Yüzüme

Sensiz bu dünyayı düşünmek bile
Korku salıyor adeta içime
Yaşar mısın bilmem hele gönlümde
Ara sırada olsa bak yüzüme

Rahatsızlaşınca dünyam karardı
Yaşamım yok oldu benzim sarardı
Sensiz yolda yürümek, neye yarardı
Ara sırada olsa baksan yüzüme

Yüzüme bakıp da tatlı gülersin
Ilık ılık rüzgar olup esersin
Sanki içimde oluşmuş parçamsın
Ara sırada olsa baksan yüzüme
10.12.2007
 Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Baksana

Nice gönüller uçtu niceleri de gelip geçti
İçimdeki yaran sanki hiç gedmeyecekti
O kadar derindi ki yeri küllenmeyecekti
Bu dünyanın sonu acep nerde bitecekti

Seven yürekler böyle mi olur dostlar
Bakmayın bana içim yanar kan ağlar
Ayrılığa razıyım yok olan dünyalar
Atın beni kurda kuşa da parçalasınlar

Bende bu dünyadan gidebilsem yanına
Görüştürürler mi acep gelirmişiz yan yana
Sende bak o zaman işte o dünyanın tadına
Doyulmaz kurban etrafına iyice bir baksana
07.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Baksın Utansın

Deniz kenarında, yalnız ve sessiz
Görenler yarini, gözlüyor sansın
Havalı pozlarla, kaldın nefessiz
Dalmış hülyalara, baksın usansın

Her sazı çalamaz, aklım şaşıyor
Gönüle giden yol, dolup taşıyor
Sıyrılıp çıkmalı, dağ taş aşıyor
Dalmış hülyalara, baksın usansın

İnsan sevmedikçe, aşkı bilemez
Aşk hevesle başlar, onu silemez
Yaralı o kalbi, yalnız çilemez
Dalmış hülyalara, baksın usansın

Yüreği dinmişse, oku atan kim
Geceler sesizse, öcü yapan kim
Gözyaşı dökerken, ağlayanın kim
Dalmış hülyalara, baksın usansın

Dikenli gül iken, sorguya çekip
Umutsuz sevginin, sözleri ekip
Vefa dostu olmuş, dizleri büküp
Dalmış hülyalara, baksın usansın

Yarım olma bütün, olmaya çalış
Olamıyor isen, bütüne alış
Tek bir parka olup, rabbine karış
Dalmış hülyalara, baksın usansın
Bahahttin Tonbul
18.7.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Baktığım Her Yerde

Mutluyum bir bilsen, kaybettiğime
Meğer ne kadar çok,canım yanarmış
Belkide değmiştir, terkettiğime
Baktığım her yerde, içim kanarmış

Görmek istediği, sende değilsin
Esen rüzgarlarda,ağaç eğilsin
Bir akşam vaktinde, sevda çekilsin
Baktığım her yerde, kalbim yanarmış

Öyle bir çık get ki, her baktığımda
İlk defa görürüm, her yaktığımda
Can gibi hisseder, tam aktığında
Baktığım her yerde, kalbim kanarmış

Kimselerden bir şey,istediğim yok
Kişinin hayatı,sevdiği de çok
Az ötede ağlar,kalbindeki ok
Baktığım her yerde, içim kanarmış

Dışının rengine,içi boyanmış
Düşünün bir kere, nasıl dayanmış
Çektiği acılar,hepten yalanmış
Baktığım her yerde, kalbim yanarmış

Bir gece vaktinde,sevdiğim uyur
Sevdiği tüm rengi,ruhunda buyur
Yakıp yıkmış diye,o yare duyur
Baktığım her yerde, içim kanarmış
Bahattin Tonbul
10.8.2012

Bahattin Tonbul
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Baktığım Yerlerde

Sensiz olmuyor bu dünya
Hele yalnız kaldığım evim de tadı çıkmıyor
Bak hele yarim
Seninle birlikte bu rüya
Çok farklı gerçekleşiyor
Güneş doğmayınca bedenler üşüyor
Ruhlar karışıyor bulutlara
Acılar gönüllerde birleşiyor
Sızlatıyor yürekleri

Kaynıyor kalp de yaşanan dilekler
Uçuveriyor rüzgarın önünde sürüklenen
Kelebekler
Aşıkları götürüyor bilmedikleri yerlere
Acaba diyorum
Bunların içine karıştın mı ne?
Arıyor bulamıyorum
Seni bıraktığım yerler de
Bahattin Tonbul
3.11.2008

Bahattin Tonbul
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Baktım Semaya

Yarimi getirin,gönül almaya
Buluşmak içinde,baktım semaya

Karada ot olur,denizde yosun
Bunu yiyenlerin,kimisi tosun
Aşk ile gülelim,akvaryum dolsun
Yarimi getirin,gönül almaya

Aşkı verende o,koyanda odur
İçimdeki ateş,yanan bir kordur
Hakta la da cana,can katıyordur
Buluşmak içinde,baktım semaya
Bahattin Tonbul
5.2.2009

Bahattin Tonbul
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Bal Olur

Duman olup tütersin
Yar yürek de gezersin
Aşık olan bedenler
Sarmalayıp öpersin

Derelerde çam olmaz
Sevdaya derman olmaz
Gönüllerde çiçekler
İnanırsan sorulmaz

Hava bulutlu olur
Seven umutlu olur
Aşıkların dilleri
Konuştukça bal olur
Bahattin Tonbul
2.1.2009

Bahattin Tonbul
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Baldızın Yaşamı

Ben ailenin en küçük,bir kızıydım
Buna siz şans deyin,bence şansızdım
Çünkü babam yaşlı,annemin hastaydı
İşte ben böyle,Akbaş'ın genç kızıydım

Örfeneler olur,onunla eğlenir gülerdim
Ablamın yanından,başka bir yer görmedim
Şansımdan Altınoluk'ta bir gençle evlendim
Huzurlu mutluydum,artık bende severdim

Evime düzen kurdukça,çok mutlu olurdum
Eşime söyleyip,eksiğimiz ne ise tamamlıyordum
Derken bir kızımız oldu,gayet hayat doluydum
Babası,dedeleri onu sevdikçe adeta uçuyordum

Eşim Altınoluk Köy'ünde bir market açtı
Geç gelirdi evine,ama erkenden marketi açtı
Kaynanam ikimizin arasına adeta diken saçtı
Evde artık huzur yok,yuvamıza da nifak saçtı

Eşim beni tercih etmedi,annesini seçti
Yanındaki bayan kasapla,dalga geçecekti
Benden ayrılıp,çocuklu o,bayanla evlenip
İflas etti,Marketi kapatıp,Altınoluk'u  da terk etti

Gelelim bana,ayrı bir ev ve kızımla
Hayata başladık,eş,dost,kardeş yardımıyla
Geçimimizi babamdan kalan,emekli maaşıyla
Yeni bir düzen kurdum,olmayan hayat arkadaşıyla
2.9.2007

Bahattin Tonbul
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Balıkesir İle

Çünkü siz bir Balıkesir’lisiniz
Orada yıllarca güneşlenirsin
Sevdin mi de siz gerçek seversiniz
Balıkesir ile, hep sevinirsin

Anlayanlar hep havasını dinler
Komşuya gidince uzaktan ünler
Sevdası içinde kaybolmaz dünler
Balıkesir sensiz,gönlüm ermiyor

Vatanı millet ön safta tuttun
Sevdayı aşkı gönlünde uyuttun
Sen yalan dünyada gerçek boyuttun
Balıkesir sensiz,içim ermiyor

Geçmişine sadık,adetler durur
İmece yaşanır, sevdalar kurur
Sardığı güzeller yürekten vurur
Ruhunda solmaya, gönlüm ermiyor

Var Kazdağı gibi yeşil ormanın
Gönüllere vurmuş aşkı fermanın
Vatan sevdasıyla onu sarmanın
Balıkesir sensiz,ruhum ermiyor

Ne olursa olsun, sararmaz yüzün
Umutlar sahibi,yaşatır güzün
Seni seven yiğit,kalplerde hüzün
Balıkesir sensiz,gönlüm ermiyor

Nurlu yolu izler,aşkla gezeriz
Taşbağrına basıp,canla sezeriz
Sevdiğin güzeli,kalpde ezeriz
Balıkesir sensiz,içim ermiyor
Bahattin Tonbul
17.7.2012

Bahattin Tonbul
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Balıkesir İlinde

Seven sessiz ağlarmış,aşığın ellerinde
Sarı kızı tanıdım kaz dağı yöresinde
Hasanboğuldu orda,aşkı hayallerinde
Kurt dereli Yusuf’um,Balıkesir ilinde

Kolonyanın merkezi,kaymağın ünlü sesi
Kızı ile anılır,kadınının nefesi
Kavunu çok tatlıdır,Karasi’dir efesi
Sütüven şelalesi,Balıkesir ilinde

Kaz dağına nur yağar,hakikat bahçesinde
Günler saatle başlar,sır olan perdesinde
Efeler diyarıdır,hakikat töresinde
Sırça köşkler doludur,Balıkesir ilinde

Susurluk ayranının,Manyas gölü yoğurdu
Ayvalık tostu ile,zeytinliği olurdu
Höşmerim tatlısıyla,zeybeğini doğurdu
Ali Hikmet Paşamız,Balıkesir ilinde

Ayvalık Burhaniye,Edremit ile Havran
Ağır zeybek oyunu,karyolamın demiri
Alay havası,Arap,Kozak kültürü kuran
Oyun havaları da,Balıkesir ilinde

Bigadiç Gönen Balya,İvrindi ile merkez
Güvende tip oyunlar,zeybeği oynar her kez
Doğanlar Evciler’in zeybeği olmuş merkez
Bengi tip oyunları,muhacir köylerinde

Dursunbey ve Sındırgı,Bigadiç’le Kepsutun
Kaşıklı zeybeklerin,oyununa rastlanır
Sekmeli oyunlarla,gönülleri cezp edin
Yürük ali oyunu,gönüllere yaslanır
Bahattin Tonbul
3.8.2011

Bahattin Tonbul
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Balıkesir Mahalleleri

Adnan Menderes gelip
Kızpınarın önünden
Başçeşmenin mezarlığının
Girdik  vicdaniye yönünden
Derken kayabey,Çay,Oruçgazi Ege,sakarya mahallesi hey
Maltepe toygar,Üç Pınar mahallesi derken
Alihikmet paşadan,Atatürk mahallesine inerken
Akıncılar,kuyumcular merkezde dururken
Hacı İlbey Altı eylül
Dumlupınar,Karaoğlan Aygören,Mirza bey
Dinkçilerden,Kasaplar
Sütlüceden,Yıldıza, GaziOsman paşa,Pilevne’den
Dönüver
Bahçeli evler,,Hasan basri Çantay
Gündoğan,Çayır Hisar,Bostancı,Gümüş Çeşme
Darken dolanı verdik
Balıkesir ilinde

Hasan baba çarşısı alış veriş merkezi
Asker ile öğrenci
Onların eğlencesi
Yaşandı yıllarca dolandı bütün gençlik
Kimi zaman aç kaldık
Kimi zamanda aç kende gülendik
Ağladık mı bilmem ama
Sokaklarda vatan için büyüyendik

En güzeli merkezdi
Sanayisi eski yerinde
Otobüs garajları,tren garı önünde
Taşını verdi sonra dışarı da bir yerde
Zağanos camisi yıllarca şahittir hepimize
Çok zamanlar geçirdik hem önünde
Hemde bahçesinde
Yorulunca oturduk
Duvarlarının üstünde
Hatta namazlar kıldık
O mubarek caminin içerisinde
Bahattin Tonbul
3.3.2012

Bahattin Tonbul
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Balıkesir Necati Bey

Yıl bin dokuzyüz seksen,mezunları son oldu
Doğu batı birlikte,son eğitim türküsü
Yurdun dörtbir yanından,okumak için doldu
Balıkesir Necati,eğitim enstitüsü

Korucuoğulları,Tahir gerçek dostudur
Tahsin Göçmen tenimle,yaşam postudur
Ahmet Güney kalpler de,sevda tutan aslıdır
Balkes Necati Beyin,gerçek olan öyküsü

İlyas Akkaya’ya da,gönül ateşi bulsam
Hafız oğlu Sebahattin,dağlar üstünde kalsam
İbrahim Ergüvenç’le,karlar altında doğsam
Balkes Necati Beyin,gerçek olan öyküsü

Yaşamış ülkücüyüz pişman olmuş da değil
Dün ne demişsek eğer,bu günde farklı değil
Davasını satıpda,kurtlara tapan değil
Balkes Necati Beyin,gerçek olan öyküsü

Halil Karacan’a da,sevda ateşi dolmuş
Rıfat Kaya’nın ise,gönü güneşi  olmuş
Bülent Bahadır’lı da umut ateşi solmuş
Balkes Necati Beyin,gerçek olan öyküsü

Mustafa Sağlam candan,hareketin sırdaşı
İrfan Birol ile de,kurduk sonsuz bağdaşı
Sebahattin Yazıcı,gerçekten gönül daşı
Balkes Necati Beyin,gerçek olan öyküsü

Nuri Argun Atıcı,gerçek dava eriydi
Şevkat Dedelioğlu,candan biriydi
Bayram Ali Öngel’de başkan piriydi
Balkes Necati Beyin,gerçek olan öyküsü
Bahattin Tonbul
13.7.2011

Bahattin Tonbul
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Balıkesir Plaka Ondur

Severim ben onu, yüreğim onda
Vatanın batısı, plaka ondur
Elbette sevenler duruyor sonda
Ayrılmaz ruhları, gece kondudur

Kalpleri yapılır, tek bir gecede
Balıkesir adı, ilk dört hecede
Dillerde dolanır, gelmez gücede
Vatanın batısı, plaka ondur

Göneni kuzeyde, Bandırma Erdek
Dursunbeyden başlar, doğusu dersek
Sındırgı Bigadiç, güneyde görsek
Vatanın batısı, plaka ondur

Savaştepe Kepsut, yakında dindi
Burhaniye Gömeç, Balya İvrindi
Ayvalık Edremit, Havranla sindi
Vatanın batısı, plaka ondur

Çevresin de iller, İzmir Manisa
Başkente bağlayan, Kütahya Bursa
Deniz Çanakkale, etrafı sarsa
Balıkesir ili, plaka ondur

Zeybeği efesi, gönülde kurur
Haine ilk ateş, orada durur
Vatanı kurtaran, elbette vurur
Balıkesir ili, plaka ondur
Bahattin Tonbul
5.3.2014

Bahattin Tonbul
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Balıkesir’liyiz

Kimisi mamakta,kimisi garpta
Sevdiği yürekler,hepsi bir çarkta
İşkenceli beden yaşanmış darpta
Canları saran Balıkesir’liyiz

Kimisi şehitti,kimisi gazi
Nasıl gelip geçti,tükenmez mazi
Unutması çok zor,hele son yazı
Canları saran Balıkesir’liyiz

İlk tohumları atarken ocaktı
Farklı dünyalardan gelen kucaktı
Birbirimizi görmeden sıcaktı
Canları saran Balıkesir’liyiz

Sağ-solu birleşti bir yumruk oldu
Vatanı bölene, tek düşman oldu
Hainlik kapısı, nasılda soldu
Canları saran Balıkesir’liyiz

Ahmet’ı,Mehme’di Sıtkısı kader
Ömer’i Osman’ı,Yusuf’u haber
İsimsiz kahraman yürekte biter
Canları saran Balıkesir’liyiz

Bindokuzyüz seksen,yürekte yanar
Necati Eğitim gönülde kanar
O anki gençlerin her yılda anar
Canları saran Balıkesir’liyiz
Bahattin Tonbul
17.7.2012

Bahattin Tonbul
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Balıkesir’liyiz Birleşin

Bandırma’dan Erdek,Manyas’tan,Gönen
Marmaradan inip düzlüğe giren
Kazdağı altında Edremit gören
Balya’yı,Havran’ı,ilçesi bilen
Balıkesir’liyiz öğrenin dostlar

Burhaniye Gömeç,hemen Ayvalık
Körfez ilçeleri,sonsuz meyvalık
İvrindi Savaştepe,kalabalık
Susurluk Kepsut,Dursunbey ormanlık
Balıkesir’liyiz dinleyin dostlar

Bigadiç,Sındırgı,merkez ilçeler
Egenin kuzeyi sevip inceler
Vatan toprağını her gün günceler
Birlikten güç doğar,yaşar imceler
Balıkesir’liyiz anlayın dostlar

Kızı kaymağı meşhur kolanyası
Denizen içinde tek Marmara’sı
Hepsini söyledik,en son alyansı
Ondokuz ilçedir on numarası
Balıkesir’liyiz haykırın dostlar
Bahattin Tonbul
17.7.2012

Bahattin Tonbul
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Balıkesir'de Kalan

Balıkesir gar’ından
Çıktıysan eğer yayan
Önündeki kocaman
Cumhuriyeti meydan
Milli kuvetler cadddesi bu garibime dayan
Teşkilata gitmeden
Anıfartalara kayan
Gazinonun önünden saat kulesi ayan
Kasaplar mahallesinde
Kitap evine bakan
Salihin kahvesi
Bizlere olmuş divan
Hemencik ini ver
Eski tekel önünden eğitime giriver
26 evler di bizim kaldığımız en son yer
Devam edersen eğer ceza evi önününden
Soma caddesi olan yol
Hastahanye gider
Bindiğimiz dolmuşlar
Gazi osman paşada biter

Zağanos camisinden
Ocak karşı karşıya
Hal binası üstünde
Gezinirdik güya
Hasanbaba çarşısı sanki olmuştu rüya
Bu civarlar bizlerin
Gençliğimize oldu maya

Belediye gazinosu önünde
Saat kulesi dibinde
Olta atar duruduk
Anafartalar necatibey ve yurt yönünde
Sıkılınca hükümet binasının önünden
Parkı gezerdin derinden derine
Akşamları oldumu
Ocaklar evimizdi
Atılana kadar
Yurt ancak bize yatak hanemizdi
Bazende sabahlardık teşkilatın önünde
Gece gündüz demeden nöbetler
Tutardık necatibey’in önünde
Bahattin Tonbul
3.3.2012

Bahattin Tonbul
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Balıkesir'in Eniştesi

Balıkesir'in eniştesi,Akbaş köyü'nün gözdesi
Kaz dağının eteklerinde yetişip büyümesi
Efsaneli aşıkların yaşadığı Maşak tepesi
Karaca öreni,Güngörmezi,Evciler yolu ile çevrili

Işıkların sönmediği meleklerin gezdiği
Çoluğundan çocuğuna şarabın tükendiği
Çamların dolduğu ormanın yoğun olduğu
Oynamanın gülmenin eğlenmenin serbestliği

Hey gidi hey güneşin doğudan doğup batıdan battığı
Düşmanın sarp arazisinden korkup saklandığı
Kurtuluş mücadelesinin ilk defa başlatıldığı
Unutulmaz Karesi oğullarının yerleşik beldesi
11.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Balıkesir'liyiz Dostlar

Ahmet Duran Bulut hani nerede
Sedat Işık enson yaşar gönülde
Doğan Ürgüp gelmiş o silifkede
Balıkesirliyiz yürekte dostum

Hakikatı alıp sarsam özüne
Genç yaşında taşıp düşmüş izine
Yaşattığı sevda tekbir sözüne
Balıkesirliyiz yürekte dostum

Malını maldeyip yiyenlerden o
Canını can bilip sevenlerde o
Vatan toprağına erenlerde o
Balıkesirliyiz  yürekte  dostum

Ateşiyle dondum,behey Yusuf’um
Sevdasıyla yundum,desen Mahmudum
Sevdayı aşkı, hakikatı sundum
Balıkesirliyiz, yürekde dostum

Kimileri geldi,kimisi yoktu
Gönüller bir idi,seveni çoktu
Masun kalan dostlar,yürekte oktu
Balıkesirliyiz, yürekte dostlar

Sıtkı başkan bizi,hiç bırakmadı
Mustafa Basmacı, boşa akmadı
Halit Koyuncu’yu, özlem yakmadı
Balıkesirliyiz, dostlar yürekte

Bahattin’im özler, Necdet Türkkan’ı
Alaaddin’ı,Uğur’u Sinan’ı
Ahmet’i,Sebahattin’in, mekanı
Balıkesirliyiz, mutluyuz dostlar
Bahattin Tonbul
15.7.2012

Bahattin Tonbul
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Balya Güzeli

O siyah gözleri,bana bakarmış
Ormanda gezermiş,Akbaş güzeli
Güzelliği nice,gönül yakarmış
Dağlarda ağaçtır,Balya güzeli

Feracesini de,giyipde bakar
Köyü destan olmuş,yürekler yakar
Hemen yantarftan,ırmaklar akar
Dağlarda çiçektir Balya güzeli

Simsiyah saçına,tacı bağlamış
Özleyen yarine,sevgi dağlamış
Hasret olan yerde,hergün ağlamış
Dağlarda yeşildir,Balya güzeli

Sayalar bağrında,severek gezmiş
Özündeki aşkı,nasılda ezmiş
Güngörmez yolunu,çok farklı sezmiş
Dağlarda fidandır,Balya güzeli

Hakikat uğruna,onu sevendim
Aşkını sunarken,gerçek beğendim
Ölüme koşarken,nasıl güvendim
Dağlarda parlardı,Balya güzeli

Yarin sevdasını,içimde gördüm
Külü ateş yapıp,saçını ördüm
Elini tutupda,yüzüme sürdüm
Dağlarda gezersin,Balya güzeli
Bahattin Tonbul
8.10.2011

Bahattin Tonbul
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Balyalıymış

Balıkesir’in Balyası
Sevenlerin hayranıymış
Maden kömür madalyası
Gönüllerin seyranıymış

Zaman boldu neşeliydi
Ormanları meşeliydi
Güngörmezi döşeliydi
Seven yarim Balyalıymış

Yar başına peruk takmış
Ben baktıkça o gülüyor
Saçları da hepten akmış
Oynadıkça can geliyor

Hayat dolu neşeliydi
Gülüp oynar işveliydi
Dünya onun köşeliydi
Benim yarim Balya’lıymış

Hem gülüyor hem seviyor
Ona bakan can veriyor
Gönül gözü kapanırken
Ben baktıkça o ölüyor

Hayat dolu neşeliydi
Gülüp oynar işveliydi
Dünya onun köşeliydi
Benim yarim Balya’lıymış

Onu okur iken gördüm
Bedenine aşkı ördüm
Kimlerdensin diye sordum
Acı katıp söylemiyor

Hem neşeli hem de zevkli
Benim sevdam ona ekli
Yaraları haktan çekli
Benim yarim Akbaş’lıymış

Yel estikçe gül açıyor
Ben baktıkça o kaçıyor
Nefesiyle aşk saçıyor
Kokusuyla o geliyor

Hem neşeli hem de zevkli
Benim sevdam ona ekli
Yaraları haktan çekli
Benim yarim Akbaş’lıymış

Köy ortasında pınarı
Meydandaki o çınarı
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Yaprak yeşil gövde sarı
Yel vurdukça o geliyor

Hayat dolu neşeliydi
Gülüp oynar işveliydi
Dünya onun köşeliydi
Benim yarim Balya’lıymış

Derelerden su akardı
Evcilerden o bakardı
Sayalardan kim çıkardı
Gün görmezden yar geliyor

Hayat dolu neşeliydi
Gülüp oynar işveliydi
Dünya onun köşeliydi
Benim yarim Balya’lıymış
Bahattin Tonbul
5.2.201

Bahattin Tonbul
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Bambaşka

Beklemesi zor
Durması kolay olan
Aşka
Denemesi zordur
Kaybolan toprak başka
Hatırası zor
Rüyalarda ki aşka
İnanması zor
Yüreklerde yanmış
Bu sevda
Kalplerde ki yar
Bambaşka
Bahattin Tonbul
21.10.2008

Bahattin Tonbul
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Bambaşka Güzeldi

Hayallerimi kaplayan sonsuz bir güzel di
Şiirlere sığmayan o başka bir sevgiliydi
Unutmak mümkün değil rüyalarımın süsüydü
Şiirlere sığmayan o bambaşka bir güzel di

Yağmurdu bulut,rüzgarın önünde sanki bir umut
Bulut dağılınca yağmurun yağmasını gönül sen unut
Gök gürültüsü sonucu çakan şimşeği kaybetme tut
Şiirlere sığmayan o muhteşem bambaşka bir güzeldi

O et ve kemikten olmuş yüreğinde Allah sevgisi
Her an onun emirlerine boyun eğmiş ruhunun busesi
Ağzından dudağından eksilmeyen yaradanın nefesi
Şiirlere sığmayan o muhteşem bambaşka bir güzeldi
1.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bana Bakarsın

Sevdasını sardığım,sevgili yarim
Aşkına yandığım güzeldi karım
Bu dünyada onsuz,boşa yaşarım
Acılar içinde,yanıp bakarım

Uzaklardan bakıp,sessiz ağlarsın
Aşkta gurur olmaz,neden pusarsın
Sular içinde de,akıp çağlarsın
Yar beni görürce,şaşıp susarsın

Kim ne derse desin,seni anarım
Göğsümde erirsin,yerde yatarsın
Aşk dediğin kesin,sana yanarım
Sonsuza gidince,bana bakarsın
Bahattin Tonbul
24.5.2009

Bahattin Tonbul
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Bana Bakıyor

Herkesin yari kalkmış sabah kahvaltısı yapıyor
Benimkisi de toprağa karışmış öyle duruyor
Benim dertli gönlüm üzülerek hala yatıyor
Duy be yürek duy bundan böyle hayat
İstesende istemesende devam ediyor
Kızım oğlum geç yattılar,uykularını almamışlar
Biliyorum karınları aç,
Uyanınca onlara sofra gerek
Çocukların doyurulması bana bakıyor
18.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bana El Oldu

Küçük yaşta çıktım, gurbet eline
Oynadığım çokak çamurlu yoldu
Türküler söyledim, dostlar iline
Doğdum ev bile, bana el oldu

Bir yudum su gibi, akdıkça akar
Dostları olmalı, gönülsüz yıkar
En güzel şarkısı, sevdadan çıkar
Kardeşlerim  bile, bana el oldu

Uzaktan uzağa, bakamaz seven
Diken bana gülse, umuttur öven
Hayali gecede, tükenip giden
Sevdiğim yar bile, bana el oldu

Çiçekler hoş kokar, incitme gönül
Yüreği kan aksa, akıtma gönül
Tüten ocağını, kapatma gönül
Arkadaşlar bile, bana el oldu

Yürüyerek gitte, gidince azma
Gönülü incitip, seveni bozma
Suların üstüne, aşkını yazma
Bütün dostlar bile, bana el oldu

Hayır de yada sus, incitme onu
Mahpus olsada kes, söyletmez konu
Usulca desen pes, ölümdür sonu
Sevdiğim yar bile, bana el oldu
Bahattin Tonbul
30.9.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bana Elmastır

Geçmişin büyüsü,uzakta kalmış
Sevdalar türküsü,yüreğe  hastır
Dalından gülleri,görgüsüz almış
Ufkumda sevgiler,bana elmastır

Islanan gözümü,kaplar bulutlar
Çapaklı kiprikle,çöker umutlar
Hayalin karşımda,sonsuz anıtlar
Özünde sevgiler,bana elmastır

Dalgalı saçını,elle okşarken
Karanlık gecede,bana koşarken
Dağların ardında,bensiz yaşarken
Ruhumda sevgiler bana elmastır

Zehirli yılanın,olmaz sitemi
Döktüğün ilaçlar,bana bitemi
Durduğun o yerler gerçek sitemi
Dilerde sevgiler bana elmastır

Yüzünde gizemi,desem kıskanır
Kalbimin içinde,aşkın paslanır
Deli gönlüm yarsiz,kalsa hırslanır
Göğsümde sevgiler bana elmastır

Aşkın sıcaklığı,yakar gözleri
Rüyalardan gitmez onun izleri
Aklımdan çıkmıyor,yarin sözleri
Yüreğimde sevgin bana elmastır

Yolumu şaşırdım,gitmez yıldızı
Rüzgarda solacak,teninde sızı
Hasret dolu gönlün,tükenmiş hızı
Gelecek sevgiler bana elmastır
Bahattin Tonbul
21.7.2011

Bahattin Tonbul
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Bana Emanet

Haydi güle güle, uğurlar olsun
Minnettardır vatan, sana emanet
Yüreklere bayrak, sevdası dolsun
Bu topraklar sana, bana emanet

Kendini yok etme, yalnız kalsanda
Varlığın arıyor, kalbe salsanda
İhtiyaç duyuyor, cansız olsanda
Bu topraklar sana, bana emanet

Beyinler sulanmış, yuvalar yapmış
Ağına düşecek, hayaller sapmış
Umudla sevdayla, Allah’a tapmış
Bu topraklar sana, bana emanet

Dün başka gün başka, bitmesin yarın
Sevdayla aşkını, ateşle sarın
Sözün senet olsun, yıkılmaz arın
Bu topraklar sana, bana emanet

Hani ataların, hani yeminin
Unutulmaz onlar, onlar eminin
Doğudan batıya, sarın sevinin
Bu topraklar sana, bana emanet

Bahattin al bayrak, gökte salınsa
Her karış toprağı, kanla alınsa
Ölsende unutmaz, cansız kalınsa
Bu topraklar sana, bana emanet
Bahattin Tonbul
27.2.2017

Bahattin Tonbul
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Bana Ettiğin Kalır

Ey oğul beni dinle,nedir senden çektiğim
Bir gün bensiz kalırsan,bana yaptığın kalır
Bu dünyada seninle,bir olup da ektiğim
Dost düşmana kanıp da,bana ettiğin kalır

Çağırsam bile gelme,yüreklerim delinir
Amca dayı hiç deme,yalnız cana gelinir
İçerlerim çürüdü,bağırsaklar delinir
Bir gün bensiz kalırsan,bana yaptığın kalır

Bu alemde çektiğim,oğul kardeş yarası
Acıları ektiğim,anılarda karası
Haykırarak dediğim,açtı kalleş yarası
Dost düşmana bakıp da,bana ettiğin kalır

Ne emekler vermiştim,seni büyüte nece
İnşaattan düşmüştün,bekledim bütün gece
Ogün seni düşündüm,içim eriye nece
Bir gün bensiz kalırsan,bana yaptığın kalır

Kardeş dedim aldandım,ben kendimi ne sandım
Ona gerçek inandım,acıya tatlı bandım
Yediğim zılgıtların,arasında kalandım
Dost düşmana bakıp da,bana ettiğin kalır

Üzülüp de incinme,yine yanan olurum
Benim için gücenme,sana kanan olurum
Yaptığına pişman ol,gerçek kurban olurum
Dost düşmana bakıp da,bana ettiğin kalır

Hayatında sen bana,saygı ve hoş vermedin
Gönlündeki sesleri,geleceğe örmedin
Sana olan sevgime,hürmet bile etmedin
Bir gün bensiz kalırsan,bana yaptığın kalır

Yaratana el açtım,elli yedi yaşımda
Bu alemde çok açtım,oğul gerçek başımda
Sayısız göz yaşını,tutamadım kaşımla
Bir gün bensiz kalırsan,bana yaptığın kalır

Uğur Okur dediler,içerimi deldiler
Şu gördüğün semayı,ellerime verdiler
Hasta hane odasında,damarıma girdiler
Bir gün bensiz kalırsan,bana yaptığın kalır
Bahattin Tonbul
6.10.2010

Bahattin Tonbul
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Bana Eyvallah

Sevene verilir elbette yüz can
Adı olmayana, söylenirse lan
Umudum kesildi,bitti heyecan
Der artık bunada, herkes eyvallah

İp kim kopuk kimdir,ayırta bilsen
Sevdayı ve aşkı,rüyandan silsen
At kızım hepsini, bir diye bilsen
Dermiş artık sana,bana eyvallah

Haydi güle güle,yolun açık olsun
Benim yüreğime, sevenim dolsun
Acısada göğsüm, yüzünde solsun
Dermiş artık sana,bana eyvallah

Bakma bana artık, sevme ne olur
Bir kere sevmiştim, içim kor olur
Yaşarmıyım bilmem, sebep son olur
Dermiş artık sana,bana eyvallah

Karanlık gecede,ışık istemem
Yüreğimi ateş yaksın istemem
Aldatma beni yar, satsın istemem
Dedi artık sana bana eyvallah

Bahattin’im artık içim kanıyor
Sevmekten korkarım, aşkı tanıyor
Umudun hasreti,her gün yanıyor
Dedi artık sana bana eyvallah
Bahattin Tonbul
6.8.2012

Bahattin Tonbul
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Bana Gelseydin

Sen yanımda yoktun,gördün rüyamda
O da bir hayaldi,sanki de düştü
Müthiş bir tattın,damaklarında
Olmadık o yerde,şansıma küstü

Bana çok bakmıştın,hoş eda ile
Sevip sevilmiştin,hatta gülmüştün
Eşe dosta desen,sevilsen bile
Acıları gömüp,toprak örtmüştün

Ruhu parçalayıp,beden kurmuyor
Gönlümdeki yara,neden solmuyor
İçimdeki aşkın,tende durmuyor
Haykırıp da bana,bana gelseydin
Bahattin Tonbul
2.6.2010

Bahattin Tonbul
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Bana Gelsin

Dile benden dile, ne dilesenki
Gözlerim yoldadır, bunu bilesin
Tek sevdiğim sendin, umut versen ki
Yaz bahar ayları, bana gelesin

Yarsiz dağ yolunu, çıktım son sefer
Esen rüzgarlar da, korkusuz nefer
Hayalin rüyam da, tükenmez zafer
Yaz bahar ayları, bana gelesin

Öksüz kuşlar gibi, öttü günlerce
Açmış çiçekleri, solmuş binlerce
Göğsümde mabedi, sessiz inlerce
Yaz bahar ayları, bana gelesin

Sen niye yalnızsın,sordular bana
Yüreğimde yanan, ateştir sana
Güneşin ısısı, yaktı baksana
Yaz bahar ayları, bana gelesin

Engine denizlerde, aktıkça durur
O yarin hayali, içimde kurur
Çektiğim acılar, göğsüme vurur
Yaz bahar ayları, bana gelesin

Ey ceylan bakışlı, uzaktı yollar
Sevdası yalnızdı, umuttu kollar
Sarmadı bedeni, tükendi yıllar
Yaz bahar ayları, bana gelesin
Bahattin Tonbul
19.4.2014

Bahattin Tonbul
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Bana Geriver

Ruhumda kaynayan sevda bamteli
Gönüllerde yatan aşkı arama
Dünyada durmayan sevdalar seli
Yükseklerde yatıp beni karama

Attın uzaklara,hasretle yansın
Yari bulamazsan,aşkı seriver
Aşağı yukarı,anılar kansın
Tutarsan sevgimi,bana geriver
Bahattin Tonbul
2.8.2009

Bahattin Tonbul
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Bana Gülersin

Ateş suyu ile,dolacak narım
Alemde yaşayan,yürekte karım
Durma çıkıp gel,seni ararım
Acılar içinde bana gülersin

Ne zarardayım ben,nede zordayım
Yar sabaha kadar,sensiz kordayım
Aşkı arar durur,her gün yardayım
Acılar içinde bana gülersin
Bahattin Tonbul
7.8.2009

Bahattin Tonbul
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Bana Gülümse

Senda kalan gönlüme doyamadın hiç ömrüme
Bana bak hele  bıraktığım yerde bana gülümse

Kara kara olur köyün ahu dutlerı toplamaya kıyamam
Oralara gidince sorarlar seni işte buna dayanamam

Erikler bekler seni dalları dolmuş ağırlıktan kırılıyor
Bu deli gönlüm durmadan seni arayıp çığırıyor

Dinle duy sesini hele bak rüzgara biraz kulak ver
Çok uzak ve derinden geliyorsa benimdir meğer

Çıkmıyor sesim derinden derinden içten geçenler
Bu yüreği bıraktım  kalbimse orada sizinle gezer
10.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bana Ne

Soy sap dedin
Demedim
Şehide kelle dedin
Demedim
Ülkücüden oy istedin
İstemedim
Milliyetçilere kafa tasçı dedin
Demedim
Orta doğunun eş başkanıydın
Neden demedin
Anlamadınız siz beni
Herhalde
Ağzım demiş bana ne
Bahattin Tonbul
7.9.2010

Bahattin Tonbul
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Bana Ne Oluyor

İçime bıraktığın acı,nefret oluyor
Yardım istiyorsun,gönül koyuyor
İhtiyacın adı,zulüm oluyor
Sevenlerin hasretiyle oynama
Gönül yakıyor
Minnet etmez isen
Sebep oluyor
Yürekteki bu yarayı,yalnızlığın ateşiyle
Dostlar görüyor
Acı kurtar bizi
Allah’ım
Bana ne oluyor
Bahattin Tonbul
12.10.2008

Bahattin Tonbul
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Bana Nimettir

Ayrılık sevdaysa, mutluluk nedir
Güneşin doğuşu, göze hikmettir
Rüzgar esiyorsa, aşkımı getir
Bakışın sımsıkı, bana nimettir

O heyecan hala, duruyorsa gel
Yüreğinde aşkı, kuruyorsan gel
Ruhumu bensiz, taşıyorsan gel
Bakışın sımsıkı, bana nimettir

Taşıdığın aşkı, neye koyarsın
Verdiğin acıyla, beni oyarsın
Sevda çiçeğini, nasıl boyarsın
Bakışın sımsıkı, bana nimettir

Dilerim ki aşk’ı, gönüllerde bul
Önce rabbime yar, ol sonrada kul
Cenneti alada, tuttuğun son yol
Bakışın sımsıkı, bana nimettir

Yaşamın neresi, olursa olsun
Sevdası hasretle,ruhuna dolsun
En güçlü zamanın, anınla solsun
Bakışın sımsıkı, bana nimettir

Bahattin’im artık, haksız ezilme
Sahip olmadığın, şeye üzülme
Zamanı gelince, olur sezilme
Bakışın sımsıkı, bana nimettir
Bahattin Tonbul
31.1.2013

Bahattin Tonbul
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Bana Sevdigim Dersin

Sensiz olan dünyada tek basima dogmusum
Herkes sevdigi yarin,kiymetini hak bilsin
Iyi dinle öykümü,özleyerek solmusum
Hatirlayip unutma,beni sevdigi bilsin

Ne nasihati alir,ne de torpil edersin
Köle degil sen içten,gerçekten bir kedersin
Seversen istemeden,acilari ekersin
Unutmadim unutma,bana sevdigim dersin

Seven gönüllerinde yanan bir ates isem
Sevdigimi almadan,yüreklerde erirsem
Karanliktan korkmayip gökyüzünde degilsem
Unutmadim unutmam,bana sevdigim dersin

Gönlüm artik firtina içimden  ses geliyor
Akan nehir çarkini,umutlarim deliyor
Gelecegin isigi,tüm zamani eliyor
Unutmadim unutmam,bana sevdigim dersin
Bahattin Tonbul
4.1.2010

Bahattin Tonbul
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Bana Sormadan

Daha doymamıştım ruhundaki güzelliği bulmadan
Nasıl karar verdin alıp götürürken bana sormadan

Sesini duymayınca,bedenim titrer tüm hasretinden
Doğayı koklayamam,uzaklaşan ruhlara bakarken
İşte ben doyamadım,sana son defa sarılamadım
Gözlerini kapadın,konuşmadın elveda etmeden

Daha doymamıştım ruhundaki güzelliği bulmadan
Nasıl karar verdin alıp götürürken bana sormadan
Bahattin Tonbul
17.11.2008

Bahattin Tonbul
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Bana Söyleyin

Sensiz bu dünyanın,tadı gelmiyor
İçimdeki aşkın,inan sönmüyor
Şaşkın şaşkın yanan,yürek tütmüyor
Sevda dediğinse,çekip gitmiyor

Girince yanmıştır,delicesine
Sevgililerinse,tüm hecesine
Bakma oynamaya,eğlencesine
Sevda dedikleri,hiç tükenmiyor

Bakarken şarkılar,söylerdi dilim
İçinde acılar,kokmuş sevginin
Bitmez tükenmezdi,var olan gücüm
Yüreklerde taşır,hesap vermiyor
20.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bana Tutsak

Silinmezdi mazi,durur el gibi
Kim der bensiz yarim,gönülden ırak
Irmağın içinde sanki sel gibi
O yer hem sana hemde bana tutsak

Kadehin içine,doldur aşkımı
İçtikçe rahatlar,canım sevgilim
Elinde şarabı,sarhoş akşamı
Yüreği yandıkça,anlar sevdiğim

Kendimi bulmuştum,dibe dalınca
Kürkütük sarhoşum,yari alınca
Sabrım tükenmişti,hasret kalınca
O yer hem sana hemde bana tutsak

Koskoca bir ömür,tükettim onla
O olmadan bitmez,aşkımı sonla
Mehtabın rengini,gri bir tonla
Parladıkça o yer,hep bana tutsak

Sevdanın ateşi,durur içimde
Ayrıldıkça acın,yanar biçimde
Kendimi buldum ben,şişe içinde
O yer hem sana hemde bana tutsak
Bahattin Tonbul
24.12.2011

Bahattin Tonbul
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Bana Uzak değilse

Evimin kapısını, dışardan biri çalsa
Kapımı açsa gülse, geldiğimi bir bilse
Kalbim küt küt  atardı, o an hayale dalsa
İçimi yakar gölgen, bana uzak değilse

Bakışı unutmadım, sanki onun gözleri
Kaldırımda duruyor, hala yolda izleri
Uzaktan şarkı sesi, dinler yarim sözleri
İçimi yakar gölgen, bana uzak değilse

Dışarı bakacaktım, açık kalan bu yerden
Aklımdan hiç çıkmadın, yıldızın saydı birden
Ay ışığı kadarmış, toprak kaydı aniden
İçimi yakar gölge, bana uzak değilse

Gözlerimi kapattım, önümde koca duvar
Toplanıyor karanlık,  bu renk içine uyar
Ağlamaktan büyümüş, bulut üstümden kayar
İçimi yakar gölge, bana uzak değilse
Bahattin Tonbul
13.9.2016

Bahattin Tonbul
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Bana Yaşatma

Karanlık geceden,çıkman dışarı
Ağlayan gözlerden,akman başarı
Seçtiğin sevdayı,unut haşarı
Geçmişine bakıp,ağlar güzelim

Sensiz bu dünyanın,dengi bozulmuş
Baksana sevenler,birden yok olmuş
Acı tatlı rüya,sensiz kaybolmuş
Dönüp de o anı,bana yaşatma
Bahattin Tonbul
12.6.2010

Bahattin Tonbul
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Bana Yeter

Kalbindeki direğine
Toprak değmiş oda beter
Sevda çeken yüreğine
Hakim olsan bana yeter

Üstündemi yanan ateş
Tuzu bazsan inmez güneş
Hayat sevdasında beleş
Hakim olsan ona yeter

Bu kalp sevmekten kırılmaz
Seven gönüller yorulmaz
Hakikatten o sorulmaz
Hakim olsan bana yeter

Sevdalarda aldığın yar
Gönüllerde sardığın var
Özleyen güzeliğin ar
Hakim olsan bana yeter

Yüreğime sen sahip ol
Aşka tuzak sebebim ol
Aydınlığa sen rakip ol
Hakim olsan bana yeter

Bahattin’im bitmez derdi
Ölüm hakikata erdi
Sevda çeken sanki terdi
Hakim olsan bana yeter
Bahattin Tonbul
14.12.2012

Bahattin Tonbul
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Bana Zulüm

Tane tane geçer ömrüm
Yüreğime seni gömdüm
Ateşinle her gün öldüm
Sensizliğin bana zulüm

Acıların gedmiyor ki
Sensizliğin bitmiyor ki
Bedeninde gönlündeki
Ayrılığın bana zulüm

Yağmur yağar toprak akar
Bedenleri hep o yakar
Seni sevenlerin anar
Sensizliğin bana zulüm
Bahattin Tonbul
8.11.2008

Bahattin Tonbul
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Banada Olursun Kefil

Sevgilim ben,sevdiğinim yüreğim yanar
Yandıkca bu yürek etrafa alev saçar
Öyle bir yanış ki bunu o,haktaala yapar
Yakar ki bir daha acı duymayana kadar

Bırakalım yansın Yunus'unki gibi
Belkide karacaoğlanın değişlerindeki
Mevlananın dönerek ulaşmak istediği
Allah değil mi? hepsinin hedefi belli

Böyle ulaşmak her kula nasip değil
Sevdi yanına aldı mevlam önünde eğil
Onun makamında herkes eşit farklı değil
Aradığımız yer orası banada olursun kefil
04.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Banarım

Sen de Ankaralısın
Yürekten  karalısın
Öyle dalgın bakmaki
Gönülden yaralısın

Bedenden daralasın
İçini parçalasın
Sevdiğin o güzelin
Ruhunu yaralasın

Acıları tattın mı
Sevdayı arattın mı
Gurbet elde gezerken
Mekanı daralttın mı

Seven hasret çekiyor
Kalbe özlem ekiyor
Ayrılıklar doğunca
İçin için eriyor

Bahattin'im yanarım
Sevdiğimi anarım
Kaybettiğim dünyayı
Lokma yapıp banarım
Bahattin Tonbul
19.12.2009

Bahattin Tonbul
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Bardağım

Bir özlemle sana baktım
Bardağım kusuruma ne olur bakma
Uyur gördüğün akşamlar
İçin boştu anlasana

Tek başına bırakmazdım
Yarımlığım tükendi bak
Mezelerde bitmiş
Her şey eksik kaldı anlasana

Nasılda mahcup duruyor öyle
Dalgın dalgın bana bakma
İçim yanıyor boşum diye
Yüreğimi cayırtısına baksana

Kızıyorsun su doldurduğuma
Yüreğimde ateş saçıyor
Döküp de soğutsana
Senin yokluğun parçalıyor

Son damla düşene kadar
Soğutur bel ki
Helal olsun o zaman
Bardağım sana
27.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Barışmış

Sevgi senin elinde
Gün doğar mı yerinde
Aşk dediğin güzellik
Kokuyordu derinde

Yare hasret bakarım
Onu kalbe sokarım
Yaradanım almışsa
Gönüllerde yakarım

Damarıma karışmış
Yar rüyamda yarışmış
Onun ruhu uçunca
Melek olup barışmış
Bahattin Tonbul
3.4.2009

Bahattin Tonbul
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Bari Söyle Sevdiğine

Bazı aşklar vardır anlatılamaz
Bazı sevdalar vardır yaşatılamaz
Ama seven yürek heran sever
Sabahın ilk ışıklarında
Avunur durur garip gönülde

Yazıp söylüyemediklerim dökülür
Dilimde
Hatta şiirlerimde
Her şey karma karışık olup girmiş birbirine
Boşver hepsini bütün bunları sen

Sen anladın ne demek istediğimi
Anlatamadıklarımıda anladın
Yaşayamadıklarımı yaşattın
Ömrümde
Saçmalıyorum baksana
Geçi ver hepsini
Seviyorum de yetsin
Gitsin
Son  satırlarda
Bari söyle sevdiğine
Bahattin Tonbul
7.11.2011

Bahattin Tonbul
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Barikatlar

Bu alemde kavga, hayranlığı var
Buluşur her yerde, tüm hakikatlar
Doğacak gecenin, karanlığı yar
Olmayan fazilet, son barikatlar

Almasın kalbinden, durgunluğunu
Kimse bilmez onun, yorgunluğunu
Yaradan bağlamış, doğruluğunu
Gelecek fazilet, son barikatlar
Bahattin Tonbul
22.12.2013

Bahattin Tonbul
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Bas Git

Askerlikte oğlunmu var, yüreğinde yolda kalan
Söylemesi elbet olay, yaşamını sen sar da git
Şehit olmuş çocukları, gerisi kollara dolan
Gölgesinde yatan mı var, bayrak asda sen de bas git
Bahattin Tonbul
11.6.2016

Bahattin Tonbul
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Basgit Buradan

Sevdiğin kalem olsa, yüreğini yazmaz mı
Söyleme mısraları, kokun bana geliyor
Ölüp ölüp dirilse, toprağını kazmaz mı
Basgit buradan şimdi, o yar kalbim deliyor

Hani koruyacaktı, kimseye sezdirmeden
Gökyüzü gibi uzak, yarini ezdirmeden
Yüreğinin üstünde, zalimi gezdirmeden
Basgit buradan şimdi, o yar kalbim deliyor

Sevmek inan bu değil, acın özündeki kor
Özlettiğin sevdanın, taşınması elbet zor
Arkasından gelmezse, yarin içindeki hor
Basgit buradan şimdi, o yar kalbim deliyor
Bahattin Tonbul
19.12.2012

Bahattin Tonbul
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Bastım Kendi Gönlüme

Bıraktığın izleri
Yakar tüm gönülleri
Ağrıyan bedenleri
Bastım kendi gönlüme

Derelerde su olur
Sevenlerse boğulur
Aşkı yanar kavrulur
Bastım seni gönlüme

Yerim seni bir tanem
Yanımdan gittin zaten
Uzaklardan gelmemen
Bastım kendi gönlüme

Seven yürek doludur
İçinde yar savrulur
Ayrılıksa soğutur
Bastım kendi gönlüme

Çok bekledim gelmedin
Bana umutlar verdin
Sevdamızı inlettin
Bastım kendi gönlüme
Bahattin Tonbul
18.10.2008

Bahattin Tonbul
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Bastım Seni Derine

Ağaların paşası
Dağlarında maşası
Gönüllerin şaşası
Bastım seni derine

İçimde acın durur
Yürek de sevgi olur
Bedenimse yoğrulur
Bastım seni derine

Ağladım yıllarca ben
Seni sevdim gönülden
Ruhuma da hükmeden
Bastım seni derine

Koymadın hatıramı
Seven yarde doyar mı
Yok ettin tüm sevdamı
Bastım seni derine
Bahattin Tonbul
18.10.2008

Bahattin Tonbul
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Bastononuzum

Bakın yavrularım hele dön de bir bakın
Bu dünyada tek kalan bastononuzum
Dikkat edin bu tek olan bastonunuza
Düzgün olarak onu incitmeden kullanın

Diyer ayak dayanamadı istemiyerek gitti
Sizin için kendini adeta parçaladı yitti
Sabah akşam uzun süredir çok diretti
Mevlam onu yanına alıp da istirahat ettirdi
15.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Baş Eğilsin Baş ister

Girin ağalar girin, zaman korku işgence
Eğer sevmiyorsan ki, korkudan sevgi göster
İster oyunu versin, vermesin tehdit  gence
İşsizlik baş almışken, baş eğilsin baş ister

Ne olacak şimdiden, eğilmiş başla vatan
Sen bu günde var isen, eğilmiş başlar yatan
Gazla orantısız güç, baş olana baş katan
İşsizlik baş almışken, baş eğilsin baş ister

Basın yayın hep yandaş, korkudan yazamazlar
Bu toprakta zenginler, elbette azamazlar
Yazan çeker cezayı, toprağı kazamazlar
İşsizlik baş almışken, baş eğilsin baş ister

Yalakalık yaparsan, senden gayrı kimse yok
İşbilmezi toplarken, kadro bulmuş salak çok
Hesap kitap bilmeyen, cahilleri işe sok
İşsizlik baş almışken, baş eğilsin baş ister

Vatan millet sakarya, kendi yaşasın ister
Geleceği yakarya, hain insan yurt ister
Parçala böl toprağı, patronlar bunu ister
İşsizlik baş almışken, baş eğilsin baş ister

Bu nasıl demokrasi, azınlıklar hükmeder
Yetmiş iki milyonda, Türk olmayan çark eder
Nerde o islamiyet, sahtecilik kaybeder
İşsizlik baş almışken, baş eğilsin baş ister
Bahattin Tonbul
2.8.2013

Bahattin Tonbul
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Başın Tacı

Bomboş geçen zamanın,günahını arama
Sevdalar içinde kor,aşkın gönülden acı
Yaraların çaresiz,sevenlerin var ama
Sensiz geçen şu günler,olmaz hiç başın tacı
Bahattin Tonbul
20.4.2012

Bahattin Tonbul
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Başını Koy Göğsüne

Sevdasına sürgünüm,duyun a dostlar duyun
Sadece bakmak değil,onu sevmekti amaç
Yari yalnızken sevmek,sevdasıdır bir oyun
Başını koy göğsüne,yüreğin dursun yamaç

Duyun a dostlar duyun,sevdam özünde koyun
Onu sarmaksa eğer,yetişmez yare boyun
Gerçekten seviyorum,aşkı atmadan doyun
Başını koy göğsüne,yüreğin dursun yamaç

Sensizken senle sevmek,seni yaşatabilmek
Yokluğunda senleymiş,aşkını aşabilmek
Hayallerin teninde,seni hissedebilmek
Başını koy göğsüne,yüreğin dursun yamaç

Yatağa uzanınca,seni yalnız düşlemek
Üşütünce gölgende, sevdamızı eşlemek
Isıtmaksa amacın,sevdiğini söylemek
Başını koy göğsüne,yüreğin dursun yamaç

Uzağım gözlerine,bakmaksa seni görmek
Yıldızlarda parlayan,sevdanı kalpde örmek
Çığlık çığlığa desen,aşkımı sana vermek
Başını koy göğsüne,yüreğin dursun yamaç
Bahattin Tonbul
7.11.2011

Bahattin Tonbul
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Başka Ciğerleri

Yağmurdan sonra oluşan su damlaları
Yaprak üzerinde parıldıyor
Yüreğime girdiğin o ilk günkü gibi
Kumsallara vuran dalgalar
Aşkımın hırçınlığını anlatıyor
Peki karanlıktaki ormanın sisi
Ruhumun derinliklerinden bahsediyor insana
Çok zayıf vızıldayan bir böcek sesi
Çürüyen bedenimin çatırtısına benziyor adeta
Aşkım olmuş bir toprak
O güzel kokan çiçekler,yarın başka yerde doğacak
Tekrar aşk doğacak
Adeta yakacak başka ciğerleri
Bahattin Tonbul
16.08.2008

Bahattin Tonbul
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Başka Demem Allah'ım

Köyün genç ve güzel iki kızıydık
Doğmadan ana karnında ikizdik
Gençler ayırt edemezdi hep gülerdik
Alın yazım derim,başka demem Allah'ım

Birimizin adı Nermin,diğeri Nerime
İkimizde evlendik,kısa günde sevinme
Gençlere tavsiyem,fazla kimseye güvenme
Alın yazım derim,başka demem Allah'ım

Kardeşim çok gedmedi ayrıldı
Ona üzülürdüm,içim burkulurdu
Sanki kaderimiz bir yazılıydı
Alın yazım derim,başka demem Allah'ım

Eşimi severdim,o da beni
Birden aramızı açan kara dikeni
Kaynanam,hatta onu fitleyeni
Yazısını kara yazsın,başka demem Allah'ım

Ne olduğumu bilemedim,nasılda kandım
O kadar saf ve temizdim,hemen inandım
İki çocuk ve ben ortada kaldım
Yazılarını kara yazsın,başka demem Allah'ım

Belki de hayırlıdır,böyle olsun istemem
Bende severdim,hakkımdan vazgeçmem
Dala vere ile birden atılı vermem
Sebep olanların yazısını,kara yazsın Allah'ım

Bu dünya yalan gerisi,ileride
Bu yerin altıda var üstüde
Bu ayrılığa sebep olanların hepside
Hesap verir inşallah,başka demem Allah'ım

Kendim değil, çocuklarım üzüldü
Onlar için sanki,ciğerlerim büzüldü
Bizi bu hale getirenlerin,durumları rezildi
Sen büyüksün Allah'ım sabrım kesildi

Her akşam yalnız kalınca,ayrı  bir hüzün
Gözüme uyku girmiyor açık dır iki gözüm
Sabah olunca rahatlıyor,artık yüzüm
Sabır ver Allah'ım ak olsun artık yazım

Evde çok oturmam komşuya giderim
Eşimi dostumu ayırt etmem,yardım ederim
Gönlümdeki bu çıkmaz acı kederim
Alın yazım derim,başka demem Allah'ım

Yalnızlık sana mahsus,bizler imtihandayız
İsyan değil bu,yardımına muhtacız
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Benim gibi olan,belki de bir kaçız
Alın yazım derim,başka demem Allah'ım

Kader ağlarımı nasılda örmüş
İçimi bilmezler,hepsinin gözü körmüş
Bana sevinenlerin,kalpleri çökmüş
Alın yazım kara değil,ak olsun Allah'ım

Yürürüm, yürürüm toprak delinmez
Gök yüzüne baktım bulut görünmez
İçimde ki yara derin,hiç de silinmez
Nerime kendine gel,umut kesilmez
9.8.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Başka Yerde

Başka yerde arama, mutluluk seninledir
O yar cennete gitti, beni ondan ayırma
Huzur kaynağı tende, hayali kiminledir
Mevlam ne eylemişse, bizi bizle kayırma
Bahattin Tonbul
6.4.2014

Bahattin Tonbul
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Başkası Yerine

Başkası yerine, nasıl koyacak
Yere göge koymaz, kimse kendini
Kararlar verecek, hep anlayacak
Kibir uğruna, yıksa bendini

Bakmak ile görmek, arası farkı
Yaşanacak dünya, dönecek çarkı
Hayat sevdasında, oluşan arkı
Gururun uğruna, yakma kendini

Gözlerinden akan, renksiz gözyaşı
Ne kadar fark olsa, aynıdır başı
Şekli kişi değil,  anlamsız yaşı
Gururun uğruna, yakma kendini

Herşey onda gizli, elbet yaşarsın
Yerçekimi kadar, kilo yaparsın
Kalbin attığında, neye taparsın
Gururun uğruna, yakma kendini

Gözlerin uzağı, gördüğü kadar
Nefret ettiklerin, sevdiği kadar
Yaşanmışlar dönmez, elbet o kadar
Gururun uğruna, yakma kendini

Yakınsın sonuna, toprağa yakın
Yüreğinden bitmez, sevgiye akın
Gönül sevdasına, tutulmuş bakın
Gururun uğruna, yakma kendini
Bahattin Tonbul
2.12.2013

Bahattin Tonbul
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Başkasına Bakamam

Oruçluyum arkadaş kimseleri sayamam
Ben aşka oruçluyum başkasına bakamam

Delicesine sevmiş başkasını tadamam
Oruçlu iken yüreğime katık yapamam
Tutmak için söz verdik aşka hile  katamam
Oruçluyum arkadaş kimseleri sayamam

Yemen içmen bir anda hepten nasıl kesildi
Dudağına bir damlacık su aşkla verildi
Lokmalar alamadan boğazına dizildi
Ben aşka oruçluyum başkasına bakamam
Bahattin Tonbul
10.11.2009

Bahattin Tonbul
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Başkasına Veremem

Var mıyım bilemem,ayrıldım gülemem
Onunla doğmuştum,neden onunla ölemem
İki kere iki hani dört eder,deseler de diyemem
Ben bu gönlümü sevdiğimden başkasına veremem

Gücüm azaldı halim yok dostlar,sormayın bana
Eşimden ayrılmışım zor geliyor,yaşamaktan yana
İçimde yanan alev çoğaldı,hele bir de dönüp baksana
Ondan başkasına nasıl bakarım,hakkım helal olsun ona

O beni bende onu sevdim hala da deli gibi severim
Kaybolmadı hatıraları içimde yerleri çok da derin
Gel birlikte el ele şu dünyada doya,doya gezmedim
Ne zaman ne saat buna yetmez niçin yetiremedin
13.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Başkent Sokakları

O beni bırakmaz, nede ben onu
Özgür yüreğinde, seven çok olur
Başkent sokakları, düşmanda konu
Pusulası bozuk, dostlar kaybolur
Bahattin Tonbul
19.10.2012

Bahattin Tonbul
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Başlamaya Bir Daha

Bana mesaj atmışsın
Yavaş yavaş ürkütmeden
Seveceksen sev beni
Koklaya koklaya ciğerine
İncitmeden yumuşakca koy beni
Sevda bir eşya değil
Mısralarla soy beni

Korkmadan söyle aşkını
Usul usul
Alıştıra alıştıra anlat sevdiğini
Yüreğim sana bakarken gözyaşlarım
Akmasın
Hevesim kursağımda kalmasın
Kısacası sevdamız yarım olmasın
Bir muz misali
Tadı damağından çıkmasın
Soymadan yeme
Aceleye getirerek sakın ha deme
İnce ince nazikce
Açarak soy ve soyarak ye beni
Mısra mısra şarkılara koy
Sevdamıza doy emi

Yapa bilirmiyim bilmem
Çok sabırsızım
Aşka susamışım
Dayanırmı dersin kalp bu sevdaya
Sıfırdan başlamaya
Bir daha
Bahattin Tonbul
10.8.2012

Bahattin Tonbul
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Batacaklar

Arada sırada olsa uğrarsın sayfama
Tonbul’um diyerek bulunuyor iltifatta
Yüreği temizdir gönlü hep edebiyatta
Uyan artık güneş erken doğmuştur ufukta

Sevdan yoksa yanmaz,kararır bütün ışıklar
İçindeki aşka ben ne diyeyim arkadaşlar
Kanayan yaralar sarmasını ben bilseydim
Güneş ufuktan doğup oradan batacaklar
Bahattin Tonbul
19.4.2009

Bahattin Tonbul
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Batan Güneş

Güneş akşam üstü burda batarken
Başka yerde aynı güneş doğuyor
Sevdiğim kadını toprağa korken
Onun ruhu başka yerde yaşıyor

Güneş doğduğu yeri ışıtıp yaşatırken
Bir süre sonra o da tekrardan  batıyor
Canım cananım cennet de  oynarken
Onun ruhu bizi gözetip rahatlatıyor

Anlayamadım batan güneş sanki üstüme geliyor
Bir tepsi gibi kızarmış ağlıyor adeta üzülüyor
Benim bir tanem de hasta olmuş yatağında yatıyor
Ayakları morardı gözlerini kapadı bizi terk ediyor
02.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Batarsa Eline

Yarim sevda dikeni batarsa elini acıtmaz
Acıtmaz yarim sevda dikeni batarsa eline
Elini acıtmaz yarim sevda dikeni batarsa
Batarsa eline acıtmaz yarim sevda dikeni
Bahattin Tonbul
31.8.2009

Bahattin Tonbul
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Batıl

Sevenler doğrudur, sen aşık isen
Gönül kervanıyla, bizlere katıl
Haddini iyi bil, yüzünde busen
Dostlara söyleyip, sen olma batıl

Dile benden dile, sevenim sen ol
Bulunmaz yürekle, acılar kaybol
Hayat sende sevgi, yari ara bul
Dostlara söyleyip, sen olma batıl
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul
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Batıversen Sevda Dikeni

Uzak yerde beni arama
Nezaketi tadı gör ama
Yüreğimde yanan kor ama
Atıversen sevda dikeni

Yağan yağmur sel olup akar
Hasret çeken etrafa bakar
Gök gürleyip şimşekler çakar
Sarı versen sevda dikeni

Dağ başında duman duruyor
Sis olunca ırmak kuruyor
Tüm canlılar hakkı soruyor
Deyi versen sevda dikeni

Dilerde aşkı haykırırlar
Gönüllerde çağrıştırırlar
Toprakta yar,karıştırırlar
Tutuversen sevda dikeni

Sonsuzlukta onu ararım
Yarin saçlarını tararım
Hasretinden dağı yararım
Batıversen sevda dikeni
Bahattin Tonbul
2.9.2009

Bahattin Tonbul
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Batmış

Aşk dediğin dilden dile yoldurur
Dünyadaki sevgin seninle batmış

Bedenlerin her gün titreyip durur
Gönlümdeki aşkı toprak soldurur
Tut elimi iste hakka yalvarıp
Aşk dediğin dilden dile yoldurur

Yaradanım seni bağrına basmış
Seven yüreğini kalbine asmış
Göğsünün çatalı doktorlar almış
Dünyadaki sevgin seninle batmış
Bahattin Tonbul
10.4.2009

Bahattin Tonbul
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Baygın Sana

Aşktan beter kanıyor hepsi
Gözlerimde buğulanmış yarin görüntüsü
Tutamıyorum ellerini boşta kalmış
Sıcaklığını saramamışım yüreğime

İlk günkü sevgini ve aşkımızı
Bir ok gibi kalbime saplanışını
Sağlayan tanrım

Bak şimdide seni aldı yanımdan toprağa kattı
Dünyada bana hasreti ayrılığı acıyı tattırdı
Sensizim şuan
Ruhumda ise yalnızlığın var
Kokunu unutamadım
Yanıyor göğsüm durmadan
Çık gel yalvarıyorum Allah’a
Resimlerinde gülüyorsun durmadan bana
Bende bakıyorum her an
Baygın baygın sana
Bahattin Tonbul
13.6.2009

Bahattin Tonbul
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Bayıl

İştahla bak yar,aşk enfes
Gözlerini yum,ve bayıl

Seveceksen sev,sonra kes
Uzaktan gelen,müthiş ses
Hayallerimi,koymuştum
İştahla bak yar,aşk enfes

Sana alıştım,bunca yıl
Hayallerimi çal ayıl
Sevdan gönlümü,almıştı
Gözlerini yum,ve bayıl
Bahattin Tonbul
9.2.2009

Bahattin Tonbul
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Bayrak Senindir

Hayat hiç bir zaman, unutturamaz
İnsan sevincede, o yar tenindir
Yaşayan gördükçe, alıştıramaz
Kimle nerde deme, vatan senindir

O dava bu dava diyerek yazdık
Tükenmiş toprakda, yürekten kazdık
Allah’ın aşkıyla, gönülden azdık
Kimle nerde deme, bayrak senindir

Nice tarih yazdık, kitaba çizdik
Olmadı yaktılar, kayaya dizdik
Nice gafil gördü, gördükçe ezdik
Kimle nerde deme, bayrak senindir

Üç kıta Türkiye, vatan bölünmez
Özde bütün bunlar, sözden silinmez
Gönül kervanıyken, kalpler dilinmez
Kimle nerde deme, vatan senindir

Karaya vurmuşsa, yıkık gemiler
Türklerin girdiği, yer gök iniler
Dinleyin ağalar, dinleyin beyler
Kimle nerde deme, vatan senindir
Bahattin Tonbul
21.4.2013

Bahattin Tonbul
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Bayraklara Bakıp

O öyle bir Türk ki, vatan demeli
Hiç susmadan düşman, yıkar temeli
Toprağın üstüne, kanı sermeli
Bayraklara bakıp, satanın olsa
Bahattin Tonbul
4.5.2013

Bahattin Tonbul
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Bayram acı veriyor

Anne sana ihtiyacım varda
Sevgili eşimde yok yanım da
O da yakın ama uzaklarda
Buluşuyor musunuz orada

Onsuz ilk bayramım şaşırttım da
Kimin eli öpülür burada
Sevgilim ve sen yoksun o anda
Anılarınız durur yanımda

Sizde de bayram olur mu orda
Babam,sen toplanı ver o anda
Eşi dostu al akrabayı da
Huzur doldu yüreğim şu anda

Onsuz buralarda yaşanmıyor
Yediklerinden tat alınmıyor
Havası suyu hoşta kokmuyor
Sizsiz bu bayram acı veriyor
Bahattin Tonbul
28-09.2008

Bahattin Tonbul
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Bayramdaki Anılar

Yüreğime atmıştım yeniden canlandın
Bu bayram ve her bayram sensiz yanardım
Gönlümdeki ruhu hiç unutamadım
Çık gel yarim çık gelde herkes gibi
Bizlerde bayram yapalım.

Kaynıyor içim çocuklar gibi
Gezip eşi dostu hatırlamak için
Anılarım gitmiyor
Resimler bakmak için
Bayramlar titretiyor ruhumu sensiz
Sessiz makberleri ziyaret için
Gelde bayram yapalım birlikte sevgilim

Boynumuz bükük anam babam ve sevgili eşim yok
Onsuz dolaşıyorum gündüzlerin hiç tadı yok
Börek baklava yesem bile gençlikteki o tadı yok
Çıkıp gelinde bayram yapalım birlilte canlar

Hakkı hakikatı katmış gönüllere
Dolaşıyorum yetim öksüz ve yaşlı kimselere
Rüyalarımda hayalliyorum eski günlere
Ulaşamıyorum neden
Neden acep eski bayramdaki günlere

Arife günü konuştum
Bayram günü seni sensiz sormuştum
Acılarını anılarını yüreğime koymuştum
Çık gel çık gelde bu aleme
Bayramlara anılar koymuştun
Bahattin Tonbul
20.9.2009

Bahattin Tonbul
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Bayramlar

Bayramlar da dualar, gönül arıtıcısı
Sevenler arasında, gönüller de hep solsun
Adalet terazisi, odur yaratıcısı
Bu mubarek bayramın, kurbanına can olsun

Sevgi ve huzur dolu, bir bayram geçiriniz
Tüm dost ve arkadaşın, bayramı huzur dolsun
Helal lokma yiyerek, helal su içiriniz
Bu mubarek bayramın, kurbanına can olsun

Askere polisime, olsun bu canım kurban
Can verip can alanın, yüreğine hep kurban
Her bayram giyilecek, sağlam olsun o urban
Bu mubarek bayramın, kurbanına can olsun
Bahattin Tonbul
12.9.2016

Bahattin Tonbul
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Bayramlara Hazırlıktı

Sat sata bilirsen aşkı
Atacak mecali yokmuş
Tut tutabilirsen sevdayı
Yaşamak hayalde kaybolmuş
Tat tadı bilirsen aşı
Gönül canda kaybolurmuş

Unutulmaz geçmişte yaşamlar
Bayram arifesi
Banyolar yapılır
Temizlik edilir
Yürekler parlardı
Sabah tatlılar yapılır
Fırına börek kadayıf atılırdı
Baklava kızartılırdı
Bütün kasaba dolar
Taşardı
Fırınlara
Bu görev hep omuzlarımda hissedilirdi
Akşam onları sırtta
Tekrar eve taşımak
Ayrı bir görev arz edilirdi
Bu görev ağır gelirdi
Küçük omuzlara
O zamanlar
İtiraz yapmak mümkün değildi
Zorundaydık hem de
Bu sana bana bağlı değil
Gelenek ağıydı yaşamda
Bütün bunlar
Bayramlara hazırlıktı
Bahattin Tonbul
8.4.2011
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Bayşad'dan  Kazdağlarına Selam

O gönül dağında,yürekler birdi
Bayşadlı günlerim,sevgi verirdi
Kazdağlarında da,rüzgar seğirdi
Efeler diyarı,selam getirdi

Aşıklar haykırdı,selamlar söyle
Narlı bahçelerde,sohbeti eyle
Gönüllerden geçmez,bu sevda böyle
Efeler diyarı,umut getirdi

Son sözün bittiği,Altın olukta
Denizin gördüğü,Edremit şokta
Havranı sorarsan,Güre yoklukta
Efeler diyarı,sevgi getirdi

Kadıkköyden Akçay,denize akar
Ertürk kardeşlerle,yürekler yakar
Batuhan otele,tüm dostlar bakar
Efeler diyarı,aşkı getirdi

Hasan boğulduktan,bir nefes alsak
Seyit Sütüveni,orada ansak
Bayşad’lı dostlarla,dualar yapsak
Efeler diyarı,sevda getirdi

Mustafa Kuvancı,teşekkür sana
Yusuf Akgül’ü de,atma yabana
Bayşad’lı şairler,dostluktan yana
Efeler diyarı,Hakkı getirdi
Bahattin Tonbul
18.7.2011

Bahattin Tonbul
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Bazen Bende Yazamıyorum

Onun anısı hatırası olunca istemeden yazıyorum
İçim kanıyor o zaman
Bak şimdi geldi içimden hatırlattın bana sen
Nerden aklıma getirdin
Onsuz daha ne kadar yaşarım bilemem
Gördün  mü istemeden satırlar dökülüyor
Taaaa yüreğimden
Biliyorum dileksin sen
Hiç dilemedim o yanımda yokken
Yaşamıyorum ki
Dünyada ruhsuz bir bedenim
Benim ruhum
Sevdiğimle birlikte
Belki dersin bu adam kafayı yemiş diye
Olsun yinede sevdiğim olmadan
Dilek dilemeyeceğim bunu bilsin tüm alem
Nasıl yazdığımı anladım mı?
Hepsi yürekten istemeden gelen
Teşekkür ederim
Dikkat çektiğim için üzülmeyin bunu yaşayan ben
Ne kadar sürer bilemem
08.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bazen Kış

Bazen kış bazende, yaz gelir erken
Çiçekler açmadan, konmazmış bülbül
Güzellik olmadan, kalpde yaşarken
Dalında kururmuş, tomurcuk o gül

Göçmen kuşlar gider, farklı diyara
Yolculuk başlarsa, bitmez o yara
Gökyüzünde öbek, öbek teyyara
Toplanıp uçuşmuş, açmazsa o gül

Yürekte ısınmaz, olmaz desende
Güneşler doğacak, gölge versende
Gönüller kir tutmaz, aşkı kessende
Dalında kururmuş, tomurcuk o gül

Hayat bir umuttur, seversen yaşar
Hasret çeken güzel, dağ bulsa aşar
Özündeki yara, dursa da koşar
Toplanıp uçuşmuş, açmazsa o gül

Bahattin aşkında, tutsaktır gülüm
Sebepsiz ayrılık, gelmişse ölüm
Kapına dayanmış, bitmiyor zulüm
Dalında kururmuş, tomurcuk o gül
Bahattin Tonbul
29.1.2014

Bahattin Tonbul
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Be

Sevmişsin,sen sevmeyi özlemişsin
Sen sevilmeye layık gerçek bir eşmişsin
Be
Çünkü sevdiğim sen nankör değilmişsin
Ben seni gerçekten
Çokmu çok sevmişim
Desem bana inanırmışsın
Be
Bahattin Tonbul
20.9.2011

Bahattin Tonbul
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Be Adam

Çekil git durma orda görmemi engelliyorsun duman
İçimin yanmasından  sonra çok tüttün vermedin aman
Birde çıkmış karşıma yüzümü gözümü örtüyor durmadan
Daha ne bekliyorsun,canımı  alacaksan alsana be adam

Zaman geçiyor bekleme nasıl olsa inan onu unutamam
Ya içimde dursaydın da dışarı görmemi engellemeseydin
Neden bekliyorsun çevremde hatıralarını dağıtamam atamam
Daha anlamadın değilmi o benim canıma can katan be adam
05.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Be Bebeğim

Yemedim yedirmedim
Giymedim giydirmedim
Adın  hala durur yüreğimde
Bak
Silinir dedin
Ama  inan  sildirmedim
Sevdan kalbimde
Aşkımızı hiçbir yere  indiremedim
Yalnızlığımı dindirmedim
Her an seninleyim
Be Bebeğim
Bahattin Tonbul
6.9.2011

Bahattin Tonbul
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Be Dostlar

Yıllarca ağladım, gelirsin diye
Kaybettim yarimi, duyun be dostlar
İlk günlerin bana, sanki hediye
Acılar içinde kaldım be dostlar

Gördüğüm rüyadır, diye bekledim
Sensiz o günleri, bir bir ekledim
Döneceksin diye, elbet bekledim
Acılar içinde, kaldım be dostlar

Aktı gözyaşların toprağa aktı
Nasıl bir ateş ki ruhumu yaktı
Özleyen yavruya, uzaktan baktı
Acılar içinde kaldım be dostlar

Sevda çeker gönül, arasan beni
Ellerin havada, seslenin dostlar
Umudu atarak, kaybettim seni
Acılar içinde kaldım be dostlar
Bahattin Tonbul
2.6.2013

Bahattin Tonbul
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Be Dostum

Ne kadar zarifsin ne kadar incedir senin belin
Albümü açtım elinde gülün yürüyen resmin
Görünce birden canlıymış gibi koşarak geldin
İçim ürperdi her yerim titredi,tutuldu dilim
Dünyada var mıdır senin gibi olup da
Yaşayan
Sürekli gülen bir yüzün
İnsanın içine güven veriyor
O hoş bakışın
Hele,hele kokun
Unutulmaz be dostum
O yaşarken ben ona vurulmuşum
08.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Be Gönlüm

Yürek acısını, attım denize
Sevda ateşiyle, yandı be gönlüm
Gözyaşım aktıkça, doldu genize
Hasretin İçime, kandı be gönlüm

Ağlardı gökyüzü, sel olup aktı
Şimşekler çaktıkça, toprağı yaktı
O yârim topraktan, hep bana baktı
Hasretin İçime, kandı be gönlüm

Mahpustum ben sana, unutur sanma
O yarayla o teni, ölecek sanma
Anılar albümde, yanacak sanma
Hasretin İçime, kandı be gönlüm

Sevdamız bir deniz, gitti seneler
Zaman nasıl geçti, buğday taneler
Ayrılık çok zormuş, bomboş haneler
Hasretin İçime, kandı be gönlüm

Şarkımız şiirdi, dost ellerinde
Nağmeler oluştu, saz tellerinde
Mısralar tükenmez, son günlerinde
Hasretin İçime, yandı be gönlüm

Umuttu sevene, sevdamız bizim
Rüyayı görene, hak oldu sözüm
Kaybolmuş dünyalar, her iki gözüm
Hasretin İçime, kandı be gönlüm
Bahattin Tonbul
12.5.2013

Bahattin Tonbul
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Be Gönül

Yürekler doldurup aşkı sarmışsın gönül
Yaralar içinde yatarsan eğer
Acılarını elden ele taşırken gönül
Bedenleri bu alemde sallama
Bir kere doğup,bin kere ölüyorsun
Her gün beni acılar içinde bırakma
Sevdalar almış başını durmadan tüter
Kalpleri saran ateş kor ama
Sensizlik yaktı bedeni
Dudaklarım kan içinde baksana
Dünyanın tükenen hali
Sevgiler koymuş üst üste yaksana
Seninle benim sevdam dillere düştü
Acılar sanıp da,dumansız yanan,ateşe tatsana
Aşağı yukarı salınır beden
Gönüllerde duran,bağrı yıksana
Deliler gibi çalılar bulup
Üstünü başını  üzerimde kurutsana
Be gönül
Bahattin Tonbul
10.8.2009

Bahattin Tonbul
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Be Gülüm

Bir gül ekmiştin saksıya
Durur hala yerinde
İlk yıllar çiçek açmıştı
Şimdi anlayamadım yok neden
Neden hala kökleri derinde
Sensizliğin acısı gitmez yüreğimde

Terk edip kaçmak kolay mı?
Be gülüm
Bana canım derdin
Cananım derdin
Hepsi bu kadar olsaydı
Kaybolurdu sensiz tüm bedenim
Unutmaz bil seni sevenin

Ey nazlım,sevdalım ve meleğim
Gittin gideli senden ayrı değilim
Gece rüyalarımda,gündüzleri hayalimde
Er an  ve her saat seninle beraberdim
Gül yüzüne bakar,koklar
Ölesiye severdim

Yanımdan bir saniye bile ayırtmazdım
İncitmeden koklar şarkılarını dinlerdim
Sen mutlu olasın diye
Korolarda gezerdim
Var mı böylesine güzel gül
Nazlı çiçek
Evet ikimizden biri bu dünyadan göçecek
Terk edecek
Ölesiye kalan arkasından
Sonsuza dek sevecek
Anıları yüreklere nakış edip biçecek
Be gülüm
Bahattin Tonbul
13.3.2011

Bahattin Tonbul
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Be Kızım

Hayayı taşımak,yürekten geçer
Namusu korumak,zordur be kızım
Evden çıkar çıkmaz,insanlar seçer
Eteğin boyunu kısaltma kızım

İstediğini giy,giymeyi öğren
İnsan ahlakında,çirkinden iğren
Ahlakın gerçeği,beyninde iken
Eteğin enini daraltma kızım

Kıskanmak ayrı şey,seven kıskanır
Sevilmek farlı şey,gönül uslanır
Saygısızlık kötü,hakka yaslanır
Göğsünü açıpda gösterme kızım

Seni kıskanandan,gurur duymasan
Giymene karışıp,yalnız çıkmasan
Kendine güvenip,hakka bakmasan
Sana hakarettir anla be kızım

Mala tamah etme,yalan söyleme
Eşini aldatıp,inkar eyleme
Bu yalan dünyada,haram söyleme
Etek yırtmacını,uzatma kızım

Makam mevki elbet,birgün yitecek
Ağzındaki o tat,elbet gidecek
Cep de nevar ise,hepsi bitecek
Eteğin buyunu,kısaltma kızım

Bencil olan insan,hiç önem vermez
Yolunu şaşırtır,kötüyü görmez
Gün gelir elbette,incitir gülmez
Hakikat kumaşı solmaz be kızım
Bahattin Tonbul
11.7.2012

Bahattin Tonbul
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Be Yarim

Gönlündeki acıyı,ben tatmadım be yarim
İçindeki sancıyı,sen katmadın be yarim
Karanlık gecelerde,sessiz kaldın be yarim
Yalnız kalan ömrümü,sana adadım yarim

Karışan toprağını,rüyalarda kararken
Ağacın yaprağını,dalından koparırken
Çok anılar vermiştin,resimler ararken
Bırakmadın sevdamı,gülyüzün sararırken

Ellerinle elimi,hiç tutmadın be yarim
Sözlerinle dilimi,kurutmadın be yarim
Umut kapılarını,kapatmadın sen yarim
Tanrının sedasını,unutmadım be yarim
Bahattin Tonbul
26.11.2009

Bahattin Tonbul
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Bebeğim

Koştum ardına düştüm
Dağ başında yollara
Acıları bölmüştüm
Yalnız kalan kollara

Artık yalnız koyamam
Geceleri karanlık
Anıları soyamam
Aşka düştü hayranlık

Uçup gittin bu elden
Sensiz kaldı yüreğim
Geçen zaman tez elden
Tutamadın bebeğim
Bahattin Tonbul
25.11.2009

Bahattin Tonbul
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Bebeğim Değil Mi?

Gençliğimde bulduğum,tek canlı böceğim
Onunla bu alemde doğdum,onunla öleceğim
Başka el değmemiş
Saf temiz yüreğine
Pırıl pırıl paha biçilmez değer ölçülerim

Canlı canlı bakan
Parlayan ışıldayan
Etrafını aydınlatıp rahatlatan
Zümrüt tenli yarim

Dünya dolu bom boş toprak
Sen kalbimdeki kasamdaydın
İyi gör ve bak
Çok acı verdi senden kopmak
Eşsiz paha biçilmez mücevherim
Bir anda elim titredi düştü toprağa
Yıllar geçsede unutturamadı bana
Seni
Bulur muyum karşılaşır mıyım acep
Bir daha
Akşama gelmezsen eğer
Herhangi bir sabaha
Anlıyorum yaratanım aldı
Ben iyi saklayamadığım için seni
Bak tutuyor cennetinde rahatsın demi
Masun mahsun izlersin oradan  bizi
Melek yüzlü
Bebeğim değil mi?
Bahattin Tonbul
10.4.2011

Bahattin Tonbul
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Bebekler

Karanlıktan geliyor bebekler
Işığı dokuz ay öncesinden hasretler
Biliyor onlar bunu görecekler
Bu yüzden zamanın dolmasını beklerler

Bu kadar merak sonu görünce ışığı
Hepsi ağlıyor adeta bütün şebekler
Dünyada artık bunlar günahsız hepsi
Adeta uçan birer kelebektirler

Bak ne hafif değilmi bütün bunlar melektirler
Yaşarken alacaklar iyiyi kötüyü öğrenecekler
Kolay değil öğrenmek bulunacağı yeri seçemeyecekler
İsteselerde istemeselerde tekrar ölecekler
11.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Beddua Etmez

Cesedim göğsüne jiletleri ataydın
Seni severdim canım,anıları sataydın
O hançeri kalbime,ellerinle kataydın
Beddua etmez canım,sensiz olan sevgime
Bahattin Tonbul
16.9.2010

Bahattin Tonbul
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Bedeldir

Hayatıma anlam katan bütün olaylar
Özeldir
Seninle yaşamak seninle olmak bambaşka
Güzeldir
Arkandan ağlamak kaderse eğer
Bugün yaşadığım herşey
Bedeldir
Bahatttin Tonbul
2.11.2014

Bahattin Tonbul
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Beden

Verende sen alanda sen
Gönülleri yakan desen
Sen sen ise de, söylesen
Kimim  acep diyebilsen

Söyle bakim hangi yüzden
Yaratılmış oda etten
İnanmazsan bak  kemikten
Yürür yalnız o bir beden

Düşmüş topraktaki o ten
Salınarak yalnız giden
Uyuşturur oysa keten
Çürürmü ki seven beden
Bahattin Tonbul
8.6.2013

Bahattin Tonbul
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Beden Eritti

Sonsuz cennetinde hasretle gezen
Ölüm dediğin şey,beden eritti

Yokluğun olmuştu can bana özlem
Kaybolursa beden,toprağı ezen
Alemde sevgisiz,yapılan gözlem
Sonsuz cennetinde hasretle gezen

Bu dünyada sevgi,seninle gitti
Yar seven yüreği,nasıl terk etti
Zamansa su gibi,akıp ta bitti
Ölüm dediğin şey,beden eritti
Bahattin Tonbul
28.2.2010

Bahattin Tonbul
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Bedendeki Güneş

Hayat başka yar başka
Bir halk şairi vardır
Yürekte duran aşka
Gönül şairi yardır

Var oluşu değişir
İçindeki ateşin
Aşıklarla sevişir
Bedendeki güneşin
Bahattin Tonbul
1.3.2009

Bahattin Tonbul
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Bedeni

Sarmadın ki gönlüme
Sevdiğimin bedeni
Atmadın ki içine
Seni candan seveni

Bu alemde sormadın
Yanan sabit yüreği
Uzaklara atmadın
Hasret kokan,meleği

Çok erkenden terk ettin
Bu alemde sen beni
Hasretinden erittin
Yalnız kalan bedeni
Bahattin Tonbul
21.3.2009

Bahattin Tonbul
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Bedeni Sıkar

Allah kimselere acı vermesin
Şair olunca da gönüller yakar
Baktığı yerdeki,sevda bitmesin
Duramaz orada,ateşler çakar

Görünmezdi  aşkım,uçup da gider
Bulutlar üstünde,saklanacaktır
Dayanamaz yürek,durmadan tüter
Allah’a yaklaşmak,can olacaktır

Yar yüreklerdedir,sevenler anlar
Çiçekler üstünde,tomurcuk çıkar
Rüyalar gölgedir,hayaller hanlar
Allah’a yaklaşmak bedeni sıkar
Bahattin Tonbul
7.3.2009

Bahattin Tonbul
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Bedeni Tutmaz

Umutlar kaplamış hep o aşkları
Kaybolmadan yaz kara ağaçları
Çeltik at oy onların gövdelerini
İçerisinde kalmasın kötü anları

Ruhunu doyur meyvesini ye
Yüreğinde sevgisini besle
Bakma kimselerin sözüne
Sev seve biliyorsan kime ne

Korkunun ayrılığa faydası olmaz
Yürekler yanınca ateşi sönmez
Bakma sen sevgisiz insanlara
Nazarı değince bedeni tutmaz
07.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bedeni Yerde

Anıların duruldu,rüyalar bende
Aşkımı saracaklar,bedeni serde

Ruhum sevgine değil aşkına muhtaç
Bu ellerde kalacak,yürekler sende
Sanki bana verdiğin sevda bir ilaç
Anıların duruldu,rüyalar bende

Acıların kırıldı,resimler yandı
Gönül e dolacaklar,kim bilir nerde
Damarlarda akacak,sevdalar kandı
Aşkımı saracaklar,bedeni yerde
Bahattin Tonbul
8.8.2009

Bahattin Tonbul
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Bedenim

Esir etmişsin gönlüne beni
Unutmayı bırak dakikalarım seninle hep yeni
Nasıl bir sevda vermiş ikimize tanrım
Anlatması  mümkün değil

Yokluğunu düşünmek bile içimi oynatıyor
Sevgimi anlatacak sayfalar yeter mi bilemem
Yazıyor,yazıyor sevgimizi durmadan sensiz titreyen ellerim

Acıların silinmez güneşin doğduğu yerde

Rüzgarın esintisi,nefesini hatırlatıyor vurdukça yüzüme
Karın soğuğu ise içini titretirdi eskiden
Sarılırdın işte o an ısınmak için bana
Çok üşürdün o zamanlar şimdi ne yapıyorsun kim bilir
Yalnızım ben bak şimdi üşüyorum
Tekbaşıma
Ruhuma ve vücuduma ısıyı verenmişsin
Sensiz titriyor bedenim
Bahattin Tonbul
22.10.2009

Bahattin Tonbul
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Bedenim Benim

İçimde durmadan gezen sendin
Bedenim benim
Hiç durmadan hep seni aradım
Orada yoktun
Çok aradım durmadan inan bulamadım
Bilmem ki neremde gizlendin
Pek de hissedemedim
Bekledim ama dönmedin
Canım benim
22.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bedenim De

Söyleyemiyordu ama içi hep yanıyordu
İçindeki acıyı,korkuyu paylaşamıyordu
Üst üste çektiği sancılardan fırsat bulamıyordu
Psikolojisini kendi kendine yorumluyor
İyimserlik ve polyana cılık oynuyordu
Aldığı ilaçlar vücudu yıpratıyor.
Acıların kesilmesine engel olamıyordu
Çok ilerlemiş,kemikleri sızlıyordu
Kullandığı tüm ağrı kesiciler yetmiyordu
Benim canım sevgilimin
Vücudunu öyle sarmıştı ki
Hayat dolu insan,bunalımlarını bizden hep saklıyordu
Hatta zaman,zaman o bizlere moral veriyordu
Ta ki elveda etmeden
Gözlerini kapadı,terk ediverdi birden
Gideceğini söylemedi
Sevdiklerinin üzülmesine dayanamadığı için
Bu dünyadan uçarak gitti
Yatağın içinde küçülen beden
Beyaz bir örtüyle sarılıp
Kanatsız at ile toprağa giderken
Ruhu uçarak süzüldü gök yüzüne
Güle,güle sevgilim güle,güle
Rahat ol sende
Arkandan gelecek tüm sevdiklerin ve bende
Rahatım desem inanma
Çok acı geliyorum, sensizlik yakıyor yüreğimi
Bedenimi de
Bahattin Tonbul
22.2.2009

Bahattin Tonbul
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Bedenim Eridi

Hey canım cananım hepiniz benim olun kardaşım
Gelelim  arayada özlemden  ağrısın benim başım
Nice yıldır aynı yastığa koyduğum canım yoldaşım
Gitti bilirsin sabır olsun yüreğimdeki acı arkadaşım

Artık her yer bom boş duruyor rüzgarda esmiyor
İçimdeki fırtına dinmiş zamanın dolmasını bekliyor
Bunu yaşarken seni düşünmeden de edemiyor
Yoksun bilirim içimdeki acın bir türlü geçmiyor

Yağmurlar sel olmuş bu göğsüm onu kapattı
Şu kısa olan birlikteliğimiz ayrıca bir hayattı
Sular doldu içime geleceğimizi felaket karalttı
Bedenim eridi yüreğimde ateş müthiş yer yaptı
01.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bedenim Yalnız Kalmışsa

Sevda dolu yüreğimi
Saracak gülleri bulsam
Göğsüme doğan dileği
Batacak dikeni sorsam

Acır sensiz olan beden
Yanarsa beni arama
Yüreğime darbe eden
Aşkı bana karama

Dillerinde aşkımızı
Tutabilseydim sevdiğim
Gökyüzünde şarkımızı
Diyebilseydim sevdiğim

Bahattin'im içim yanar
Damarda akan kanımsa
Ruhumda hep seni anar
Bedenim yalnız kalmışsa
Bahattin Tonbul
21.11.2009

Bahattin Tonbul
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Bedenimde

Ani içim kaynadı,kasvetinden
Satır,satır okudun her birini
Anılarım oynadı,hasretinden
Alamadım geceden haberini

Yaşamım tükenince cesaretten
Özlemle tutuşurdu yüreğimiz
Mutlu oldun sen hakkın,davetinden
Unutulmaz yar seven,dileğimiz

Acıları erittin,sen göğsümde
İyileştirmesini,kimler sağlar
Unutmazdı yar seni,o gönlümde
Ruhumdaki yarayı,tanrım bağlar

Bahattin’im uzakta,durur dağlar
Sevdanı eritmişsin yüreğimde
Bu yaralı gönlümde,yarim ağlar
Sevgini yoğurmuşsun bedenimde
Bahattin Tonbul
26.2.2010

Bahattin Tonbul
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Bedenimi

Aşk başkadır yar başkadır
Seven insan bambaşkadır
İçindeki duyguları
Gönüllerde taşmaktadır

Yazıp çizen şair nerde
Ona aşkı veren derde
Hak talaya durma söyle
Sever gönül her seherde

Sevdiğini arar durur
Yüreklerde aşk kudurur
Damarımda akan kanım
Bedenimi hep soldurur
Bahattin Tonbul
8.4.2009

Bahattin Tonbul
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Bedeninde Yürürüm

Dikenleri çoğaldı,el vuramaz,bedenimi sürürdüm
Ateşleri hiç sönmez,akan kanda,bedeninde yürürüm

Bir an geçmişe gitti,gönlüm kutlar,yüreğini ölümün
O soğuk yüzün bitti,içi donar,sevdiğimi görürdüm
Acıların tükendi,hakkı anar,ağaçtaki gülümün
Dikenleri çoğaldı,el vuramaz,bedenimi sürürdüm

Karanlıkta göremez,aşka hasret,sevenleri bilirim
Denizlerde yüzemez,o kuşları,haykırırken görürüm
Dağlar taşlar hissetmez,cansız ise,hepsini ben bilirim
Ateşleri hiç sönmez,akan kanda,bedeninde yürürüm
Bahattin Tonbul
2.7.2009

Bahattin Tonbul
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Bedenlerde

İçimdeki yara solmaz
Acıyanlar çok da dolmaz
Aşkı görüp tanıyanlar
Sevdiklerinden yorulmaz

Seven insan sevdiğinden
Gönül yari bildiğinden
Uzaklara bırakamaz
Hasret görüp çektiğinden

Akan sular derelerde
Acı çeken nerelerde
Tanrım onu hepten sarmış
Yer kalmamış bedenlerde
Bahattin Tonbul
29.7.2009

Bahattin Tonbul
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Bedenlerde Kor Olur

Kimselere söyleyemiyorum
Birlikte seslendirdiğimiz o şarkıları
Bazen sabır diliyorum tanrıdan
Sensiz geçen günlerin boşluğunu
Sınav kabul ediyorum
Gönlümde

Ses çıkartmıyorum bomboş yıllara
Sanki ıssız bir çölde gibiyim
Tenime değen kumların acısını duymuyor
Hatta
Güneşin sıcaklığını hissetmiyor
Taşıdığım bu Yürek

Hayal mi rüyamı bilmem ama
Bazen uçuveriyorum gökyüzünde
Uzaklarda seni görüyorum
Karma karışık
Veya öyle hissediyorum
O an
Kalbim pır pır ediyor
Elini tutmak istiyorum
Bir türlü tutamıyorum,yakalayamıyorum
Adeta ruhuma işkence ediliyor
Bütün bu yaşadıklarım

Tatma bir daha ne olur benim gibisini
Denize okyanusa yığmış
Dağ gibi debisini
Ayrı alıp hasreti  özlem yapmışsın yar
Unutamam unutmam bende
Bıraktığı o müthiş ezgisini

Yaşarken herkes sevdiği,yar kıymetini bilse
Sevda gönüllerden kopmaz ki
İşte o zamanda yaratan
Onu sevdiğinden,ayırtmaz ki
İyi dinle bak
Ömrün adı bir çırpıda yok olur
Gerçek seven yarin tadı,yıllar geçse de
İnan
Özlemiyle bedenlerden  kor olur
Kor
Bahattin Tonbul
28.10.2010

Bahattin Tonbul
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Bedenlerdeki

Sevda gönlümde,durursa meğer
Bedenlerdeki sancılar biter

Eşim ve benim aşk duygularım..
Onsuz dünyada yaşarsam eğer
Yalnızlığımı,tam uygularım
Sevda gönlümde,durursa meğer

Ayrılık ölüm,hasret tadınca
Yüreğimdeki,acılar biter
 Rüyalardaki hayal kalınca
Bedenlerdeki sancılar biter
Bahattin Tonbul
31.7.2009

Bahattin Tonbul
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Bedenlere

Sana olan sevdam yüreğimize
Neden sığmadı
Aşkımız dillerde durup çağlardı
Bir şimşek gibi,yere fırlardı
Bitmedi esintisi
Rüzgar durmadan ağlardı
Yağmuru sel oldu gitti
Yaşayan kaybolan anılar
Bir çırpıda bitti
Şimdi seslenir durur yaşayan
Yaşatan aşk
Masum bedenlere
Bahattin Tonbul
6.3.2011

Bahattin Tonbul
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Bedenleri Dağlıyor

Derelerde  oynama
Gönüllerde kaynama
Aşka hasret çekenler
Olsun birer kaynana

Sevgi aşkı bağlıyor
Seven gözler ağlıyor
Ayrılığın sancısı
Bedenleri dağlıyor
Bahattin Tonbul
1.3.2009

Bahattin Tonbul
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Bedenleri Saran

Beni göremeyen güzel neyleyim
Anıları hepten,yakmış gerisi
Yukarıda gülen,yarle böyleyim
Resimleri solmuş,korsan serisi

Aşağı yukarı,sensiz olmuyor
Geceyi gündüzü,sorarsan eğer
Sevda çekenlerin,rengi solmuyor
Bedenleri saran,sevdaysa meğer
Bahattin Tonbul
17.8.2009

Bahattin Tonbul
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Beğensin

Sevme kahret ama
Sevmeye mecbur değilsin
Bu gönül ağacı değil ki,ona buna eğilsin
Yüreğinde yanan ateşi
Cümle alem gerçekten sevki beğensin
Sana ne atıver hepsini sonsuza
Kim beğenirse beğensin
Bahattin Tonbul
22.9.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bekar

Aşk varsa, sataşmak var
Görmek istediğin o yar
Sarıldığın her an kar
Sevmez sevilmez bekar
Bahattin Tonbul
27.7.2013

Bahattin Tonbul
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Bekarım

Çirkinler olsun bacım
Güzeller olsa tacım
Seversem bitmez acım
Kalpte sonsuz bekarım

Aşkta herzaman varım
Seversen onur arım
Mazin yaşanmış yarım
Dostlar artık bekarım

Gökyüzü dönmüş sana
Yıldızlar sönmez bana
Unutmam seni ana
Şuan yarsiz bekarım

Geceleri ağlarım
Unutulmaz bağlarım
Hasret çeken dağlarım
Dostlar seven bekarım

Akı yeşil karadır
Aşk yürekte yaradır
Serzenişler naradır
Dostlar ben bir bekarım

Rüyalarım bitmiyor
Seven kalpten gitmiyor
Bu ten yalnız yatmıyor
Dostlar inan bekarım
Bahattin Tonbul
1.6.2012

Bahattin Tonbul
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Bekarım Ben

O yar burdan gideli
Umut cana yeteli
Zaman erken biteli
Dostlar yersiz bekarım

Ayrılıkta öt bülbül
Diken üstündeki gül
Sevdan kalbimde sümbül
Dostlar bende bekarım

Dünyada bitmiş mekan
Ateş olup da yakan
Irmağa düşüp kalkan
Sevda çeken bekarım

Yağmur olupda yağsan
Yar gönlünde bir bağsan
Acı çektikçe sığsan
Ben bu anda bekarım

Yar bedende sarayım
Ben o kalpde yarayım
Rüzgar değil borayım
Dostlar ben bir bekarım

Bahattin’im  anıyor
Yar onuda tanıyor
İçi hergün kanıyor
Dostlar ben bir bekarım
Bahattin Tonbul
1.6.2012

Bahattin Tonbul
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Bekçisiydi

Benim yarim tam asildi
Hem köylüydü
Hemde şehirli
Hem çocuktü
Hemde büyük
Evimin hizmetcisi
Gönlümün kraliçesi
Ruhumunsa bekçisiydi
Bahattin Tonbul
15.2.2011

Bahattin Tonbul
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Bekle Cennetinde

Ruhumda ateşi yanarda yakar
Sen dönmezsen bana, sensiz ölürüm
Acılar içinde, yüreğim  akar
Bekle cennetinde sana gelirim

Ben onunla vardım, onsuz olamam
Bir kere sevdim ben, ölsem kalamam
Bu dünyada artık, yari bulamam
Bekle beni orda, elbet gelirim

Sende beni bekle, seni bulayım
Üçgünlük dünyayı, nere koyayım
Seven bu gönlüme, aşkı dolayım
Bekle cennetinde sana gelirim
Bahattin Tonbul
30.6.2017

Bahattin Tonbul
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Bekle Sevgilim

Cennetteki huriler veya melekler
İçinde var mıdır acep sevdiğim
Ona göre bu yürek aşk onu bekler
Bende yakında yanınıza geleceğim

Bu dünya sevgilisiz tadı tuzu yok
İçinde ruhumu doyuracak mekanı yok
Gönlüm geçmişe takılmış dert di çok
Bekle sevgilim o günleri hatırlayan yok

Beklide arkamdan çoktur söylenen gülen
Var mıdır dünyada  sevdiğim gibi söyleyen
Yüreğimde duruyor hala sesin tek,tek inleyen
Bekle sevgilim yoktur bu ellerde senin gibi bilen
23.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bekledim

Çocuklar rüyamda sevdiğimle gezdim
Onun bir türlü yüzünü göremedim
Aradım haykırdım sesini vermedin
Seni ben yüreğime alıp erittim

Bir tek şunu bilirim ben yari sevdim
Acısını şiirlerim de belirttim
Sevdamızı bu dünyada yok etmeden
Sızılarımı yere göğe serpmiştim

İyi bilin dostlar ben gerçekten sevdim
Çok sevdiğimi bu alemde kaybettim
Ne olduğunu da daha anlamadan
Çaresiz yalnız bu dünyada beklerim
Bahattin Tonbul
16.12.2008

Bahattin Tonbul
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Bekledim Hala Gelmedin

Bekledim hala gelmedin
Öpüp okşayıp
Herkesi çok beklettin
Gülüp oynayıp

Sonrada sizler sevinin
Sevgiyi seçecekler
Tamam olmuştur artık onlar için
Durmadan yiyecekler

Birlikte yatıp kalkıp,gelecektin
Ruhunda gülecekler
Sabahın seherinde uyanırdın
Canlanıp ötecekler
12.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Beklemekteydi

Kara basma iz bırakırsın
Sevdiğini durmaz ararsın
Bak ondan uzak  hasret isen
Yüreğinde neden saklarsın

Yağmur yağıncada sel gibi
Sen gidince aşkın eridi
Gönlündeki güzel sultandı
Hiçbir zaman o değişmedi

Tek tek hesabı soru verdi
Hepsine de cevap vermiş di
Gönlünde taşıdığı sevgi
Şu an yalnız beklemekteydi
Bahattin Tonbul
4.08.2008

Bahattin Tonbul
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Beklemez

Acıları bedeninde
Türküleri dillerinde
Söylediğim,nağmeleri
Ahenkleri yüreğinde

Acıyarak bakma yarim
Senin için,bahtiyarım
Yağmur olup yere düşsem
Buzullarda,ben kayarım

Gönülleri saran ateş
Tırnağınla,hele bir deş
Bulamazsın,bedeninde
Yakar onu,doğan güneş

Hiç bir zaman, laf dinlemez
Vakit saati gözlemez
Ana aşkı bedeninde
Toprak olsa da beklemez
Bahattin Tonbul
22.2.2009

Bahattin Tonbul
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Beklemezmiydin

Göğsünü çizdim
Eğlemezmiydin
Ruhunu sezdim
Beklemezmiydin

Adın ezberim
Yalnız gezerim
Sonsuz severim
Beklemezmiydin

Bir çift gözünü
Güzel sözünü
Sevda özünü
Beklemezmiydin

Aşka biçtiğim
Susuz içtiğim
Seni seçtiğim
Beklemezmiydin

Ölümün yastan
Sevdamız destan
Giydiğin fistan
Beklemezmiydin

Benim olsaydın
Bana doysaydın
Sonsuz kalsaydın
Beklemezmiydin

Kaşların bir yay
Sevgim ile kay
Damarımsa fay
Beklemezmiydin
Bahattin Tonbul
25.7.2011

Bahattin Tonbul
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Beklemişler

Gerisi kalsın
Sevdiğimin bedelini
Bende kalan geçmişini
Tende duran anısını
Bana olan sevgini geri ver
Herşey toz pembe olmuş yer yüzünde
Nasıl olurda bedel ödersin
Gece hayaline
Gündüz gölgene sahip çık
Yeter
Kaybolmasın ikisi birden bire

İstersen rica et
İstemezsen haktan sabır dile
İlet hepsini sevdiğin dilbere
Gönlüme söyle
Aşkımız böyle
Ağlatma yağan yağmur gibi öyle
Söyleyemezsen bunları bile
Gerisi kalsın dedin çektirdiğin o güzelde
Yaşanır sonsuz çile
Haydi kalk tut ellerimi
Bak bedeli ödenmiş mi ne
Acılar özlemlere hüzünler hasretlere sarmış
Korkarak bekleyişler
Sevda olsun göğsünde
Belkide üstü kalsın dersin
Yalnızlığımın tersine
Yeter başımdaki saçlara ak düştü düşünmekten
Yüzümdeki çizgiler
Çoğalmış baksana aynaya hepsi
Yıllara göre düzenlenip
Birbir eklenmişler
Sevdiğim gülen gül yüzünde
Beklemişler
Bahattin Tonbul
18.12.2011

Bahattin Tonbul
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Beklenen Ölüm

Az ötede oyna,
İşte beklenilen bu ölüm
Yüreğimde sol
Kim olursan ol
Ama
Sebebim sen ol
Bakan gözlerinle
Hayattan beklediğin var mı bilmem
Seversen güzel
Okşarsan oda güzel
Tatalırsın bak o zaman
Seven gönüllerde acıyan bir kol
Bak ileride sana dünya
Yokluğun bir dertmiş, yüce gönlümde
Sen kaybolmazsan
Ben sensiz yok olamam
Yaşar dururum
Dillerde
Sürünsemde hayatta
Heran karşımdadır o
Beklenen ölüm
Bahattin Tonbul
3.3.2013

Bahattin Tonbul
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Beklentim Var

Seni kalbe ekiyorum
Belki de sevdiğin mi var
Sensizliği çekiyorum
Aşkta derinliğin mi var

Sevdasında aşkı onur
Yar dediğin kalbe konur
Güzelimler neyle yunur
Döner diye beklentim var

Günlerce sensizliğim dar
Sevdan da dertliliğim var
İçim durmaz hepten yanar
Gelir diye beklentim var

Dillerin de dolaşırım
Kalp deki rengi taşırım
Sessizliğe alışırım
Döner diye beklentim var

Yüreğimde sen mi kaldın
Acep beni sen ne sandın
Anılarla hep aldandın
Döner diye beklentim var
Bahattin Tonbul
13.9.2010

Bahattin Tonbul
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Bekler

Nasıl bir acı anlatılmaz Allah’ım
İçimi parçalıyor hele bir baksana
Bu yüreği zaten sana adadım
Kalbimi şöyle biraz yoklasana

Etrafında fır dolanır çiçekler
Doğayı kaplamış bütün renkler
Acılar yok olmuş tükenmesin emekler
Aşık olan büyük umutla yolunu bekler
1.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bekler  Sevdiğim

Sevdasına candan, kurban olduğum
Hayalinle mazim, yanar sevdiğim
Miskokan göğsüne, hasret kaldığım
Sensiz bu dünyayı, bekler sevdiğim

Sen gittin gideli, resimler durur
Astığın elbise, askıda kurur
Geçmişin acısı, içime vurur
Sensiz bu dünyayı, bekler sevdiğim

Gece rüyalara, sessiz gelirsin
Gölgeler misali, hergün erirsin
Kaybolmaz anılar, beni bilirsin
Sensiz bu dünyayı, bekler sevdiğim

Dilerim Allah'tan, kavuşuruz biz
Denizin içinde, erirmişiz biz
Yaşanan maziyi, görürmüşüz biz
Sensiz bu dünyayı, bekler sevdiğim

Sevda çemberinde, yaşar bu emir
Sen gittin gideli, yer gök hep demir
İçimden çıkmıyor, bu nasıl amir
Sensiz bu dünyayı, bekler sevdiğim
Bahattin Tonbul
28.6.2016

Bahattin Tonbul
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Bekler Baharda

Yaz kışı,kışta yazı özletiyor
Sensiz
Seven sevmeyenini bekletiyor yüreğinde
Yar
Aşk esir olmuş
Bak
Gece gündüzü unutmuş rüyasında
Artık sabretmeyi öğrettin sen bana
Hasretten hepsine inat
Özlemle
Gökyüzünün aydınlanmasını bekliyorum
Acıdan kızıllaşmış bulutlar
Dağların arasında yokolmuş
Yaprakları anılarımızla sarartmış
Buz gibi kalmış sonbahar göğsümde

Üzümler kızarmış dönmüş kırmızı şaraba
Doldur bir kadeh istersen meyhaneci
Titreyen mum ışığında
Kaplamış bedenimi sana olan duygularım
Akıtır göz yaşlarımı senin yokluğunda

Sevmek artık ikimiz içinde lüks olmuş
Sen gerçek dünyada,
Bense hala sanal alemde
Sevdam hep seninle dolmuş
Özleyerek gönülde kaybolmuş
Deselerde inanmam
Yanar yüreğim deli gibi
İkimizin aşkıyla özler belkide
Bekler ilkbaharda
Bahattin Tonbul
30.11.2012

Bahattin Tonbul
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Bekler Bekletirim

Her öldürdüğün bedenimle
Rüyalarımda seni görürdüm
Tutmasın elimi
Yalamasın dilini
Sus bekle bire
Umutsuz olma,sil elleriyle terini
Gözünden akan yaş
Yanağından süzülürken
Yakut gibi parlayan
Gözlerin,ıslaklığı kurumasın
Sevdan çölde yanan kuru bir dal gibi
Güneş sıcaklığında alev almadan solmasın

Ölümüm senin elindendir biliyorum
Seviyorum hatta
Senin sevdana ölüyorum,ben
Dile benden ne dilersen
Kaçak
Bu alemde beni yalnız başıma terk ederken
Düşünmedin
Neler çekeceğimi değil mi?
Belki de unutur sandın
İhanet eder dedin
Hep öyle tahmin ettin
Yaratanım biliyor içimi
Senden başka yok
Gönlümdeki seçimi,
Yapamaz oldu ruhum
Geceleri senin mazini
Hatta çocukluğunu anar oldum
Yollar oyunlar,korku dolu rüyalarımda
Hep senin gelmeni bekledim
Sabahlara kadar.
Bekliyor,hayalli yorum artık
Gün ağardı
Gece gündüze devrediyor nöbeti
İçim sıkıntılı
Gölgeler dolu
Sende kaybolmaya başladın
Sabahın ilk ışıklarıyla
Gözlerimi kapadım hiç açmamak üzere
Dünyam iki gözün arasında kapkara oldu
Pul gibi noktalar
Yıldız gibi hayalime doldu
Uykumda yok
Gözlerimi de açamıyordum
Çaresizdim
Sensizliğe alışamadım bu dünyada hala
Göz kapaklarımın altında seni
Bekler ve bekletirim
Bahattin Tonbul
5.3.2011
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Bekler Gibiyim

Garibim evimde yalnız öksüz tek başıma
Kendi evimde kendime yabancı gibiyim
Sen yoksun diyede ağlayan son göz yaşıma
Bakar durur ruhum sevdanı bekler gibiyim
Bahattin Tonbul
21.6.2012

Bahattin Tonbul
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Bekler Meleğim

Zaman siler içim özler sevdiğim
Cümle alem bizi dinler sevdiğim
Seninle ayrılığı özlediğim
Gönül sever ruhum bekler meleğim

Unutmak unutulmamak bambaşka
Yıllarca yaşadığım ben bu aşka
Yaz gibi yarim gitmeseydi keşke
Yıllar geçse de can ağlar sevdiğim

Dilim tadar,ağzım yanar bildiğim
Cümle alem nasıl kanar dildiğim
Senin için olan canı verdiğim
Gönül sever ruhum bekler meleğim
Bahattin Tonbul
4.7.2010

Bahattin Tonbul
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Bekler Özlerim

Sinemde yarayı, sardı be gönül
Acılar içinde, ağlar gözlerim
Umutlar bitmedi, yakar o gönül
O yârim cennet te, bekler özlerim

Sevdası altında, kırgın gönüller
Söylemesi kolay, izler gönüller
Karanlık geceyi, yarsa gönüller
O yârim cennet te, bekler özlerim

Ermedi cihana, sarsa melekler
Ruhumun esiri, solmuş yür3ekler
Sabahı olmadan, bitmiş dilekler
O yârim cennet te, bekler özlerim
Bahattin Tonbul
24.3.2015

Bahattin Tonbul
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Bekler Sabah

Hergün yeni bir hayat, sabah güneş doğunca
Doğar insan içine, bitmez ömür boyunca
Gönüllerde o bayat, sevda ayrı olunca
Bekler sabaha kadar, özler gönül solunca

Artık bende sıkıldım, düğümleri çözmekten
Geçkalmaktan korkarım, seni bensiz üzmekten
Zaman nasıl tükenmiş, yalnız günü çizmekten
Bekler sabaha kadar, özler gönül solunca

Tutunduğum bu hayat, ellerimde kalıyor
Boş kalan yüreklerde, gönülleri salıyor
Hak etmeyen konforlu, sefasını alıyor
Bekler sabaha kadar, özler gönül solunca

İyi hal desen buna, sevda heran anıyor
Acımasız umudun, hayalinde kanıyor
Artık gücü tükenmiş,  o yar bensiz yanıyor
Bekler sabaha kadar, özler gönül solunca
Bahattin Tonbul
11.1.2013

Bahattin Tonbul
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Bekler Sevdiğim

Nekadar sevsede, bize ayandı
Sevdiğin o güzel,aşka boyandı
Acılar içinde, sevda dayandı
Umudum sen idin bekler sevdiğim
Bahattin Tonbul
26.3.2013

Bahattin Tonbul
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Beklerdim

Ellerim tutmuyorsa
Sızlardı acım,
İnan sevdiğim bu değil
Karanlık geceyi,sensiz yırtmak isterdim
Senle yıkılmazdı acım
Bu sevdayı içimize salan sevgimizi
Atsanda atmasanda
Sonsuza dek  beklerdim
Bahattin Tonbul
18.12.2011

Bahattin Tonbul
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Beklerim

Neyi merak ediyorum biliyormusun canı benim
Son zamanda ben konuştum sen hep beni dinledin
Acaba konuşa bilseydin bana neler söylemek isterdin
Merak ettiğim şeylerden biriside budur sana söylerim

Hep kalbim bu eksiklikle yanıp tutuşuyor
Sana olan aşkım sensizliğe bir türlü alışamıyor
Yüreğim öyle dolu ki gözlerim hep buğulanıyor
Yanıyor gönlüm yanıyorda bir türlü sana kavuşamıyor

Nasıl bir sevgi anlata anlata bitiremedim
Seni o kadar yürekten candan sevdim
Sen gittin ama bu yürekte hala çıkıp gitmedin
Bekliyorum gelirsin diye sakın ha gel beklerim
10.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Beklerken

Bekleyemedi sevdam
Uyuyamadı sevdiğini diyen
Bayramlık ağzımı açtırma bari
Müjdeyi veren
Evet tüm aşklar gitti
Kaldı sevgi garipleri
Öldü duygular
Tükenmez kara sevda
Sabahı beklerken
Bahattin Tonbul
31.12.2016

Bahattin Tonbul
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Beklesende

Unutmadım o yüzünü gülüşünü,unutmamda dizimin üstünde büzülüşünü
Şaşırıyorum bazen akşam oldumu sesizlik ve sade rüzgarın esişini
Bekliyorum akşamları pencereden bahçeye bakıyorum gelirsin diye
Bir melek suretinde gezersin uzaktan da olsa görmeden bizi izlemeye

Hiç acımadın bizi öksüz bırakıp buralarda gittin kimbilir nereye
Hiç üzülmedim mi,ben bekliyorum seni pencere benden sıkılmadı
Bende umudumu hiç kaybetmedim bekliyorum bir gün gelirsin diye
Yitirmedim hala yitirmemde beklesem bir elli üç sene daha geçsede

Beklerim seni yıllar aylar zaman denen bütün mefhumlar geçsede
Nefesimin son anına kadar beklerim yeterki söz ver bana evet de
Bu dünyada belkide senin dünyanda fark etmez yeri benim için
Buluşalım da bir kere tekrar gelelimde tutuşalım elele göz göze
23.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Beklesinler

Gelirsem arkandan,yanar çocuklar
Cennet köşesinde,yar beklesinler

Gök yüzünü sarmış kızıla batan
Tane,tane olmuş aşkımı satan
Tutmasın kalbimi çalıp da yatan
Gelirsem arkandan,yanar çocuklar

Bağrımdaki sancıyı,bedenim söyler
Elinle tutamam,yüreğim dinler
Gönlündeki yare,kimler ne söyler
Cennet köşesinde,can beklesinler
Bahattin Tonbul
23.2.2010

Bahattin Tonbul
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Bekleyecek Seni

Yakar ateşte cayır,cayır tenini
O kadar yoktu ki bu dünyanın cenneti
Ateşine aldanma ruhunu temizlet hatta bedeni
Ona göre hesap ver unutma sakın ha sen beni
Biliyorsun sonsuza dek seni
Bağrına basan toprak olsa da
Gerçekten sevip
Okşayacak bedeni
Mahşer de bile bekleyecek
Seni…..

26.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bekleyecektim

Sen gidince bu ellerde
Çok yalnız kaldım sevgilim
Ellimi sonsuza  açtım
Her zaman dua ederim

Unutmam unutamazken
Habersiz terk ettin erken
Yüreğimdeki acılar
İnim,inim inletirken

Sende çektin bende çektim
Sevdamızı nasıl ektin
Bu alemden çabuk gittin
Sonsuzda  bekleyecektim
Bahattin Tonbul
1.7.2009

Bahattin Tonbul
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Bekleyen Özü

Sevgimin gücü karşısında
Çaresiz kaldı aşk
Yardım etmek istersen et
Yada sus
Sustur hepsi anlamlıdır
Seven için
Son söz eden
Ben olmak istemem
Bunu sen bil usulca fısılda
Yüreğime
Seni bilen bilir zaten
Bilmesede üzülme
Anılan sevgili ol gönülde
Yada insan
Anlaya bilirsen anlat
Sevgi dolu yüreğine
Hem yaşa hemde yaşat
Aşk denilen erdemi
Bekleyen özüne
Bahattin Tonbul
4.8.2013

Bahattin Tonbul
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Bekleyişinden

Biter mi güneş ısısı yok
etmeye insanı
Tükenirse umudun üstünden
karanlık
Yalnızlık kalkarsa tüm benliğin
İçinden
Yok olur ışık kaybolur karanlığın
Bekleyişinden
08.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bekliyorum

Sana inat gözlerimi yummuyorum
Yürek yakar sevdan bakar duymuyorum
Uyan artık canım yarim bilmiyorum
Anıları ası verdim görmüyorum

Tut elimi dilim yokmuş yanıyorum
Sensiz günler acı vermiş tatmıyorum
Çık ruhumdan çok soğuktan donuyorum
Rüyalarda sevdiğimi  soruyorum

Sensiz seni gök yüzünde tutuyorum
Yağan yağmur akan suda  görüyorum
Acı bana yalnızlıktan korkuyorum
Çık gel artık çok yoruldum bekliyorum
Bahattin Tonbul
30.3.2009

Bahattin Tonbul
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Bekliyorum Gel

Çok bekledim seni düşünmeden
Kalbime alıp sakladım dünden
Acımadın bırakıp giderken
Hala bekliyorum gel erkenden

Rüzgar gibi geçti birden o an
Seni benim yüreğime sokan
O dünyayı sevdayı yaratan
Hala bekliyorum yaklaşırsan

Deliler gibi seviyor kalbim
Bu aşkı ben sensiz neyleyeyim
Alemde yoksa senin bedenin
Bekliyorum gel seni severim
Bahattin Tonbul
15.11.2008

Bahattin Tonbul
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Bekliyorum Sabaha Kadar

Uyan sevgilim uyan ben ve çocukların için dayan
Şaka yaptımde de bunu kötü bir rüya sayam
Nerde isen haber sal gelip oradan seni alam
Seni alamda bağrıma basıp birdaha hiç ayırmasam

Bazen eş doşt arkadaş soruyor nasılsınız diye
Alışamadık sensizlik çok zor geliyor bu bünyeye
Uyudu canım belki dönersin geri gelirsin diye
Çok seversin dağıtmayı vermen için aldım hediye

Ne deyim çocuklara bir sesleni ver uyan artık baharda
Anneniz gezmeye gitmiş gelecek diye bir haber salsanda
Ona göre bizde senin yerini temizletip güzelce hazırlansakda
Rüyaymış çocuklar diye avazımız çıktığı kadar bağırsakya

Biliyorum uyuyordun çok rahattın giderken haberim var
Yorgunluğun geçmiş ise dön artık çok bekleyenlerin var
Kızların oğlun ve ben her an senin yokluğunu ağlayarak anar
Gel uyan artık ne olur takatım kalmadı bekliyorum sabaha kadar
03.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bekliyorum Sevgilim

Bazen kolun yorulurdu telefonu tutmaktan
İzin isterdin kırmamak için beni
Sonra devam edelim diye
Doyamazdık birbirimize
Alıştırdın beni kendine
Şuan çok zor geliyor sensizlik
Ne oldu söylesene bize

Yaşıyor muyum yoksa zaman mı dolduruyorum
Bilemiyorum
Ayrılığımız Allah tarafından ikimize sınav olsa gerek
Ne olursa olsun şu gerçek ki
Ben hala deliler gibi seni seviyorum
Ve sana her an dualar ediyorum
Belki gelirsin diye de bekliyorum
Sevgilim
Bahattin Tonbul
9.9.2009

Bahattin Tonbul
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Bela

Bomboş gülmeler ardında
Kaybettim seni
Bir hayalin yanından
Kaybolup aldattın beni
Dudakların kıvrıldı
Ses bile edemedin
Uzattın sen gönlünü
Hös bile diyemedin
Kayıp gider avcundan
Pırıl pırıl o sevda
Umut bile bağladın
Yüreğe düştü bela
Bahattin Tonbul
7.4.2012

Bahattin Tonbul
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Belki Gelirim

Şimdi çok uzaktayım
Seni düşünür hayal eder
En sonunda
Belki gelirim

Gökyüzünde uçan bulut üstünde
Yağmur olup yağar
Rüzgarın etkisiyele
Üzerine düşer gelirim

Bir gözyaşı içinde
Kalbine iner
Gece karanlıkta
Işık olur gelirim

Gelirsem eğer
Derdimi anlatacak
Acını azaltacak
Şiirlerimle doyacak
Aşkımı tadacak
Taddıkça arayacak
İnsan evladı için gelirim

Belki sabah, belkide akşam
Bellimi olur
Belkide hiç ayrılmadan gelirim
Sen yeterli beni bekle
Canım sevgilim
Bahattin Tonbul
6.10.2013

Bahattin Tonbul
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Bellerini

İnim inim inleyecek
Yolda belde yürüyecek
Kuşlar gibi kanat çırpıp
Sensiz gönlüm eriyecek

Kaybettiğim yerlerini
Acı veren tenlerini
Elimdeki mendil ile
Silemedim terlerini

Gökyüzünde arıyorum
Uçan candan soruyorum
Sensizliğin yakar beni
Bayırları tarıyorum

Ellerimle ellerini
Yar aşkına dillerini
Göğsümdeki acıları
Tutabilsem bellerini
Bahattin Tonbul
1.7.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Belletenindir

Nur dağı üstünde, hira mağrası
Hazreti Muhammet, beşiklik yapmış
Yaratan rabbinin, adıyla oku
İnsanı topraktan, sarıp yaratmış

Oku senin rabbin, en cömert olan
O kalemle yazmaz, öğretenindir
Gördüğün bu dünya, sonunda yalan
Bilmediğin şeyi, belletenindir

Ahlak insanlığın, bir değeridir
Yüce yaratanın, o seheridir
Müslüman oluşu, tek dileğidir
Bilmediğin şeyi, belletenindir
Bahattin Tonbul
2.10.2012

Bahattin Tonbul
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Belli

Nasıl bir aşk Allah’ım, kaybolmaz hiç ateşi
Umudunu ataman, sevda taşır çok belli
Yağmurun pırıltısı, ufuktaki güneşi
Kader olsa da yazmaz, nefes alışı belli

Ne güzel bir gözdü o, sevenler kabullenmiş
Bakmakla doyulmuyor, hayat sanki yolvermiş
Ölüm başa gelince, zaman çoktan hallenmiş
Kader olsa da yazmaz, nefes alışı belli
Bahattin Tonbul
6.10.2012

Bahattin Tonbul
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Belli Kardeşim

Nurlu geceleri, hayırlı olsun
Allah’a emanet, ol be kardeşim
Gönlüne umutlar, huzurla dolsun
Dünyadaki yerin, belli kardeşim

İmtihan içindir, yaşanan bize
Çaresiz bırakma, karışır ize
Aciz bir kul iken, alış denize
Dünyadaki yerin, belli kardeşim

Yüreklerde durur, koltukda emin
Sebep eyle aşkla, söylense yemin
Huzur ver sevene, diyorsa amin
Dünyadaki yerin, belli kardeşim

Kuşat gönülleri, huzurunu ver
Yaradana el aç, hızırını gör
Aciz bırakmayıp, hayalleri ver
Dünyadaki yerin, belli kardeşim

Yaşanan sevgide, durur asalet
Susması hikmetse, hasret sefalet
Dostluğu minnettir, aşkta kefalet
Vardır dünyasında, yeri kardeşim
Bahattin Tonbul
19.9.2013

Bahattin Tonbul
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Bellimi Olur

Bellimi olur yıldızlar süpürürsün rüyanda
Güneş kucağında yakan sesiz değil o gülüm
Arkana bakmadan gölgeler gelir  bu dünyanda
Ama geri gelmeyen dönüşü olmayan ölüm

Hasret kalınca yada kaybedince anlıyorsun
Etrafındaki sevgiyi yalnızlığı daha çok özlüyorsun
Yar dediğin adres belli gönülde taşıyorsun
Ama geri gelmeyen dönüşü olmayan ölüm

Yüreğimde kuruldu saz ile söz ile aşkım
Koskoca sevdadır gönülde yaşar kaybolan şaşkın
Anlamazsın uçar gider sensiz baharı aşkım
Ama geri gelmeyen dönüşü olmayan ölüm
Bahattin Tonbul
27.11.2013

Bahattin Tonbul
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Belliydi

Zaten belliydi
Gideceğin
Konuşmadın günlerce
Tek kelime bile etmedin
Sen gerçekten beni sevdin mi
Söyle
Onu bile diyemeden
Gittin sessizce

Geleceği düşünmeden
Bir yaprak misali uçtun rüzgarda
Bende peşinden
Yalpalayarak savruldum
Durdum yıllarca
Ben sevmişim be
Sevgilim
Şimdi daha iyi anladım
Bunu
Bahattin Tonbul
5.11.2014

Bahattin Tonbul
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Ben

Tel tel olmuş saçınla,sürgün edilendim ben
Güneşten korkuyorum,yüreğimi delen sen
Bastığım gökkuşağı,sevdamızı bükmeden
Renk renk salınır iken,içine gömdüğün ben

İndirdin gözlerini,bana bakmadın güzel
Parmak ucunda ateş,kirpiklerin çok özel
Anne şefkati ile,cellatın başta gezer
Emaneti sende tut,içine gömdüğün ben

Abuk subuk zulüme,şahadetin gülümser
Yaşama sevincimdi,sevdan ruhumda eser
Kadere boyun eğmiş,yar bensiz nasıl gezer
İki damla gözyaşı akıttığın yine ben

Kurban edipde gittin,çağladı hıçkırığın
Bübül kafeslerine,fışkırdı pıskırığın
Sürgün edilen keklik,dağ kokusu kırığın
Dilsiz kavallarına,üflediğin o can ben

Dağ çiçeği kokusu,saçlarından çıkıyor
Örselenmiş yüzünü,gözyaşların yıkıyor
Karlı dağın peşinde,seven gönül akıyor
Ayak izlerin ile,taşıdığın o ten ben

Dumanlıydı başımız,basmaya korktuğumuz
Sevda üç harfi yırttı,ateşle yaktığımız
Ağladı kelimeler,dipçikle sarktığımız
Ezilen düşlerinde,kaybolacak yine ben
Bahattin Tonbul
28.1.2012

Bahattin Tonbul
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Ben Babamı Özledim

Bahçede tek gül gibi, çiçeklere taç olsa
Hiç bir şeye benzemez, kötü hava izledim
Türküleri yanıktır, gülleri hepten solsa
Dost dosta ilaç olsa, ben babamı özledim

Şiirleri hoyratlı, susuz havası nemsiz
Bir ben olduğu gibi, hayalleri hep densiz
Toprağını ıslatmaz, içtiği çayı demsiz
Dost dosta ilaç olsa, ben babamı özledim

Fazla bir şeyi istemem, biraz umudu kalsa
Yarınlar için yeter, birazda sevgi salsa
Varsın çarpsın gönlümü, hırçın dalgalar alsa
Dost dosta ilaç olsa, ben babamı özledim

Rüyalarını salsa, yanında beni bulur
Umudunu boyasa, sevdası teni olur
Kement atar yıldıza, hayali onu solur
Dost dosta ilaç olsa, ben babamı özledim

Gelip geçti hayatta, kötü  iz bırakmadı
Ruhumuzu okşayıp, yürekte kir akmadı
Usulca sokulurdu, ateş olup yakmadı
Dost dosta ilaç olsa, ben babamı özledim

Yokluğu gerçeğimiz, sular gibi aziz ol
Konuştukça bal akar, can gibi cananım ol
Yaşanmış serap gibi, kalbimiz de kalda sol
Dost dosta ilaç olsa, ben babamı özledim
Bahattin Tonbul
24.10.2013

Bahattin Tonbul
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Ben Babayım

İçimde fırtınalar kopuyor,hep sizler için
Doğru düşünmenizi,
İyi olmanızı istiyorum
Belki de yaşınız büyük,ama yinede endişeleniyorum
Hata yapmanızdan korkuyorum..
İnsan ömründe hatalar,inişler,çıkışlar olabilir
Ben telafisi zor olanından,bahsediyorum
Korkuyorum
Okumuş olabilirsiniz,belki de benden daha iyi de düşüne bilirsiniz
Ben hislerimle,geleceğinizden endişe ediyorum
Çünkü ben babayım.
24.8.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ben Benim Kocan

Belki de olmayacağız bu yollarda
Nefes alıp veremeyeceğiz oralarda
Tıpkı senin gibi,yürüdüğün bulvarlarda
Yoksun artık baksana yalnızım buralarda

Günlerim gelir diye seni beklemek
İçimdeki umudu işledim ilmek ilmek
Hatıralarını atmadım gelsen de görsek
Sensizliğin verdiği acıyı bir kenara itmek

Ölmeden kaybolmaz bu bekleyiş her an
Gelecek diye gözlerim yollara bakmaktan
Yorulmaz ta ki geri dönsen razıyım kurban
Sana adadım bu canı unutma ben benim kocan
21.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ben Bir Yana

Allah Allah deyip, gelsem divana
El açıpda dua, etsem o yana
Hakkın davasını, kursam tavana
Ben bir yana olsam, sen öbür yana

Dalında bitseydim, yanında dursam
Aşkımı ekseydim, seninle sarsam
Umudun adını, aşkıma korsam
Ben bir yana olsam, sen öbür yana
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul
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Ben Biterim Burada

Seni seven dile kurban hayranım
Neredesin ne edersin orada
Anılarda, dağda taşta seyranım
Sen olmadan, ben biterim burada

Döner mi der, gelir mi der, sevenin
Bu gariptir, bekler durur övenin
Son alemde, inan bana, güvenin
Sen olmadan, ben biterim burada

Gülyüzünü, unutamam, inanın
Derya olsan, denizlerde, sinanın
Sessiz sabah, tek başına, yananın
Sen olmadan, ben biterim burada

Sana kıymam, çok özelsin, desemde
Toprak olmuş, bütün beden bilsende
Darmadağan, yürekleri, delsende
Sen olmadan, ben biterim burada

O gözlere, kurbanım ben, vurgunum
Kırık dökük, küle dönmüş, kırgınım
Sensiz sabah olmayacak, dargınım
Sen olmadan, ben biterim burada

Bahattin’im karanlıkta, tut beni
Simsiyahtır, o yüzünde, son beni
Deli gibi, sarıversen, bedeni
Sen olmadan, ben biterim burada
Bahatttin Tonbul
23.8.2016

Bahattin Tonbul
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben Bulaşınca Sana

Güneş çamurla sıvanır mı
Ben bulaşınca sana
Kolarımı açar içime çektiğimde
Belki temizlerdin yaşadığın kadar
Neden bana hep kötü derler ve
Bu yerlerde benden bahsederler
Sen olmayınca acaba kirlenen bu
Yüreğimi şimdi kan oturmuş kim temizler?
Seninle tanıştıktan sonra aydınlığı gördüm
Kötülüklerden uzak hep ışıklı yollardan geçtim
Sensiz bu dün yada ben neylerim
Beni ak pak eden sen olmayınca
Canım meleğim benim
08.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ben Burada Yalnızım

Ne oğlunyla geçirdi,zamanı nede kızıyla
En çok bir arada olduğu hayat arkadaşıyla
Sahneden atlayıp,rolünü bırakıp kaçışıyla
Dünyasını kararttı,öksüz bıraktığı can yoldaşıyla

Akşam olunca herkesin dünyası farklı
Kimi odasında,kimi dışarıda,hepsi rahattı
Bakın dostlar,yalnızlığın verdiği yürekler yaralı
Acı günler geçer elbet,oda zamana zemine bağlı

Koymayın yere göğe,aşkına sahip çıkın
Rolümü ben unuttum,ruhuma destek yapın
Kanadımı kolumu,yanıma alıp toprağa yattım
Sen dünyada huzursuz bense  burada yalnızım
13.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ben Canımı Kaybettim

Ben canınanımı kaybettim,o toprak oldu
Benim canım onu alarak adeta yok oldu
İçimdeki cansızlık bedenimi rengimi soldurdu
Ruhumu buna alıştırmak ise daha çok zor oldu

Hayatım canım cananım bu dünya benim vatanım
Tabiki seni koyduk o toprağa  bensiz orda yatarsın
Hiç zorlama kendini ben burada her saniye  anarım
Can dostum sensizliğime yanıp sanada can katarım
27.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ben Değilim

Yuvarlanıp düşen,dilekte
Kaybettiğin ben değilim

Sözler tam bu ana,çıkıyor
Patır patır seven yürekte
Acıların beni yıkıyor
Yuvarlanıp düşen,dilekte

Aniden girdin sen,toprağa
Çokta seviyordun,sevgilim
Dikmedin tohumu çorağa
Kaybettiğin ben değilim
Bahattin Tonbul
15.11.2009

Bahattin Tonbul
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Ben Diyenden Yar Olmaz

Sevgiden çok dert açar, sevenin yüreğinde
Sesi gelir uzaktan, eğlenmeyi iyi bil
Olsa da müzik olur, dolanır hep dillerde
Ezgiden sevgi olmaz, dinle yeğen bunu bil

Sözlerim ata sözü, gönüllerde işlidir
Çok seven dostlar gördüm, sanal alem güçlüdür
Sevdiğini zanneden, zaman elbet eşlidir
Ezgiden sevgi olmaz, bunlar sana düşmüdür

Gerçekten seviyorsa, samanlık seyran olur
Düğün dernek formatı, elbette yara bulur
Atanı sen incitme, ezgiler hayal kalır
Ben diyenden yar olmaz, bunlar sana düşmüdür

Mutlu olmak değil bu, bira eğlence çarkı
Adamı iyi etmez, döner değirmen arkı
Allah islahın versin, inanç herşeyin farkı
Ezgiden sevgi olmaz, bunlar sana düşmüdür

Şimdiden hayatını, vermişsin emanate
Herşey benden sorulur, diyen  kehanetine
Sanki dünyan kararmış, girme kerametine
Ben diyenden yar olmaz, bunlar sana düşmüdür

Bizde sevdik eğlendik, bir çorbaya satmadık
Ömürlük sevda için, dostları aldatmadık
Ana baba hayırı, onsuz inan yapmadık
Ezgiden sevgi olmaz, bunlar sana düşmüdür

Sevda çeken ruhunu, aklın başında dinle
Kimliğini satarak, ihanetini ünle
Sen gerçekten tonbulsan, alem etmen o cinle
Ben diyenden yar olmaz, bunlar sana düşmüdür
Bahattin Tonbul
2.2.2014

Bahattin Tonbul
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Ben Dolsam

Derelerde çayırda
Arar durur sevgilim
Yerde gökte bayırda
Sensiz yatan değilim

Dağ dumansa geçilmez
Tepesine yol olsam
Yar yüksek ten seçilmez
Bedenine ben dolsam
Bahattin Tonbul
31.7.2009

Bahattin Tonbul
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Ben Garibin Biriyim

İddialı değilim şair olamaya bilirimde
Sadece gerçek yaşadığım duyguları yazıyorum
Rötuş yapmadan içimden geldiği gibi
Hatalarım vardır edebiyatçı değilim
Ben okuma yazma bilmeyen biriyim
Hatta popülerde değilim
Kendi halinde yaşadıklarını antolojiye yazan
Bir garibim
3.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ben Geldim ben

Biliyorum ölüm şeklini ben
Hissederim  yanına gelirken
Nefeslerin de değişir hemen
Aç göğsünü sana ben geldim ben

Yüreğimdeki aşkın yanıyor
İçimdeki sızın hiç durmuyor
Bu aşkın ömrü hemen bitiyor
Aç göğsünü sana ben geldim ben

Deli gibi sever di şu gönlüm
Yanıp tutuş tu yaşarken ömrüm
Seni canımdan çok sevdim gülüm
Aç göğsünü sana ben geldim ben
Bahattin Tonbul
25.10.08

Bahattin Tonbul
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Ben Göreyim

Yürüyelim be sevgilim
El ele de  hiç değilim
Yalnız geçen bu gönlümde
İçerimde eriteyim

Aşkından deli olurum
Sevdan ile yoğrulurum
Sensiz yaşayamam artık
Bu dünyada kaybolurum

Gel de birlikte gidelim
Seni seven bu yüreğim
At desen de atamam ki
Yum gözünü ben göreyim
Bahattin Tonbul
17.12.2008

Bahattin Tonbul
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Ben Kendimi Affedemiyorum

Gitmeden önceki sessizliğini de özledim
Bazen gözlerini çok açar bizi göremezdin
Ayağa kalkıp da tuvalete bile gidemezdin
Ben senin o haline de razıydım beklerdim

Bakışların birden kayboldu gözlerini yumdun
Çok şeylerin vardı içinde bana anlatamıyordun
Bu yüzden çok acı çektin biliyorum konuşamıyordun
Ben senin o halini andıkça kendimi affedemiyorum
22.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ben Kendimi Bilemedim(Ali Ç)

Gurbet elde yalnız yaşarken evlendim
Baba anne yoktu kimseye söyleyemedim
Kardeş dayı teyze hiç birine bildirmedim
Ben ben oldum,ben kendimi bilemedim

Gece sabahlara dek çalışırdım
Gündüz okula gider şaşırırdım
Artık evlenince buna alışırdım
Ben ben oldum,ben kendimi bilemedim

Duygularım şiirlerimde bestelerimdedir
Bunu duyacak,hissedecek yüreklerdedir
Senin ise beni anlatmaya gücün yetmeyecektir
Ben ben oldum ben kendimi bilemedim

Unutulur mu o çocukluk o hasret o koku
Memleketimin her yeri içimde olmuş doku
Gel bir bana sor, her gece hayallerimdeki şoku
Ben ben oldum,ben kendimi bilemedim

Kim istemez kardeşi,yiğeni,bacıyı
Onlarsız çektim yıllarca hasret ile acıyı
Hiç çıkmayan içimden bu imkansız sancıyı
Ben ben oldum,ben kendimi bilemedim

Öyle bağlandım ki ben Sedoşuma
Acımı,sızımı tek tek paylaşışına
Bırakmadı hiç bir dert bacıma kardeşime
Ben  ben oldum,ben kendimi bilemedim.
Bahattin Tonbul
21.10.2007

Bahattin Tonbul
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Ben Kimim?

Yer benim gök benim
Yeter ki sen ol benim
Kalbimin tek sahibisin
Hepsini bağışlayan sensin

Beni yoktan var eden
Sevdiğimden ayırtan
İçimi ısıtan ve soğutan
Şu ana kadar yaşatan değil misin
13.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ben Kimin İçin Yaşıyordum Ki

Ben kimin için yaşıyordum ki
Senin için doğmuşum senin için ölürdüm
Belki anlamadın ama şimdi beni
Ben seni inan canımdan çok severdim ki

Anıların sevgin hala içimde duruyor
Senin için bu ten sana kurban oluyor
Hala içerim de bak durmadan yanıyor
Ben seni anamdan da çok sevmiştim ki
26.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ben Mi İstedim

Yıllarca kendime yalan söyledim
İçimde ateş var, kanla besledim
Paramparça olmuş, yürek eyledim
Yalnızım şu anda, ben mi istedim

Kalabalık şehrin, ortasındayım
Yanmış acıların, tortusundayım
Kaybetmeden sevdim, sarsıntıdayım
Yalnızım şu anda, ben mi istedim

Kaybolmadan silmez, bazı şeylerin
Üstü yağmur dolu, bitmiş beylerin
Bedeni göğsünde, ruhsuz keylerin
Yalnızım şu anda, ben mi istedim

Ne varsa ben seçtim, ıssızca gittin
Ölmeden  acıyı, nasıl terk ettin
Uyandığım sabah, hemen farkettin
Yalnızım şu anda, ben mi istedim

Ruhun gitmiyorsa, dursun ellerde
Söylenen şarkılar, hepsi dillerde
Çiçekler açmışsa, sevgin güllerde
Yalnızım şu anda, ben mi istedim

Bahattin’im bende, farkedilmiyor
Yaşanmış acılar, terkedilmiyor
Paramparça dünya, çark edilmiyor
Yalnızım şu anda, ben mi istedim
Bahattin Tonbul
1.8.2013

Bahattin Tonbul
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Ben Mutluyum Burda

Bırakın benide,evimden çıkmayayım
Odamda salonda,mutfakta da gezeyim
Bu iki odalı,yerde yari göreyim
Ben mutluyum burda,dış dünyayı nedeyim

Şiirler yazayım,İçtemden ağlayayım
Her şeyimi ben bu,odamda saklayayım
Bütün eşyaları,kaldırıp oynatmadım
Ben mutluyum burda,dünyadan uzaktayım

Halısı kilimi,kanepe ve örtüsü
Hepsi yerinde,duruyor görüntüsü
Tüm anılarında,parça odanın süsü
Ben mutluyum burda,dünyamın omuş gülü

Odaların şekli,bak değişmeden kalsın
Yarimin anısı,oralarda yaşasın
Yüreğimdeki aşk,hiç mi hiç bozulmasın
Ben mutluyum burda,ruhum onun hep ansın
Bahattin Tonbul
29.08.2008

Bahattin Tonbul
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Ben Ne Deyim

Kalpten kalbe koşamayan
Bensiz sevdayı neyleyim
Sevip de kavuşamayan
Sevenlere ben ne deyim

Bakıp da görülmeyenler
Kör değilse he deyim
Saçını öremeyenler
Dökülmüşse ben ne deyim
Bahattin Tonbul
5.3.2011

Bahattin Tonbul
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Ben Ne Yaptım

Ne yaparsın  akşam bensiz orada
Herkes bana diş biliyor yalaka
Esen sevdan uçuyor bak borada
Ben ne yaptım sevmek yazmaktan başka
Bahattin Tonbul
20.4.2012

Bahattin Tonbul
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Ben Oldun

Seni sevdim ama, severken öldün
Yarinden ayrılan, bakan sen oldum
Dalından gül çalıp, koklayıp güldün
Uzaktan uzağa, sararan ben oldun
Bahattin Tonbul
17.8.2014

Bahattin Tonbul
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Ben Olmadan

Ben olmadan kesinleşmiş hükmün
Bak
Sürün istediğiniz yüreğe
Beni ve aşkımı
Gölgeler kelepçe vursa da
Yürürüm yılmam yollarında
Çekilin engel olmayın ruhuma
Hey hat
Mahkumum sevdasına
Kirletmeyin
Tertemiz olan aşkımı
Yalan övgülere ihtiyacım yok
Baksana
Sev sevdir
Gönlümü
İstersen paylaş
Bütün kainatla
Usanmadan bekleyen
Özleyen odur
Seven yüreğimi
Bahattin Tonbul
12.9.2013

Bahattin Tonbul
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Ben Olsam

Bütün sevenlerde,yakacak bitin
Yüreklerde sancı, tek,tek diriltin
Gönül kenarın da doğacak itin
Ruhunda sorulan,sorgu ben olsam
Bahattin Tonbul
5.2.2010

Bahattin Tonbul
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Ben Onsuz Oda Bensiz

Bak kardeşim ben seni severim
Durmadan nasihatımıda ederim
Bu benim olmuş artık kaderim
Ben onsuz oda bensiz neylerim

Çıktım yola baktım şöyle sağa ve sola
Her taraf kahve her yerde olmuş mola
Biz bu insanlarlamı çıktık bunca yola
Ben onsuz oda bensiz dönemez artık yaya

Kalbine bak nasılda çarpıyor
İnsanın içini de acaip yakıyor
O toprağında uzanmış yatıyor
Ben onsuz oda bana bakıyor

Kor olmuş yürekler dumanı bile çıkmıyor
Seven insanın içi fırtınalar dolup boşalıyor
Bendeki yürek acep şu an hangisini yaşıyor
O bensiz bende onsuz ortalıkda dolaşıyor
04.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ben Onu Çok Seviyormuşum

Dinleyin sesimi banttan,görüntümü ise videodan
Benim zamanımda dinlenirdi taş pilaktan,
İzlenirdi fotoğraflardan
Ses çıkardı megafondan
Derinden saf mekanik di gelen
Adamın delerdi içini müthişti eskiden
Çok ilerledi teknik sanki
İzleyince yanında gibi geliyor hemen
Canlı hareketli,tek eksiği
Kokusu ve sıcaklığını
Unutamıyorum
Görünce içim bir hoş oluyor,
Ayaklarım titriyor ne oluyor bana anlayamıyorum
Bir daha izlemeyeceğim diye bir kenara koyuyorum
Dayanamıyorum
Ben onu çok seviyormuşum...
23.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ben Öleyim

Can meleğim ben geleyim
Senin için hep güleyim
Sancıları toplayınca
Yüreğinde ben öleyim

Gökyüzünde yıldız yar mi
Karanlıkta o kayar mı
Hasret gönlümü o yar mı
Sevdan için ben öleyim

Dillerinde akan baldır
Bedenimi yakan daldır
Ellerime batan çaldır
Sevdan için ben öleyim

Oralardan uzak değil
Sevenlere tuzak değil
Mezar bana kuşak değil
Sevdan için ben öleyim

Bahattin’im içim yanar
Acılarım sensiz kanar
Ayrılığı kimler anar
Sevdan için ben öleyim
Bahattin Tonbul
25.4.2010

Bahattin Tonbul
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Ben Ölürüm

Yüreklerde aşk ok iken
Ben ölürüm ben ölürüm
Bu alemde yar yok iken
İnan hergün ben ölürüm

Tut elimi, tut elini
Sevip hergün ben ölürüm
Saçının herbir tenini
Tutsa bu el ben ölürüm

Yürüyen izleri durmuş
Acın içerimde surmuş
Gelen vurmuş giden vurmuş
O yar için  ben ölürüm

Gökyüzünde yıldız kayar
Bu can tende olmuş ayar
Hayaliyle sevda yayar
O yar için ben ölürüm

O canı toprak verirse
Yar yok iken ben ölürüm
Aşk yüreğinde erirse
O can için ben ölürüm

Bahattin umutla yaşar
Ölüm dönse dünya şaşar
Sevda nice dağlar aşar
Ben ölürüm ben ölürüm

Elbet birgün ben ölürüm
Ben ölürüm ben ölürüm
O yar için ben ölürüm
İnan hergün ben ölürüm
Bahattin Tonbul
15.9.2015

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Ben Rüyamda Gördüm

Bu gün ilk defa ben rüyamda gördüm seni
Ne kadar içim rahatladı sıkıntılıymışım belli
Sanki bir yükü sırtımdan aldın rahatladım haydi
Canım benim her an yanıma gel ne olur gayri

Huzurlu kalktım ama içim buruktu bugün
Gözlerimi açtığımda sen yanımda yoktun
Hem üzüldüm buna ben hemde sevindim
Canım benim her an yanıma gel derim

Hiç değişmemişsin aynı gülüşün duruyor
Bana özlemle o gözlerin candan bakıyor
Bir anda olsa rüyamda olsa hayat akıyor
Her an yanıma gelmeni özlemle bekliyor
28.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ben Sana

Buz gibi bir yuva
Yokluğun hissediliyor burada
Duvarların bile rengi değişmiş
Seni soruyorlar bana
Bak rüzgar bile esmiyor
Camları da kapalı odaların
Sensizlik acı veriyor
Üşütüyor seven yüreğimi bir anda
Çılgın duygu bu olsa gerek
Her yerde seni sesini,kokunu arıyorum
Gölgeni hissetse ısınacakbedenim
Hatta
Bir anda ortam
Uyan artık sonsuzluk uykusundan
Beni de kurtar yalnızlıktan

Çık gel
Eğer gelemiyorsan
Söyle  banada
Sevgilim
Ben geleyim hiç değilse bari
Ben sana
Bahattin Tonbul
26.9.2009

Bahattin Tonbul
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Ben Sensiz

Yokluğun içimi kurutmuş
İnan ben sensiz yapamam ki
Sevdansa dünyamda bulutmuş
Ateş içinde kalamam ki

Sağırım dilsizim seven ben
Şuan sessizim,acep neden
Bahaneleri tüketen sen
İnan ben sensiz yapamam ki

Haykıramam acım çağrımda
Sarıyorum seni bağrımda
Unutulman her şey ağrımda
İnan ben sensiz yapamam ki

Kör yangının hemen yanımda
Ateşin dolaşır kanımda
Her zaman durursan canımda
İnan ben sensiz yapamam ki

Yoksun ama düşünemedim
Sevdanı da bölüşemedim
Cehennemde öpüşemedim
İnan ben sensiz yapamam ki

Unutma ha soluklarımı
Aşkı yutan balıklarımı
Avcuna al yanaklarımı
İnan ben sensiz yapamam ki
Bahattin Tonbul
9.12.2011

Bahattin Tonbul
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Ben Sensiz Ne Yapacağım

Neden beni bıraktın,içimde adeta ateş oldunda yaktın
Bilmiyordun benim,sevgimi,mendil gibi kenara attın
Göremez oldun son anda,bunu bizlere bile anlatmadın
Ah Nilgün ah,ciğerimi yerinden adeta söküp toprağa attın

Sensizliğin ızdırabını çok değişik taddırdın bana
Konuşurduk birlikte,ölen kişilerin anılardan yana
Bu yaz Cengiz abi gelmişti eşini anlatırken ağlamıştı ya
Ben,ben ne yapacağım Nilgün seni orada bulamazsam ya

Nerde ne zaman adın geçse her an gönlümden ağlardım
Eş dost soruncada,içimde acaip yanar adeta çağlardın
Seni,sen olduğun için sever adeta sensizliğe dayanamazdım
Nilgün ağlamaktan göz yaşım kurumuş  şimdi ne yapacaktım

Ağla ağlaya bilirsen içinden,gelmezse olmuyor
Elimde olmadan hatırıma gelince gözüm doluyor
Şaşırıyorum dışarıda,görmesinler diye hep siliyor
Ben sensiz ne yapacağım Nilgün ağlamakda yetmiyor
20.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ben Seven Biriyim

Ben seni düşünürken içimin acısı geçmiyor
Her anın benliğimi alevleyip içimi titretiyor
O kadar hoş bir duygu ki kanımı kaynatıyor
Seninle var olup seninle yok olup yaşıyorum

Bilmiyorum yaşıyormuyum çekiyormuyum neyim
Daha kendime gelemedim ben güçsüzmüyüm
Sorguluyorum yaşamımı cidde ben neredeyim
Çok üzülüyorum zayıf değil ben seven biriyim

Bütün sevenler benim kadar bu acıyı yaşarlar
Kimi ağlar kimi kafayı yer kimide nara atarlar
Bakarsın bazılarıda şaraba rakıya kadeh çakarlar
Hiç belli olmaz bu sevgi onları Allah'ada yaklaştırırlar
13.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ben Suçsuzum

Seni seviyorum demiştim ya
Daha da çok sevmişim haberin olsun
Farkında değilmişim
İçimdeki ateşin

Sensiz bu dünyada daraldım artık
Sonu yok bunun
Anla
Günün birinde bende yanına geleceğim
Bil bunu
Ben suçsuzum
Sevdiğim
Bahattin Tonbul
5.11.2014

Bahattin Tonbul
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Ben Tadmadım

Senin için dünya kurmuştum aşkta,
Alaca sokaklarım
Rüyalarım seni görür savaşta
Yüreğimde saklarım

Bedenini toprağa koydum orda
Seni nasıl paklarım
Ellerimle tuttum tabutunu ben
Yavaşça bırakırım

Acırsa bir yerin haber ver hemen
Yerine ben yatarım
Beni sevdin başkasını sevmemen
Huzuru ben tadarım
Bahattin Tonbul
15.11.2008

Bahattin Tonbul
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Ben Yaşarken Bilmeden Mapus Olmuşum

Yaşayamıyorum,nefes alamıyorum boğuluyorum
Yaşamaktan korkuyorum
Çünkü dört duvar arasından dışarı çıkamıyorum
Bilmiyorum yeşili,çiçeklerin açıp koku verdiğini
Tabiatın güzelliğini,kelebeklerin sesizce
Kanat çırparak renkler sergilediğini
Göremiyorum ben
Sanki hapishanede yaşıyan bir maphus gibi
Ne farkım var.
Oda benim gibi dört duvar arasında
Günlerini düşünmeden geçirmiyormu?
Özlüyorum doya doya dört mevsimin
Güzelliğini.
Ellerimde kelepçe yok ama gönlümdeki kelepçeyi,
Yüreğimdeki sevgiyi vurulmuş.
Nasıl olmuş güçlü olan perçinide
Gözlerime konulmuş.
Tek,tek vücudumda izler oluşmuş
Ben yaşarken bile mapus olmuşum
Bunu bilmeden,bilmeden yıllarca yaşamışım
02.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ben Yatam

Karanlık ruhunu çekip almışsa eğer
Aşkımızı yakalaya bilmek ne kadar zormuş meğer
Uyanık yatmak  tüm saldırıyı önler
Seven bütün yürekler çarpar elbet
Nasıl seversin nasıl ayırırsın seven bu yürekleri
Hiç mi? acımazsın çarpan kalpleri
Bulup dağıtırsın içindeki yanan ateşini
Kaynayan yüreklerdeki sevdaları sararsın
Her an,
Unutursun bazen toprağa karıştırırsın hepsini
Gelecek doğaya inat,aşkı haykırırsın
Güneşle,suyla ve rüzgarla yaşatırsın
Geçmişte yaşattığın gibi ulu yaratan
Aç kollarını da sevgili yarimin yanına da ben yatam
Bahattin tonbul
15.09.2008

Bahattin Tonbul
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Bende

Sen gidince bu ellerde yalnız kaldım
………………………………..bende
Canımdan çok seviyorum seni derim
…………………………...........bende
Ortam sessiz her yer karanlık
Bu yerde
Aynı desende
Yüreğimin çarpıntısı zaman geçtikçe
Artıyor yerinde
Tutması zor sanki kalbim elimde
Yağmuru dolduramadım bir kabın içine
Aşkım taş dı bedeninde
Sevgin bu alemin dışına kaçtı desene
Ruhumun derinlikleri,aydınlatıyor gelecek
Sensiz nerede
Bende…………………………….
Bahattin Tonbul
30.3.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bende Emekli Olayım

Çok sevdiğin bu yerlere olan tutkun yok oldu
Kışın gelmiştin ya,yalnız ruhun acaip doydu
Eşin ve çocuklarsız bu yerler sana yaban oldu
Bu yaz bunları bana söylemen de içime koydu

Birlikte gelelim bende emekli olayım
Buraya bambaşka bir dünya kurayım
Erikleri toplayıp güzelcede kurutayım
Sani ben kucaklayıp ayrıcada koklayayım
31.01.2008
bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bende Olamazdım

Okulum olmasaydı seni tanıyamazdım
Komşum olmasaydım sana rastlamazdım
Alın yazım olmasaydın seni koklayamazdım
Sen bu dünyada yaşamasan bende olamazdım

Hepsine şans diyemezsin bir araya getiremezsin
Bir ipin ucundan eller olmasa tek,tek dizemezsin
Bütün sevgileri yaşanan gönüllerde toplayıp
Allah’tan izinsiz hiçbir yere gönderemezsin
28.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bende Sana

Biliyorum seni bana
Beni sana çok gördüler
Sevda deyip yandım sana
Toprağına taç ördüler
Hayallere son verdiler
Dediler dedirttiler
Ama
Seni benden alıp kaybettiler
Acı tatlı geçen anlar
Gönüllerde derman saklar
Vardı yoktu sakınanlar
Geceleri delirttiler
Umutları çek ettiler
Yokluğunla habsettir
Mahkum oldum bende sana
Bahattin Tonbul
7.5.2013

Bahattin Tonbul
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Bende Sevdiğimi

İnsan kaç kere sever,kimi sever
Yüreğinde aşkı,merhameti,sevgiyi eler
Çok zor bu işler
Gönül anlıktır,uçup gider
Bir yere konduğunu zannedersin.Onu
Aslında içinde gezer
Nedir,bu dersin?
Bir yabancı gibidir sana
El gibi,uzaktan bakar adama
Yaktığını zannedersin,gönlünü
Ilık bir esinti,bırakır yüreğine
Derinden
Hoş bir acı verir
Tatlı tatlı eser,gönlünde
Yalancı rüzgar gibi,serinlettiğini
Zannedersin
Bu geçici esinti,meltem rüzgarı gibi
Rahatlattı  inip çıkan göğsümü
İşte o an anladım bende sevdiğimi
Bahattin Tonbul
20.08.2008

Bahattin Tonbul
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Benden Başkasına

Selam söylen selam, nazlı o yâre
Al yazmalı yüzü sakın solmasın
Hasret kaldım ona, tükendi çare
Benden başkasına sakın bakmasın

Acıtır yüreğin, gözyaşı akar
Seven sevdiğine, uzak mı bakar
Verdiği o koku, içimi yakar
Benden başkasına, sakın doğmasın

Karanlık gecede, yalnız korkarım
Ağacın dalından baksa sarkarım
Dünyayı yar için, elbet yakarım
Benden başkasına, sakın doğmasın

Kara kaş kara göz, hepsi onda var
Güzeller içinde, en öndeki yar
Kör olmuş gönlüme, elbette doğar
Benden başkasına sakın bakmasın

Dilerim Allah'tan, seven buluşsun
Gökyüzünde yedi, renge kavuşsun
Yaşı uzun olsun, yüzü buruşsun
O yar başkasına, sakın bakmasın

Hayali mahkummuş, sevgiden uzak
Gönlüme koymuşlar, demirden tuzak
Verdiğin o sevda, elbette kazak
Benden başkasına sakın doğmasın
Bahattin Tonbul
31.5.2013

Bahattin Tonbul
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Benden İleri

Ben küsmüşüm yalnız olan dünyama
Oda sevdiğimi almış yanına
Ona bu aşkıma bağlılığıma
Bırakmam sevdiğimi başkasına

Deli olur onsuz geçen zamanım
Sevdiğimi ilan eder saklarım
Yar için damarımda akan kanım
Ben kıskanır yüreğimde yakarım

Unutma beni,unutmam ben seni
Yüzündeki aşkı acı kederi
Dostlara diyemedin bile beni
Seni seviyorum benden ileri
Bahattin Tonbul
8.11.2008

Bahattin Tonbul
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Benden Nefret Ediyor

Benimle sıkıntılarını paylaşmak
Onu rahatsız ediyor.
Benim haklı çıktığımı görünce
Benden nefret ediyor
Çarşamba sabahı ne zaman geleceğini sorarken
Ben ona kızgın falan da değildim.
Ama o nasıl algılamak isterse öyle algılardı.
Her zaman ki gibi.
Çok mutsuz ve kararsız.
Barıştığı için kendine kızıyor.
Ama bu ona ders olmalı.
Barışmayı gerektirecek küslükler,yaşamamalı.
Ona nasıl yardımcı olmalı.
Çaresizim,
Eğer bu çocuğunuz ise
Ne yapmalıda onu
Kurtarmalı....
03.05.2008
Bahatin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Benden Önce

Benden önce gittin, hak bahçesine
Seni nankör seni, yar diyemedik
Gökyüzünde uçan, kartanesine
Gönüllere düşüp kal diyemedik

Acılar içinde, çok yorgun düştü
Bilirim ki sönmez, ateşte pişti
Yaşanan dünyamıza, anılar düştü
Gönüllere atıp, kal diyemedik
Bahattin Tonbul
7.3.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Benden Ziyade

Kara gözlerini sevdiğim Nilgün
Bakışların bağrımı deldiği gün
Bilmem melek misin gökten mi indin
Sevdiğin var mıdır,benden ziyade

Merhametin çoktur, karşında ki adama
Beni görünce gül yüzünü saklama
Başkaları içinde mendil sallama
Sevdiğin var mıdır,benden ziyade

Yeni doğan yıldız gibi parlarsın
Ak elbiseler giyip ateş saçarsın
Her gülüşünde ciğerimi yakarsın
Sevdiğin var mıdır benden ziyade

Çok memleket gezdim benzerin yoktur
Seni seven vardır belki de çoktur
Kalbime soktuğun kanlı bir oktur
Sevdiğin var mıdır, benden ziyade

Bahattin'im benim kalbim açıktır
Dersiniz bu oğlan kafadan da kaçıktır
Belki de senin aşkın bunu yapacaktır
De hele sevdiğin var mıdır, benden ziyade
(4.4.1979)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bendinde

Birkez yüzüme bakta beni ne olur dinle
Sonra  dirilt ne olur saklarsın yüreğinde
Öldürdün kapında sen,beni bitmez sevginle
Kara sevdaysan unut,sonra dirilt bendinde

Bak bağladın ruhumu,ruhuna sen kendinle
Özletme ey canım yar,sakla beni kalbinde
Kaç kez çarpıp gittin ya,ettiğin o yeminle
Şaşırdım kaldım artık,dursun oda bendinde

Sen gönlümde oldukça,bana uzakta olsan
Rüyamda kayboldukça,bensiz hayale dalsan
Yanımdasın unutma,ey can özlemle solsan
Şaşırdım kaldım artık,dursun oda bendinde

Geçmiş ezdi tenimi,el tutmaz ayak tutmaz
Oysa güzeldi geçmiş,güneşlerde kurutmaz
Sevdan kalktı ayağa,ufkumuzu karatmaz
Şaşırdım kaldım artık,dursun oda bendinde

Sahipsiz yetim gönlüm,heran seni özlüyor
Bırak boş düşünmeyi,sustukçada gözlüyor
Bu sevdanın hesabı,hakikatı gizliyor
Şaşırdım kaldım artık,dursun oda bendinde

Bahattin onu bekle,yağmurların içinde
Karla kaplanmış her yer,aşkım toprak içinde
Kimseleri beklemez,sensin gecem içinde
Şaşırdım kaldım artık,dursun oda bendinde
Bahattin Tonbul
25.2.2012

Bahattin Tonbul
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Bendirim İçinde

Göremez oldum güneşin doğuşunu
Karanlıkta yaşadım yıllarca
Bazen yıldız bazen ay oldun
Gönlüme
Gecelerim aydınlandı seninle
Işıttın herbir yanımı
Yıldızlar kaymadan anlayamadım
Farklı sabahları
Çünkü hep sen
Sen yaşattın ruhuma
Yokluğunla kayboldum
Masmavi gökyüzünde
Zaman zaman bulut olup gezdin
Bazende yaprak olup düştün
Toprağa
Yağmur olup aktın günlerce
Gözyaşımı kuruttun
Birdamlası yere düşmesin diye
Yıllarca elimde tuttum
Seninle birlikte yenilmedim
Hep yendim baharları
Şimdi ise çok yorgunum
Mahkum oldu sabahlar akşama
Esir gönlüm seni arar durmadan
Ateşin sıcaklığı kavurur
Anlaşılmaz diye çöl fırtınası
Kaybeder
Belkide yok eder o anları
Siler süpürür birbir yaşanmış izleri
Anlaşılmasın diye
Sıkma avuçlarını belkide
Bir damla su oldum geldim
Düşürme
Bendirim içinde
Bahattin Tonbul
9.11.2014

Bahattin Tonbul
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Beni Anlayamazsın

Yer yüzüne bakamam
Ciğerimde ezilsin
Aşkımı anlatamam
Çünkü tanrı değilsin

Gönüllerde akamam
Sen benden uzaktasın
Kalbinde de yatamam
Beni anlayamazsın
Bahattin Tonbul
11.3.2009

Bahattin Tonbul
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Beni Ararsın

Her gece içerken, beni ararsın
İlk kadehte beni, unutuyorsun
İçindeki aşkı, neden yorarsın
Acımı tenimde kurutuyorsun

Damla damla dolmuş, her bir kadehi
İçimi yakana, ne soruyorsun
İçtikçe ufkumu sarmış o dahi
Gençlik yıllarımda ne duruyorsun

Unutulmaz aşkım, kadehe dolsun
Deme bana tövbe, tövbeler olsun
Verdiğin acılar, göğsümde solsun
İçimi yakana ne soruyorsun

Köreldi duygular, sevgi azaldı
Çekilen acılar, belki hayaldı
Bitmeyen ızdırap, söyle ne aldı
İçimi yakana ne soruyorsun

Herşey para değil, tükendi yıllar
Param parça aşkın, söyle kim kollar
Koyduğun ızdırap, sonsuz o yollar
Birdaha diyene, ne soruyorsun

Bahattin rüyaya, sakın aldanma
Tükenen umutlar, nerde son damla
Uzayda dünyalar, onus en sanma
Ağlayan gözleri, sorguluyorsun
Bahattin Tonbul
13.3.2017

Bahattin Tonbul
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Beni Aratma

Yar kaybedince,hakka sokulduk
Ömrü bitince,yetim bırakma
Beden  gidince,ruha boğulduk
Acılarımı,yalnız bırakma

Bırakma yarim,sakın bırakma
Dünyaya bakıp,beni bırakma

Gece karanlık,gönlüm korkuyor
Sevda ayrılık,aşkı uzatma
Dağlar seyranlık,çalı burkuyor
Ateşi yakıp,toprağa atma

Aratma yarim,sakın aratma
Dünyaya bakıp,beni aratma
Bahattin Tonbul
10.10.2009

Bahattin Tonbul
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Beni Bekleseydin

Zalimler için var olan o cehennem
İyilikten doğacak cennete gidemem
Yanıp,yanıp çıkan günahları affedilen
Kul olursam seni bulurmuyum bilemem

Kelebek gibi uçup gezmek isterdin
Dağı taşı ormanı denizide severdin
Son zamanda bütün bunlardan vaz geçtin
Seni sana sorgulasam acep ne derdin

Yüreğinde dolu olan şeyler neydi acep senin
Havada rüzgarda alabildiğine sürüklenirdin
Tozu dumanıyla katıp etrafında acaip görülseydin
Beni bağrına basıp sonsuza dek beni bekleseydin
25.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Beni Göreceksin

Bir  gün geleceksin, geri de baksan
Beni göreceksin, uzaklardan yar
Çiçek açmış doğa, yeşile aksan
Kanadı kırılmış, içimi bayar

Hasret bağlamıştır, toprağı sazı
Gözlerinde izi, tükenmez yazı
Şaşmış kalmış ölüm, ruhunu kazı
Elbet göreceksin uzaklardan yar

O gün baksan bana, koşup gelmişsin
Özlemi kabrinde, taşa delmişsin
Çaresiz yüreğe,akan selmişsin
Elbet göreceksin uzaklardan yar

Yırtılmış gökyüzü, yıldızlar akar
Birkere dönsen sen, güneşin yakar
Gölgeye sığındım, ne güzel bakar
Elbet göreceksin uzaklardan yar

Ne izinde tozu, kaybolur sanma
Canın olmuş dünya, boşluğa kanma
Dilinde sitem var, adımı anma
Elbet göreceksin uzaklardan yar

Bahattin birgün gör, o yar gelmişse
Güzündeki yaşlar, sulu selmişse
O yar senden uzak, gerçek ölmüşse
Beni göreceksin, uzaklardan yar

2.9.2015

Bahattin Tonbul
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Beni Hatırla

O tebessüm seni, unutturamaz
Hayale kapılıp, beni hatırla
Özlemi bu aşkı, karıştıramaz
Zamanı geldikçe, beni hatırla

Bir sevdadır yare, hatırı sormak
Bir anıdır mazi, yerinde durmak
Bir gülücük atıp, geçmişi yormak
Ölümü tatdıkça, beni hatırla

Çok uzaklardasın, beni unutma
Gece rüyalarda, onu unutma
Yaşanılan aşkı, sakın unutma
Geçmişi andıkça, beni hatırla

İnsan herbir şeyi, sonradan anlar
Unutmaki dostlar, unutmayanlar
Bir tanıdık gölge, kaybolmayanlar
Zamanı geldikçe, beni hatırla

Belki yalancıdır, bu sahte dünya
Belki dolandırır, karanlık rüya
Şansına güvenip, buluşsan güya
O anın gelince, beni hatırla

Bahattin gelecek, sana son adım
Sev sevil koş oyna, bitmesin tadın
Sevginle mutlu ol, yardi o kadın
Zamanı gelince, beni hatırla
Bahattin Tonbul
18.9.2015

Bahattin Tonbul
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Beni Ondan

Düşürmeyin onu dostlar
Ellerinde deri postlar
Acımadan katledilmiş
Gönüllere yaslan dostlar

Hasret delmiş tüm bağrını
Haykırarak yap çağrını
Haktalaya boyun eğmiş
Sızlatacak yar ağrını

Anmayın geçmişi candan
Tutmayın kalbimi yandan
Gece karanlık olacak
Soğutmayın beni ondan
Bahattin Tonbul
11.10.2009

Bahattin Tonbul
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Beni Oraya Atma

Dilinden bal akardı
İçinde kim yatardı
Onu bana sen verdin
Gönlümde sevgin kaldı

Derelerde su akar
Çör çöpü toplar katar
Ellerinle topladın
Bende yürek çok atar

Sevgilerin buluttu
Aşkımı kim unuttu
Yaramı diyemedim
Eşim dostum umuttu

Yağmurlara sen bakma
Sel olup sakın akma
Kimsenin gücü yetmez
Beni oraya atma
Bahattin Tonbul
17.10.2008

Bahattin Tonbul
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Beni Öldürdün

Gittiğin her yerde,adımı anma
Mahsun bakışınla,beni öldürdün
Kokunla mest olur, bayılır sanma
Yirmi sekiz yıldır beni güldürdün

Sensiz bu alemde,içim yanarmı
Sana bakan gözler, boşa kanarmı
Gönül kapısını,yarsiz anarmı
Yaşadığın sure beni güldürdün

Atılan saçmalar beni vurmadı
Söylenen o sözler beni kırmadı
Geçmişte hayali,yalnız kurmadı
Hasta odasında beni güldürdün

Seven her bir kula nasip olsada
Seni çok severdim,rengim solsada
Hakkın rahmetine,kabul bulsada
Aşılmaz yollarda,beni güldürdün

Gök yüzünde doğan,yıldızlar gibi
Denize düşence,aşılmaz dibi
Karanlık gecede,ağlardı sebi
İşte orada da,beni güldürdün

Ruhunda an oldu,bensiz seneler
Buğdayın tohumu,birden deneler
Keyfe kadar değil,kalpde iniler
Sevdiğin yürekte,beni öldürdün

Bahattin’im sana,şiirler yazdım
Adının harfini,kalbime kazdım
Söylenen şarkıda,ağlayan sazdım
Sönmeyen ateşte,beni öldürdün
Bahattin Tonbul
24.6.2012
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Beni Sana Sardılar

Ilık olur içerimde ateşin
Kan akıtıp oraları eşmeyin
Bu sevgimi yakar diye seçmeyin
Seni bana beni sana sardılar

Karanlığı aydınlatan ateşin
Dünyamı ısıtıp yakan güneşin
Gül yüzünle salınarak gidişin
Seni bana beni sana sattılar

Bakışınla içerimi delersin
Bana bakıp gözlerini süzersin
Yar aşkını acıtarak verirsin
Seni bana beni sana sattılar
Bahattin Tonbul
05.10.2008

Bahattin Tonbul
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Beni Sensiz Etmeye

Senin sevmeye ihtiyacın varsa,benim gülmeye
Kalbin de benim için yer aç sanda,seni sevmeye
Hatıralarımıza bakıp,sırlarımızı not etmeye
Kimin gücü yetecek,beni sensiz etmeye

Aramıza dağlar konsa,dereler yarsa
Parça,parça edip,farklı yere atsa
Gönül bağımızı koparacak,anımız yoksa
Kimin gücü yetecek,beni sensiz etmeye

Her olayın bir sebebi elbette vardır
Seven insanı ayırtmak,bir hakikat mıdır
Ölüm ancak onları,belki de ayırtacaktır
Bir tek senin gücün yeter Allah'ım
Beni sevgilim siz etmeye
30.9.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Beni Tanıyasın

Sanma ki sen gidince herşey düzeldi
Dünyanın binbir türlü hali hepsi de belli
İyiyi kötüyü bir türlü tam ayırt edemiyeli
Söyle canım o dünya için neler elde etmeli

Bana bilgi sızdır san içimi rahatlatırsın
Sen yoksun ya yanımda kanım boşa akmasın
Bütün dualarım seninle olsun senin içini rahatlatsın
Ben hala kendime gelemedim orada sen ne yaparsın?

Seni çok merak ediyorum ne ile uğraşırsın?
Bu dünya ile o dünyayı hiç hesaplayamazsın
Karmaşık bir duygu bırak Allah'ın işine karışmayasın
İşte merak bu ya yanına gelince beni tanıyasın
18.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Beni Unutma

Seninle gelen dünyam,ne tezde karardı
Şu deli divane gönlüm,durmaz seni arardı
Ne kara yazım varmış içim kan ağlardı
Unutma sevgilim, beni unutma

Aşkın yaktı beni, yel eyledi
Dillere destan etti,kör eyledi
Diyarı gurbete itti,sır eyledi
Unutma sevgilim, beni unutma

Gözlerim yollarda,aklım hep sende
Kendim buralarda,fikrim yok bende
Hepsini aldın da,sen yoksun nerde
Unutma sevgilim,beni unutma

Bir çare bulmazsan,şu kalp ağrıma
Dilerim Mevla dan,yüzün gülmez bahtına
Ben yok olursam,acımaz mısın genç yaşıma
Unutma sevgilim,beni unutma

Bahattin'im haykırırım,kendi derdime
Şiirlerim de derim,benim sevgime
Bütün dünya duysun,İkimizin sesine
Unutma sevgilim,beni unutma
(19.1.1979)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Beni Üzen

Hiçbir kimse benim,kadar sevemez
Ağlarım halime,canım sevdiğim
Gece karanlıkta,özler gelemez
Beni üzen işte budur sevdiğim

Yavaş yavaş sesiz çürüyeceksin
Toprağı üstüne kürüyeceksin
Sen yok olsan bile,ürüyeceksin
Beni üzen işte,budur sevdiğim

Diktiğin çiçekler,susuz kalacak
O yar bensiz orda,yalnız olacak
Topraktaki güller,elbet solacak
Beni üzen işte,budur sevdiğim

Ay ile yıldızlar,bana küsecek
Sensiz olan rüzgar,nasıl esecek
Kalbimdeki yeri,bıçak kesecek
Beni üzen işte,budur sevdiğim

Seni deli gibi,seven yüreğim
Bu alemden göçen,yalnız meleğim
Şu gördüğün göğe,sensiz direğim
 Beni üzen işte,budur sevdiğim

Yapamam bunları,anlayamazsın
Bensiz o diyarı,bağlayamazsın
Susuz o çöllerde,çağlayamazsın
Beni üzen işte,budur sevdiğim
Bahattin Tonbul
1.9.2011

Bahattin Tonbul
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Beni Yakacak

Bu dünyada aşka yalan diyemem
İnanır yüreğim,sakın aldanma
Hıçkırıp dururken,kime güleyim
Sevenler görmedi bakıp aldanma

Ölüm ayırtmıştı her ikimizi
Unutur dediler sakın aldanma
Sevda karıştırdı tüm sevgimizi
Kayıp ettirdiler yanarım sana

Şimdi bir bulutsun,gökte gezersin
Seni candan sever,hasret yüreğim
Acıyı unutsun,kalbi ezersin
Beni yakacak sensin meleğim
Bahattin Tonbul
15.5.2009

Bahattin Tonbul
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Beni Yaksaydın

Sevdamın ateşini,elle tutsaydın
Yakarmıydı ki seni,canım sevgilim
Karanlık gecelerin,içi olsaydın
Doğmayan yıldızını,satma sevgilim

Sonsuza uzanacak,aşkı tatsaydın
Solmayan güneşinde,beni yaksaydın

Bakarmıydı ki gönül sensiz aşkıma
Anıları sarıp da suda yatsaydın
Rüzgara kapılıp da,giden şaşkına
Yalnız kalan sevdama,candan baksaydın

Sonsuza uzanacak,aşkı tatsaydın
Solmayan güneşinde, beni yaksaydın
Bahattin Tonbul
5.11.2009

Bahattin Tonbul
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Beni Yormadan

Uzakta olsa sevmişim candan
Aşkımı yarıp,akacak kandan
Ruhuma baksan,ayrı duramam
Çıkarsan dağa,geliver yandan

Kaybolan aklım,yalnız durmuyor
Bedeni sarıp,yari tutmuyor
Gönlümü verdim,sana sormadan
Her yer kararıp,ışık dolmuyor

Sevgili yarim,sana doymadan
Yüreğimi tut,kalbi oymadan
Akşam güneşi,hemen batmadan
Çıkı ver dağa,beni yormadan
Bahattin Tonbul
13.3.2009

Bahattin Tonbul
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Benim

Yüreği kocaman dostlarım
Sizler için varım sizleri her an sorarım
Açtım sıcacık kollarımı sizleri arasına sararım
Açıktır kalbim tutamazsam sakın ha aldanma
Gönlümdesin hiçbir zaman unutamam
Kanıma işlemiş sevgin
Yoksa ciğerlerimden dilediğim gibi nefes alamam
Beni var edip yaşatan bu sevgin hayat veriyor
Bedenime umut yakıyor
Mahşerde buluşuruz diye
Umut işte
Beklerim seni sonsuza dek seni sevgini
Ararım bu ellerde
Belki doğarsın diye
Buna ne derler bilmem ama ben
Unutulmaz sonsuz sonum
Derim
Seni sonsuza kadarda beklerim
Canım sevgilim
Benim
Bahattin Tonbul
17.4.2009

Bahattin Tonbul
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Benim Akıllı Canım

Çok becerikli idin kazaklarını hep kendin örerdin
Hazır almayı severdin,el örgüsünü tercih ederdin
Gördüğün modeli zorlamadan uygular hemen örerdin
Benim akıllı  yarim,çok marifetli ayrıca da zeki idin

Derya Baykalın proğramlarını kaçırmaz takip eder uydulardın
Ordaki bütün örgü,yemek  takı ile ne varsa ertesi gün alırdın
Yapar tek tek hafızana kaydeder,eşe dosta unutmaz anlatırdın
Benim akıllı yarim,çok marifetli ayrıca da zekanı böylece dağıtırdın

Ördüğün kazakları,yelekleri el örgülerini bir bir topladım
Bunların dışında boncuklu işlerin hediyeliklerini sakladım
Yarım kalan şişlerde takılı olanları bile şişinden çıkarmadım
Benim akıllı yarim,çok marifetli ayrıca da zekana hayrandım

Hiçbirini dağıtıp onun bunun elinde perişan bir şekilde bırakmadım
Hepsini poşetledim gardolabında hatıra olsun diye sakladım
Elbiselerinide aynı şekilde tek tek çocuklarınla askılarına astım
Benim akıllı yarim,çok marifetli ayrıcada düzenine hayrandım
20.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Benim Annem

Benim annem ölmez kalbimde yasar
Anneler gününde yanarım anne
Dağların üstünde bulutlar aşar
Sevgısı ruhumda unutmam anne.

Sütlaşa sekerı, sulara katsa.
Sevdasi yaşatır umutla yatsa
Hayali gönülden acıyı atsa
Benim annem ölmez kalbimde yasar.

14.5.2017

Bahattin Tonbul
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Benim Canım

Gece çok geç oldu yalnızım
Sevgilim aklıma gelince içimdeki sızım
Her an olduğu gibi
Hiç aklımdan çıkmıyorsun ki
Hangi akşam kimse olmasa yanımda
Hayalin her an duruyor karşımda
Kalkıp sarılmak isterken
Birden kaybolu veriyorsun o anda
Neden neden bunu bana yapıyorsun
İçerime muthiş acı veriyorsun
Sensizliğin verdiği ızdırap
Hayatımı alt üst etti zaten alabildiğine harap
Ne olur kurtar bizi bu azapdan ulu yarab
Sürekli bir görünüp bir kaçıyorsun
Ne halde olduğuma bakmıyorsun
Seni seviyorum canım yarim
Sevmek günahmı
Aşk denen şey yasakmı
Sonsuza dek kalbimde seni saklayacağım
Birlikteliğimizi nesilden nesile ulaştıracağım
Benim canım
Unutmayacağım
2.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Benim Canım Cananım

Allah'ım isyan değil içimde yanan bu ateş söner mi dersin
Onun gibi birisi şu dünya ya gelir mi hiç günahları silinsin
Yüreğimdeki aşkı bir ok gibi saplanmış acıları geçmesin
Benim canım cananım bulunduğu yerde melek gibisin

O acılar ki bana unutturmaz seni parçalasın yüreğimi
Sen olmadıktan sonra ne yapayım ben bu gözlerimi
Yaşayamam sensiz bu dünyada bulamam benzerini
Benim canım cananım bulunduğun yerde bekle beni
17.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Benim Dileğim

Aşktan korkan sevemez, sevemez ki bebeğim
Umut bende bir niyaz, tekdir eder meleğim
Acıları yok saymak, tüketir son sebebim
Sevda çeken ömrümde, kalmış benim dileğim
Bahattin Tonbul
26.3.2013

Bahattin Tonbul
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Benim Gibi Yarini Seven

Var mıdır benim gibi yarini seven
İçinde korunu dışarıya ateşini veren
Onun gibi dilberi bir daha göremem
Ben onsuz bu dünyada ebedi gezemem

Severim canım gibi,koklarım karım gibi
Yüreğimi ona verdim ben,dalında bülbül gibi

Konmuş damarlarımdaki dalların üstüne
Geziyor içinde sakin,sakin nasıl da aheste
Ta tepemden tırnağıma kadar dolaşıp gezse de
 Çıkarmam onu dursun artık orda bildiğim adreste

Severim canım gibi,koklarım karım gibi
Yüreğimi ona verdim ben,dalında bülbül gibi
14.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Benim Güzel Türkiye'm

Uzanıyor üzerinde nehirden kollar
Bitmez tükenmez,geçit vermez  yollar
Çam kokulu ağaçlar yüksek toroslar
İşte benim güzel Türkiye'm

Anadolu'da Alaca höyük Boğaz kaledir
Hatussa'ta eski Eti eserleridir
Daha sayamadığım  tarihi bir geçittir
İşte benim güzel Türkiye'm

Denizle süslenmiş güzel gözleri
Yaşıyor içinde saf Türk gençleri
Yitirmemişler eski benliklerini
İşte benim güzel Türkiye'm

Değmez cihanda böyle bir yurda
Dünyada var mıdır eşi bir daha
Kanları ile yoğrulmuş temiz toprakların da
Kahramanlar diyarı güzel Türkiye'm

Kalemimle Türk gençliğine derim
Bu güzel yurdun değerini bilin
Vatanı peşkeş çekenlerin kökünü silin
Yeşillik diyarı benim güzel Türkiye'm
(28.8.1972)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Benim İçimde

Ruhunla olmak isterdim
Yalnızda olsam bu dünyanın içinde
Seninle olmak isterdim
Sonsuzlukta  sarıpsarmış biçimde

Yüreğinde ateş olmak isterdim
Seni yakan biçimde
İçimde sen olmanı isterdim
Param parça biçimde

Baksana içerime tenim olsun isterim
Yapa yalnız biçimde
Seni bomboş ellerimle beslerim
Yaran derin olmuş içimde

Bir ben vardı simsiyahça yüzünde
Sanki bir okkanın içi içinde
Hiç caymadın durdun o ilk sözünde
Unutmadım  sevdim ben
Aşkım hala durur
İnan sensin benim içimde
Bahattin Tonbul
18.12.2011

Bahattin Tonbul
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Benim Kısmetim

Uyuşuktum boşlukta çok zordu gelirdi okumak
Bakma bana öyle dalgın,dalgın gözlerim oldu çakmak
Baba yok geçim sıkıntısı alabildiğine hayli çok
Fışkırıyor ateş nerdeyse gördüğü her şeyi yakacak

Ateş gibi yüreğim geleceğimi hiç düşünemedim
Ben istemeden her şey kendi kendine geldi dileğim
Yaşarken düşünmedim kaderimi çizen yaratana ben
Ömrüm boyunca hayırlısı için sürekli dua ederim

Kıskandım onu herkesten sadece eşim ve çocuklar için
Yemedim içmedim her şeyi onların geleceğine devrettim
Tek başıma yaptığımı zannederdim ne kadar hata ettim
Sağ olsaydı duysa idi söylediklerimi eşim benim kısmetim
11.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Benim Oğlum Asker

Borcunu ödermiş, aşkla anarım
Ne yavrular geldi, neleri geçti
Geçsede bu ömrüm, ona yanarım
Benim oğlum asker, umudum gençti

Büyük bir ödüldür, korunur vatan
Aşk ile oluştu, askerde yatan
Peygamder ocağı, yürekte atan
Benim oğlum asker, Gökçen’im gençti

Dillerde çoğalır, söylenir marşı
Kalplerden düşmüyor, hasrete karşı
Sevdanla zırhlandı, hayaldi çarşı
Benim oğlum asker, Gökçen’im gençti

Yıllarca yatmıştık, koyun koyuna
Askerlik gelince, girdik oyuna
Hakikat uğruna, vatan soyuna
Benim oğlum asker, Gökçen’im gençti

Erzincan yolunda, güller açıldı
Topçu taburuna, sevda saçıldı
Güneşler doğmadan, hedef seçildi
Benim oğlum asker, Gökçen’im gençti

Bindiği otobüs, bensiz yetiyor
Yüreğe özlemi, katıp yitiyor
Al kınalı koçum, nasıl bitiyor
Benim oğlum asker, Gökçen’im gençti
Bahattin Tonbul
12.8.2012

Bahattin Tonbul
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Benim Olamaz Atam

Gönülleri kırmam kimseyi horlamam
Kim olursa olsum açıktır yüreğim her an
Senide beni de doğuran anneleri olan
Hepimizi et ve kemikten yaradan
Kusur yaptıysam affetsin mevtam

Asırlarca dünyayı sömüren insanlık sayan
Kendi ırkını herkesten üstün tutan
Sana bana gelince faşist diye atan
Kendini koruyucu sayıp,huzurlarını bozan
Irak’ı parçalayıp işgal altında tutan
O güce yalakalık yapan
Kim olursa olsun
Olamaz benim atam
10.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Benim Olanı İstiyorum

Çok uzak yaban elde,ekmeğini yemiştim
Kırk yıllık dostum diye,sana himmet etmiştim
Tüyü bitmez yetimin hakkı olur demiştim
Sen ne idin ne oldun,gurbet elde yetmiştin

Tek dileğim var sende,beddua edemedim
Allah’tan başka kula,ibadet edemedim
Dünyadaki hakkıma,ben sahiplenemedim
Sadece senden benim,hakkımı istiyorum

Altın gibi tartarsan,sakın beni unutma
Yüreğimi yakarsan,haki katı kurutma
Dostu düşman yaparsan,cehennemle bir tutma
Sadece senden benim,hakkımı istiyorum

Buğulu bakışlarla,geçmişi görüyorum
Simsiyahçık kaşlarla,saçını örüyorum
Yaptığın inkarlarla,sana da gülüyorum
Sadece senden benim,hakkımı istiyorum

Sana olan sevdamı,sır gibi taşımanı
Gurbette anıları,gerçekten yaşamanı
Kul hakkıyla donanıp,elinle okşamanı
Sadece senden benim,hakkımı istiyorum

Sen incelip kırılma,kırılan ben olmuşum
Boştan yere darılma,ezilen ben olmuşum
Üç kuruşluk dünyada,kaybeden ben olmuşum
Senden sadece benim,olanı istiyorum
Bahattin Tonbul
6.10.2010

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Benim Olsun

Bir sevda isterim
Simsiyah saçları, ceylan bakışları olsun
Mis gibi kokulu, yürekten yakan olsun
Beni seven o yar olsun olsun da severek solsun
Gönülden gönüle o can dolsun

Bir daha sevda isterim
Toprağa düşse de beden o yar bana hasret olsun
Bitmesin içindeki ateş sonsuza dek nihayet olsun
Bir kış günü beş ocak ikibin sekizde kayboldun
Cennete giden o can, ölerek soldun
İşte bu yar benim olsun

Bir sevda isterim
Ne güzel ne de çirkin gerçekten çok farklı olsun
Kalbi temiz art niyet olmasın, yalnız bensiz olsun
Karanlıktan korkmasın, ruhunda sevda solsun
Dolsun seven gönüllere severek aşk doğsun
Doğsunda o yar benim olsun

Son bir kez sevda isterim
Yaşatıp yaşamayı bilen  gönüller çok olsun
Olmazsa da şikayet içinde ölüm korkusu olsun
Hayat bir su gibi aksın,yar senli sensiz doğsun
Ama sonunda nerde olursa olsun benim olsun
Bahattin Tonbul
8.2015

Bahattin Tonbul
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Benim Sevdiğim

Benim sevdiğim kadar, onu kimse sevemez
Onun için doğmuşum, gönlünüz bahar olsun
Mutluluk ömrünüzce, sonsuzluğa eremez
Yüreğine güneşten, gelen sıcaklar dolsun

Umutların huzurlu, hayaller gerçek olsun
Sevda ne emek ister, anlarsın diye sevdim
Acıları çektikçe,  güzellik tene dolsun
Dillerimle konuşup, ruhunu hepten sevdim
Bahattin Tonbul
22.7.2013
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Benim Sevgilim

Bir sevdiğim var gelirde,gider
Onu çok seviyorum,ağlar,güler
İçimdeki parıltısı,yanar,söner
Bu sevgilim Akbaş köyünde gezer

Yiyenleri ve kardeşleri üzerde,sever
Kendisi ise onlarla barışır,küser
Akşam olunca evde asar,keser
Kalbi çok iyidir,hepsini unutup geçer

Kendisine iyilik yapan biri olsa da
Onu unutmaz,elinde olsa da,olmasa da
Karşılığını verir hemen, canı pahasına da
Ancak ondan sonra rahat,olur sonunda

Çok hassastır,her incelik kabalık
Rahatsız eder,etrafında çok kalabalık
Hoş sohbettir,konuşunca ablalık
Zevk verir ona,herkesle merhabalık
01.08.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Benim Sevgilim Tek İnsandı

Ben doğarken yaşarken sevgiyi aşkı tatmadım ondan
Bu dünyada o kadar zalim ki yalnız kaldığım her andan
Bana gülen sıcak mesaj gönderen her olumlu insandan
Sevgi var zanettim iyi niyetle gülen benimle konuşanlardan

Eşimle aşkım sevgim elektriğim bu şekilde başladı
Çok saf insandı her gördüğüne güler iyiniyetli sanırdı
Ben işte kötü niyetli olsam değişik duygular kaplardı
Sevgi var zannedilen şeyin sonu nefret ve kin kaplardı

Evlendikten sonra uyardım onu iyi niyetli olduğunu
Bu amaçla çevresine hep gülücükler atıp saçtığını
Sevgiyi  ayırt etmenin çok zor,yüreklerde bulunduğunu
Unutamam sözlerime nasıl hayretle dinleyip şaştığını

Yinede güldü hep çevresine umut ve mutluluk dağıtırdı
Kötü bakışları o konuşmadan sonra hatırda tutardı
Hisettiği anda sesizce o kişilerden uzaklaşır kaçardı
Benim sevdiğim inanın yeryüzünde yaşıyan tek insandı
23.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Benim Yarim Kendini Düşünmezdi

Çocuklarından biri acı çekse dayanamazdı
Kardeşleri için ise canından can alır katardı
Babası ve annesi için yaşadığı süre paraladı
Benim yarim hep başkalarının acısı için yaşadı

Köyde yalnız olduğunu duyuncada içi ezilirdi
Dayısının hasta olduğunu işitince çok üzülürdü
Teyzesi içinde canından canını alıp ona verirdi
Yarim kendini değil hep başkalarını düşünürdü

Bir yerim ağrımış olsa içi titrerdi,telaş ederdi
Çünkü hep verici olarak kendini perişan etti
Çevresine dağıtır kendini bile hiç düşünmezdi
Benim yarim beni canı gibi korur öyle severdi
24.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Benimde Annem Babam Ve Yarim Vardı

Bende kucakta aklı yetmeyen bir çocuktum
Annem ve kardeşlerim vardı,hatta babamda
Eziyetli geçti yalan yanlış bir kısmı aklımda
Hatırlıyorum hepsini tek,tek çoğu da kafamda

Nasıl olmaz ilk okulu zor şartlarda okudum
Yardım alacak abım babam yoktu yanımda
Bitti orta okul hatta liseyi de bitirdim dışarıda
Üniversiteye hazırlanırken babamı kaybettim o anda

Bütün dünyamız umudumuz yıkıldı ilk ölümü tattım
Şu güne kadar inanın acısını sürekli içime attım
Yıllar sonra evlendim bir sevgiliye gönül sattım
Ailemin geleceğini geçimini her an sırtımda sandım

Bir süre sonra annem öldü çok çekti annem içimi yaktı
Huzura kavuştu babama kavuştu diye de ruhum rahattı
Bilemezsiniz dostlar hem ana hem baba  dan sonra
Sevgilim rahatsızlandı onu da kara toprak içine attı

En zoru en müthişi buydu unutamadım ağladım
Göz yaşlarım kurumadı hala durmaz ağlarım
Ben ağlamasam bile içim müthiş yara bağladı
Onun bu acısı mahşere dek delik deşik olup çağladı
21.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Benliğimde

Yine kalbimden bir ses geliyor
Bu ses aşık olduğumu belirtiyor
Her halde seni seviyorum
Bunu her gece tekrarlıyorum

Ama şimdi çok uzaktayız
Bağırsak bile bir türlü duyuramayız
Çünkü birbirimizden ayrıldık artık
Yok mu buna acaba başka bir tanık

Ne olduğunu anlayamıyorum
Ayrıldıktan sonra sevemiyorum
Sevsem mi,sevmesem mi  ne olur sanki
Sen benden zaten çok uzaktasın ki

Herhalde ben seni çok seviyorum
Ama senin hislerini bilemiyorum
Sevdiğini şu anda inan anlıyamıyorum
Bense sana deli oluyorum
(1.8.1972)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Benlik Yapan

Gönül yıkma,bu alemde mutlu ol
Taşa basma rahat olur otlu yol
Sevip bıkma yüreklerde kutlu ol
Benlik yapan,kişileri aştın sen

Gökyüzünde sonsuz gezen yıldız var
Yer yüzünde,gönül ezen kuzu var
Can özünde aşklı sezen kızı var
Benlik yapan,kişileri aştın sen

Bulutların üstü dolmuş gördün mü
Umutları solmuş göze sürdün mü
Acıları yolmuş yeri ördün mü
Benlik yapan yürekleri aştın sen

Yar ararsa bu dünyada kime ne
Nar ararsan ateş yanar yemene
Tutamazsın sevenleri gene de
Benlik yapan kişileri aştın sen

Bahattin’im hak yolunu seçersin
Ruh alemin cennetinden geçersin
Yaşadığın anıları biçersin
Benlik yapan,kişileri aştın sen
11.4.2010

Bahattin Tonbul
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Bensensiz

Ben sensiz sen bensiz, faklı dünyada
Yaşanmışlar hayal, oldu rüyamda
Yaram büyük acın, bitmez dünyada
Geri dönüp baksan bana rüyamda

Ağlar durur,gönlüm, yari beklerim
Yüreğime ateş, aşkı eklerim
Unutulmaz artık, tüm dileklerim
Geri dönüp baksan bana rüyamda

Elimi tutarsan, bırakma sakın
Bende geleceğim, ölümüm yakın
Sevda ateşini, göğsüne takın
Geri dönüp baksan bana rüyamda
Bahattin Tonbul
26.5.2017
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Bensiz Bu Dünyayı

İsim yazma sakın,mezar taşıma
Bensiz bu dünyayı,gönlüme koydun

Çekip gideceksin,yalnız başına
Yüreğimden akan,kanlı yaşıma
Toprağa karışan,yerde naşına
İsim yazma sakın,mezar taşıma

Dağı taşı elle,yanarak oydum
Hayallere dalıp,gözünle doydun
Sevdalı gönlüme,aşkını koydum
Bensiz bu dünyayı,can neden soydun
Bahattin Tonbul
26.11.2009

Bahattin Tonbul
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Bensiz Meleğe

Zıplıyordu hop hop,sensiz yüreğe
Gökyüzünü tutan gerçek direğe
Yakıyor top gibi düştü o yere
Selamı mı deyin bensiz meleğe

Onun adı yarmiş,hakikat varsa
Umutlar aldatmış,gönül de karsa
Dünyanın umudu,bir metre arsa
Selamımı deyin bensiz meleğe

Gecesi gündüzü,bitmezmiş artık
Soğukla sıcağa,sevdayı sardık
Yağan yağmurlarla,göğü de yardık
Selamımı deyin bensiz meleğe

Dillerden düşmüyor,içimdeki sen
Kalplerde dinmiyor,yüzümde busen
Haki katı acep,kimlere desem
Selamımı deyin bensiz meleğe

Turnalar uçuyor,gurbet eline
Yar bensiz kaçıyor,serhat yerine
Umudu yitirmiş,tatlı diline
Selamımı deyin bensiz meleğe
Bahattin Tonbul
7.8.2011

Bahattin Tonbul
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Bensiz Nasıl Yaşadın

Bize oradan bakıp,her zamanda kolladın
Soyumun gururunu,candan duydun yaşadın
Cennetinde beklerken,duaları yolladın
Yüreğimin ucunda,bensiz nasıl yaşadın

Gitme kelimesini,demeden henüz gelme
Sevmelerim işlenmiş,düşüncemizden silme
Yaşlanacak hayaller,yok olacaksa gelme
Yüreğimin ucunda,bensiz nasıl yaşadın

Nasıl anlatılır ki,yaşanmışı gömerken
En uzak köşesine,mutluluklar inerken
Veda edecek iken,acıları dinlerken
Yüreğimin ucunda,bensiz nasıl yaşadın

Gözlerini kapatıp,acıyan sağ yanıma
Asilce söylüyorum,ateş düşmüş kanıma
Saldıracak kuvveti,yok edecek şanıma
Yüreğimin ucunda,bensiz nasıl yaşattın
Bahattin Tonbul
8.8.2011

Bahattin Tonbul
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Bensiz Sevdiğim

Yüreğini esen rüzgar ile keserim
Yağmur gibi sel olunca,çekip giderim
Gece gündüz hasret olup eserim
Eremedin şu göğsüme,yanar sevgilim

Acıları sızıları yansıtma sakın
İster uzun ister kısa anlatıp yakın
Eşe dosta boştan yere,dolanıp bakın
Yatamadın şu göğsüme,bensiz sevgilim

Acılara tatlıları,katamazsın sen
Ayrı koyup tek başına yatamazsın sen
Karanlıkta ışıkları,yakacaksın sen
Saramadın şu göğsümü,bensiz sevdiğim

Bahattin’im derelerde,damla olurum
Yükseklerde akan suda,nasıl solurum
Ayrı olan o yarimi,nerde bulurum
Hasret kaldın şu göğsümde,bensiz sevdiğim
Bahattin Tonbul
20.3.2010

Bahattin Tonbul
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Bensiz Yakar

Yüreğinde sevdası,umudu hayal yapar
Kara toprak bizlere, çokmu uzaktan bakar
Ne olursa olsada, yaşayan gönül tapar
En sonunda orada, bedeni bensiz yakar

Bir kırmızı gül idin, gönlümden de solmadın
Adını çiçek koydum, Nilgün bensiz olmadın
Menekşe lale nergiz, bir saksıya koymadın
En sonunda orada, bedeni bensiz yakar
Bahattin Tonbul
9.12.2012

Bahattin Tonbul
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Benzer Ateşi Yaktı

Ben zaten biliyorum onu anam örtüyordu
Ne olduda bunlar mısır patlar gibi marka oldu
İnan şu an sokaklar baş örtülü kişilerle doldu
İnsanlar Allah'tan değil yönetimden korkuyordu

Ben bunun böyle olmasını istemezdim yasayla
İçimize fesat sokuyorlar hele geçmişi bir hatırla
Kılık kıyafet kanununu beyninizde şöyle bir yokla
Yapılmasa idi Cumhuriyet yaşayamazdı şu anda

Karışık koca Osmanlı bir kağıt gibi buruşturuldu
İçinde yaşıyan her türlü halk ve toplum bulunurdu
Atatürk bunları bir çatı altında toplayıp çok düşündü
Sonunda yaşadığımız ortamı birlik sağlıyarak kurdu

Peki baş örtme şekli şart mı dinimizce
Örtmekse amaç herkes yapıyor gönlünce
Zorlama yok islamın emrettiği şekilce
İşte bütün bunlar siyasete alet edilince

İçimize yıllar önce bir nifak Rus'ya ve Amerika katmıştı
Büyükler buna alet olup,sağcı solcu diye guruplandırmıştı
İşte aynı senaryo filim yine tekrar ediyor bu seferki sancı
Duyun uymayın ey hat dini siyasete alet edip benzer ateşi yaktı
06.02.2008
Bahattin Tönbul

Bahattin Tonbul
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Benzersin

Fotoğraflar da canlanan
Çokmu çok güzelsin,
Sen benim için
Hayalimin yari oldun
Artık
Gerçekten de özelsin
Bırak o eski yeni doğan aşkı
Alda tut benim yüreğimi
Sevdamız taptaze çıkmış
Baksana
Ona buna
Daha güzel değil mi?
Günden güne yaşanan
Tüm alemler  düzelsin
Senin ile yaşlanan
Son sevdama benzersin
 Bahattin Tonbul
8.10.2011

Bahattin Tonbul
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Benzimi Sararttı

İçerime bir ateş koydu yürekleri
Ilık ılık geçerdi,tüm damarlarından
Nasılda eziverdi,yarin çektikleri
Terk edip gitti oda,vaz geçti o candan

Hatıralara bakıp,ruhu daralıyor
Yüreğindeki yara,aniden kabarttı
Bana bile bakmadan,nasıl sızlatıyor
Terk edip gidince de,benzimi sararttı
Bahattin tonbul
20.09.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Benziyor Sana

Nefes al ver diyor, o yanılmazsın
Bazı kör dıygular, benziyor ona
Mümkün değil sen o, o olmazsın
Kendini yok sayma, benziyor sana
Bahattin Tonbul
27.2.2017

Bahattin Tonbul
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Beraat Kandili

Gelecek ömrüme, hakikat eyle
Deftere yazdıysan, sırada dursun
Orada sabit kıl, acıyı söyle
Allah’ın isteği, ruhumu vursun

Kötülerden uzak, deftere yazsa
İyiler içinde, gönlümü kazsa
Dileklerim sabit, zamanım azsa
Beraat kandilin, mubarek olsun

Bu mubarek ayda, kandil gününde
Umutlar tükenmez, ölse önünde
Dualar yapacak, bitmez dününde
Beraat kandilin, mubarek olsun

Bin aydan hayırlı, mubarek gece
Berat kandilidir, sonsuz bilmece
Gönüllerden çıkmaz, büyüsü ece
Sevdamın isteği, hayalim olsun

Yazılır deftere, tek tek her isim
Doğacak çocuklar, gelecek resim
Herkesin rızkını, bu ayda kesim
Beraat kandilin, mubarek olsun

Ameller işlenir, arzlar olunur
Özel defterlere, yazıp solunur
Sevgili kul için, yerler kılınır
Beraat kandilin, mubarek olsun
Bahattin Tonbul
23.6.2013

Bahattin Tonbul
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Berat Kandilinde

Unuttuklarımızı, sevip sayıp hatırlat
Kaybettiklerimizi, bize tekrar kazandır
Uzakkaldıklarımız, yakınlaşıp hatırlat
Bu berat kandilinde, gönüllere yazandır

Allah’ım bu mubarek, peygamber hürmetine
Yoksulları giydirip, sevginin hürmetine
Fazilete erişen, kulların hürmetine
Bu berat kandilinde, güzellikler yazansın

Bu gece ve günlerin, kıymetini bilenler
Merhamet hayatımız, ümitleri silenler
Bizlere senin olan, yürekleri serenler
Bu berat kandilinde, acıları yazansın

Fazilet aramızda, paylaşalım Allah’ım
Zengin ile yoksula, karışalım Allah’ım
Sana ulaşmak için, yarışalım Allah’ım
Bu berat kandilinde, sevenleri yazansın
Bahattin Tonbul
23.6.2013

Bahattin Tonbul
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Beratım Olsun

Duasız yürekler,kalsa üşürmüş
Sende dua etki,edenin olsun
Gökyüzünde yıldız kayar düşürmüş
Her dua ettiğin,göğsünde solsun

Hangi kırık gönlü,bilemezsin ki
Dualar aydınlık,silemezsin ki
Kötü sözü haktan dilemezsin ki
Her dua ettiğin,beratın olsun

Bu mubarek günü,sar hürmetine
Sevdiğin kulları,kat hikmetine
Seni çok analım,bol rahmetine
Kullarından eyle,beratım olsun

Gönül aynasını,mahşerde silen
Yarabbi her yerde haddini bilen
Beraat edip yüzü,her zaman gülen
Kullarından eyle,beratım olsun

Allah’ın rahmeti,mubarek günü
Şükreder kulları,tükenmez ünü
Sevdası içinde,yanar her günü
Kullarından eyle,beratım olsun

Üzerine doğsun,güneşle ayı
Yıldızlı gecede,tükenmez sayı
Allah’ın hikmeti,sonsuzca kıyı
Kullarından eyle,beratım olsun
Bahattin Tonbul
4.7.2012
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Bere Çoktur

Atıverse aşkım,bulutlar üstünde şaşkın
Şaşkın bulutlar üstünde atıverse aşkım

Gönül sevda bulmuş,hasreti yakınca solmuş
Solmuş hasreti yakınca,gönül sevda bulmuş

Hakkın gücü sarmış,adalet güveni kapmış
Kapmış adalet güveni,hakkın gücü sarmış

Nasıl battın kalbe,sevdanın dikeni yer be
Yer be sevdanın dikeni,nasıl battın kalbe

Yara bere çoktur,sevince çıkmaz hiç kordur
Hiç kordur sevince çıkmaz,yara bere çoktur
Bahattin Tonbul
10.9.2009

Bahattin Tonbul
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Bereketi Senmişsin

Şu an manevi sıkıntı,çekiyoruz biliyorsun sevgilim
İster istemezde maddi bir sıkıntı taşıyoruz sensizim
Bu ailenin bereketi huzuru baksana elbet senmişsin
Allah yattığın yeri nur etsin,orda huzurlu yaşa talihsizim

Nasıl yaparda teraziyi hep dengede tutardın
Bütün bunları ben yapıyorum diye hava atardım
Temizliğinden çamaşırına düzenine hep bakardın
Çok perişan haldeyim hepsini karıştırdım ne yaparım

Oğlan ayrı kız ayrı dünyalarda yaşıyorlar
Senin şokunu hiç biriside tam atamadılar
İçlerindeki yara pek derin zor unuturlar
Hepimiz sana muhtacız,içlerine atarlar

Sabır dile gönüllerine huzur verde gülsünler
Senden gelecek desteği her an beklediler
İçimizde huzur olsun,sana daima dua etsinler
Kalpleri rahat,yürekleri mutlu ömür boyu sevsinler
09.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Beri Gel

Beri bak hele beri bak dönde bana geri bak
Bakarsın görmez,görse de bakmaz ahmak
Digidag canım digidag atıyla çevreyi aşmak
Geldin mi bizden size gelme işinden caymak

Kaçamak yavrum kaçamak arasıra dalaşmak
Çıkarsın çevrende bakarsın evrende dolaşmak
Tigidag canım Tigidag sanki saate bakmak
Vakit gelmiş se uyanmadan sen işine bak

Göremez yavrum göremez baksa bile göremez
Etrafında dalkavuklar var kimselere söylemez
Çigidagda yavrum çigidag beğenipde yar etmez
Alır seni buradan diyar diyar uzaklara gidemez
14.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Beri Gel Yarim

Vedanı etmeden terk ettin bizi
Karanlık gecede, gözkırpan kimdi
Çıkmıyor içimden, ağrıyor dizi
Beri gel yarim dön, beri gel şimdi

Tut elimi sıkta, bırakma bizi
O yarin dilinde,şarkıda sözü
Yanarak bağlamış, her ikimizi
Beri gel yarim dön, beri gel şimdi

Al sat tut vaz geçme, sakın unutma
Gönlündeki aşkı, yerde uyutma
Ben sana aşığım,beni bir tutma
Beri gel yarim dön, beri gel şimdi
Bahattin Tonbul
8.1.2017

Bahattin Tonbul
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Berrak Suyu

Ben anarken atamadım,bakarken berrak suyu ellerimde tutmadım
Tutmadım ben anarken,atamadım bakarken berrak suyu ellerimde
Ellerimde tutamadım ben anarken atamadım bakarken berrak suyu
Suyu ellerimle tutamadım ben anarken atamadım bakarken berrak

Berrak suyu ellerimle tutamadım ben anarken atamadım bakarken
Bakarken berrak suyu ellerimle tutamadım ben anarken atamadım
Atamadım bakarken berrak suyu ellerimle tutamadım ben anarken
Anarken atamadım bakarken berrak suyu ellerimle tutamadım ben
Bahattin Tonbul
31.8.2009

Bahattin Tonbul
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Besbelli

Son güneşin yakar,acır bedenler
Gönüller sakar,sevda çekenler
Yüreklere akar,aşkı terk eden
Uzaklara bakar kıymet bilenler

Kalbindeki izi,sarmış bedeni
Gönlündeki yazı,almış besbelli

Arayıp durur yare,bakar hasretse
Yüzündeki arı,yakar kısmetse
Kimseye söylemez,su gibi akar
Acıları sarmış,durmaz nefretse

Kalbindeki izi,sarmış bedeni
Gönlündeki yazı,almış besbelli
Bahattin Tonbul
28.3.2009

Bahattin Tonbul
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Beş Ocak

İki bin sekiz de
İşte beş ocak o kara gün
Işıkların söndüğü
Ruhumun ağladığı tarih
Sevgili eşimin
Gerçek dünyaya gidişiydi
Acıların tükendiği
Kanserin yok olduğu an
Bitirdin yok ettin gülen dünyamı
Ey kara kış
Bembeyaz örtü altında
Kara toprağa gelin gönderdim
Onu
Tut tuta bilirsen acımı
Unutmaz bu yürek
Ne onu nede acısını
Nede verdiği sancının sıcaklığını
Ey yar
Nerdesin kiminlesin
Bilmem
Bildiğim tek şey bizi izlediğin
Bunu hisseder bedenim
Geceleri görürüm gölgeni
Konuşman
Sessizce uzaklaşıp kaybolursun birden

Seni hala çok sever bu beden
Bilesin
Ne eşini
Ne benzerini
Bulamaz dünyada
Öksüz kalmış eşin
Selam söyle ve bekle
Gelecek er veya geç
Seni özleyen beden
Seni sonsuza dek seven
Ben
Bahattin Tonbul
5.1.2016

Bahattin Tonbul
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Beti Benzi

Eğer sen ölürsen bir gün
Bedenini toprağa ekerim
Elerim, elerim ellerimle yumuşak olanları
Üstüne örterim
İncitmesin bedenini diye
Seni yüreğimde beklerim

Gökyüzünde yalnız uçan turnalara
Seslenirim
Selam gütürürler onlar çok uzak diyarlara
Dallara ağaçlara
Hatta rüzgarlara
Haykırırım  dalında solan yapraklara
Gece karanlıkta kayan yıldızlara
Ateşe ateşin çıkardığı dumana
Deyin deyinde unutmasın bizi
Kaybolup gitti diye
Tüm alanlara
Gönülden aldananlara
Hatta beti benzi solanlara
Bahattin Tonbul
3.12.2011

Bahattin Tonbul
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Beyaz Güvercin

Karanlıkta uçan, bir beyaz güvercin gibi
Görmeden kanadın,sesi derinden gelirdi
Bilemezdin bir an,nasıl da başım dönmüşdü
Yüreğimi yakan,beni toprağa o gömdü

Tutamazsın dili,kuşlar sürekli ötmüşler
Adamın içini,kurşunla delip geçmişler
Bakmayın ona siz,hesap bile vermemişler
Bu aşk bu sevda yı,cananım düşünmemişler
20.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Beyfendi

Sevdayı gönülde ayırtıp tuttun
Tutuşan bu sevdada,sanki bitendin
Tadıpda sevmeyi nerde unuttun
Gönüller ülkesi gelmiş beyfendin

Sakın sen o yarden ayrımı yattın
Ağlayan gözlere söyle ne kattın
Dilersen mevladan aşkını sattın
Gönüller ülkesi gelmiş beyfendin

Acılar içinde yanıp küllendin
Yaşanan sevdayı verip dinlendin
Bu diyarda senle nasıl ünlendin
Gönüller ülkesi gelmiş beyfendin

Boşuna suçlama başka kimseyi
Hatası bu değil,ağlar meleği
Parçalanmış onun,gerçek yüreği
Gönüller ülkesi gelmiş beyfendin

Bütün sevenleri,defolu çıkmış
Kimisi doğuştan,kimisi bıkmış
Ölümü o yarin üstüne yıkmış
Gönüller ülkesi gelmiş beyfendin
Bahattin Tonbul
26.2.2012

Bahattin Tonbul
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Bırak Beni

Günlerce sensizliğim dar
Sevda da dertliliğim var
İçim durmaz hepten yanar
Eşe dosta koyma beni

Sizi çoktan bekliyorum
Arama ne olur beni
Kalbime de ekliyorum
Eşe dosta koyma beni

Yar seni hep kokluyorum
Ellere,karama beni
Uzaktan da oklu yorum
Sabaha bırak beni
Bahattin Tonbul
12.9.2010

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bırakamam Dostlar

Ayrı koydum artık bu ellerin tozunu
Hasret kaldım unutmadım baharını yazını
Sevda çöllerinde kırılacak tek bir sazımı
Bırakamam dostlar bana söyleyin artık
Bahattin Tonbul
15.9.2009

Bahattin Tonbul
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Bırakamaz

Sen beni çok sevseydin
Gönlüme girmeseydin
Seni hiç tanımazdım
Aşkı terk etmeseydin

Dağları yüksek olur
Yürekte yar kor olur
Sevdayı çekenlerin
Ayrılığı zor olur

Yağmuru yağdıramaz
Yerleri  ıslatamaz
Acılar çoğalınca
Yarini bırakamaz
Bahattin Tonbul
21.3.2009

Bahattin Tonbul
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Bırakamazsın

Geldim merhaba,dursana orda
İçimde olan,on iki ayda
Dünyadakiler,her an o anda
Güzellikleri,bulur burada

Açlığı toku, yaşarsın biran
Huzuru bulamadığın zaman
Yaratana yalvarırsın her an
Güzellikleri yaşa durmadan

Gelip de  gidersin bu ellerden
Gönlünde yaşattığın o beden
Bir ay huzurlu yaşadı senen
Güzellikleri,unutma birden

Alışkanlıklar var,tek tek yaşarsın
Yüreğindeki aşkı,saklarsın
Gelinceye kadar unutmazsın
Güzellikleri,bırakamazsın
Bahattin Tonbul
5.10.2008

Bahattin Tonbul
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Bırakın Allah Aşkına

Dudaklarım kurumuş ağzımı açamıyorum
Ayrılık içimi yakmış bir türlü soğutamıyorum
Çevremde ne su var nede buz dilimle ıslatıyorum
Bırakın Allah aşkına onsuz ben yapamıyorum

Demesi kolay sabret aşkı düşünce yakar
Vücudumun her yerinde çıkmış olan kabarıklar
Sevdanın verdiği ateş sönmez yüreğimi dağlar
Bırakın Allah aşkına onsuz ruhum durmadan ağlar

Akan bu yaşlar nehir olsun durmadan aksın
İçimdeki yara deşildikçe pislik dışarı taşsın
Seven yürekler ahiretde birbiriyle karşılaşsın
Bırakın Allah aşkına onsuz bedenim dolaşmasın
17.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bırakın Anıları ile Duruyum

Şiirlerimi içimden geldiği gibi aniden yazıyorum
Oturupda üzerinde ona buna düzene bakamıyorum
Konu kendiliğinden geliyor başkalrına sorgulayamıyorum
Bir zamanlar severdim halada deli gibi onu seviyorum

Nasıl o unutulurmu bilmem ama ben unutmak istemem
Eğer böyle oluyorsa ileride ne hissederim göremem
Onu çok seviyorum mevlam onda ben vaz geçemem
Sabır ver şu gönlüme ama ben ilerisini daha bilemem

Bana sorarsan eğer bu sevgi ve sevdadan çok memnunum
İçimden çıkmasın ben onu sanki yıllarca onunla birlikte olurum
Yaşadım doymadım hasretliği yaktı içimi onu hala çok korurum
Sabır ver Allah'ım ben onu çok sevdim bırakında anılarıyla duruyum
29.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bırakıp Da Gitme-1

Hakkı hak bilince,serden utandım
Gönlüne aşk sarıp,yare dayandım
Seni sensiz sanıp,toprağa kandım
Bırakıp da  gitme,canım sevgilim

Sonsuzlukta koşup,sevda salaydın
Allah’a yalvarıp,benim olaydın
Aşka sevgi katıp,bana doyaydın
Bırakıp da  gitme,canım sevgilim

Yere göğe bakıp,taşlara sordum
Çeşmeden akacak,damlaya yordum
Şimşekler çakacak,ışıkta kordum
Bırakıp da  gitme,canım sevgilim

Derelerde akan,sular olaydım
Berrak damla gibi,rengi bulaydım
Aktıkça göğsüne,aşkla dolaydım
Bırakıp da  gitme,canım sevgilim

Karanlık gecede,sabahı sormam
Karışık rüyayı,hayıra yormam
Bu dünyada senden,ayrı hiç durmam
Bırakıp da  gitme,canım sevgilim
Bahattin Tonbul
6.9.2009

Bahattin Tonbul
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Bırakıp Da Gitme-2

Gökyüzü haykırdı,yettiniz artık
Sellere kapılıp,çamurda kaldık
Hakka eller açıp,dualar yaptık
Bırakıp da  gitme,canım sevgilim

Karanlıktan korkup,ışıkla yandık
Sudan sarhoş olup,haktan saklandık
Gönüllere dolup,ateşle andık
Bırakıp da  gitme,canım sevgilim

Seninle yaşadım,acılarımı
Ruhuma katmıştım,hacılarımı
Toprağa saçmıştım,sancılarımı
Bırakıp da  gitme,canım sevgilim

İçimdeki acı,çıkmak bilmiyor
Gözümdeki yaşı,kimse silmiyor
Çektiğin dertleri,ayrı dilmiyor
Bırakıp da  gitme,canım sevgilim

Bu yollardan sensiz,yürüyemezdim
O sevdayı dertsiz,sürdüremezdim
Göğsünde ateşi,kürüyemezdim
Bırakıp da  gitme,canım sevgilim
Bahattin Tonbul
6.9.2009

Bahattin Tonbul
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Bırakıp Gittin

Bırakıp gittin beni, hayat nasıl gidiyor
Diye sakın sormayın, onsun hayat bitmiyor
Elinde olmadan sen, ölüm hakkı güdüyor
Yüreğimde yanışın, hayat zulüm geliyor

Daha neler olacak, bundan acı ne var ki
Sevdiğin toprak olmuş, bedenleri yakar ki
Umut tükenmiş sende, cennetinde hak var ki
Yüreğimde yanışın, hayat zulüm geliyor
Bahattin Tonbul
29.8.2013

Bahattin Tonbul
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Bırakıp Terk Ettin

Öldürecek beni,sevda yarası
Genç yaşımda seni,buldum orada
İçimi ısıtan,gönül karası
Bıraktın hepsini kaldım burada

Kokunu çekerim,hissettiğimde
Yari de beklerim,yaran derinde
Yüzüme bakmadın,gece düşümde
Bırakıp terk ettin,kışın serinde
Bahattin Tonbul
8.6.2009

Bahattin Tonbul
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Bırakma beni

Gönül sevdasını ateşe koymuş
Acılar toprağı atıp da soymuş
Yaratana kaçıp aşkına doymuş
Karalar içinde bırakma beni

Dillerinden akan balı unutmam
Dudağından çıkan sesi bir tutmam
Sensiz bu alemde aşkı uyutmam
Karalar içinde bırakma beni

Gökyüzünde akan yıldızmışsın sen
Damarları yakan,yaldızmışsın sen
Sevdalara bakan,bedenim isen
Karalar içinde bırakma beni

Coştu deli gönlüm,yarsiz durmadı
Yaban ellerinde,aşkı kurmadı
Hakka el açıp da,kalbi burmadı
Karalar içinde bırakma beni

Ne dağında oldum,nede taşında
Anılarım doldu,yarin başında
Sevdiğim o güzel,on beş yaşında
Karalar içinde bırakma beni
Bahattin Tonbul
5.9.2009

Bahattin Tonbul
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Bırakma Hemi

Vururum inan can,vururum seni
Dünyada duracak, aşkımız yeni
Ölümsüz yaşamak,sanki el gibi
Sardığın toprakta arama beni
Çağlayan sulara,bırakma hemi

Sevdikçe yaşanan alem el gibi
Ölümle kurulup,acı çekilir
Yer yüzünde insan sanki sel gibi
Nilgün’lerden biri,daha eksilir
Çağlayan sulara,bırakma hemi
Bahattin Tonbul
11.9.2011

Bahattin Tonbul
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Bırakmam Sevgilim

Sildim hepsini ben sonsuz kalemde
Açsan kalbimi de yaram neremde
Sevdalı yüreğini alıp gitsem de
Bırakmam sevgilim,unutmam seni

Gönül penceresi,açık koyulmaz
Yağmurun yaşına,toprak doyulmaz
Sevenin sevgisi,dostsuz soyulmaz
Bırakmam sevgilim,unutmam seni

Karanlık gecede,yarsiz kalamam
Arayıp dursam da,aşkı soramam
Bu garip ellere,sevda salamam
Bırakmam sevgilim,unutmam seni

Anılarım olsan,hasret çekemem
Resimleri koysan,seni ekemem
Bu alemde yarsiz,inan sekemem
Bırakmam sevgilim,unutmam seni

Derelerde ırmak,dolup taşıyor
Sevda çeken gönül,ayrı yaşıyor
Bedenimdeki aşk,ruhu kaşıyor
Bırakmam sevgilim,unutmam seni

Gurbet ellerinde,hasret çekerim
Sessiz dillerinde,acı ekerim
Uzaktan yakında,yoktu tekerim
Bırakmam sevgilim,unutmam seni

Deliler gibi de,aşığım sana
Yüreğimde yanan ateş olsana
Dosta düşmana da,hemen sorsana
Bırakmam sevgilim,unutmam seni
Bahattin Tonbul
17.8.2009

Bahattin Tonbul
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Bırakmaz Bizi

Sevenlerinde anası varmış
Neden seviyor, anlaşılmamış
Sevdiğini de,kaybedince o
Annesi olduğunu anlamış

Sevgiyi bir tek,doğarken almış
Yaşamındaki,sevgi sanalmış
Gönlü çeşitli,aşklara kanmış
Yar gidince de,annesiz kalmış

Yarin aşkını,toprağa koydun
Anne sevgisi,yürekte soydun
İkisinin de,verdiği acı
Rüzgara atıp,sulara koyun

Acısı aynı,bitmeyen sızı
Bu dünyadaki,yaşantımızı
Sorgulayınca,gönül hırsızı
Ateşe atıp, bırakmaz bizi
Bahattin Tonbul
1.09.2008

Bahattin Tonbul
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Bırakmaz Deli Gönlüm

Resimlerde ayanı
Gönüllerin beyanı
Yar hasreti koyanı
Acırmı deli gönlüm

Aşka düşüp yatanı
Kalplerinde atanı
Yare hile katanı
Bakarmı deli gönlüm

Sevda yüklü vatanı
Rehberinde Ata'nı
Tutabilsen satanı
Yakarmı deli gönlüm

O dillerde akanı
Yüreklerde yakanı
Aşka çivi çakanı
Unutmaz deli gönlüm

Pencereden sarkanı
Yarden ayrı yatanı
Ağzı ile tadanı
Bırakmaz deli gönlüm
Bahattin Tonbul
29.10.2009

Bahattin Tonbul
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Bırakmazdı Sahipsiz

İçimdeki acıyı
Kimse bilmez sancıyı
Yürekteki sevdayı
Gönülde yaşamayı

Çoluk çocuk hep oynar
Genç yüreklerde kaynar
Aşkı ayrı olanlar
Kimselere sormazlar

Dünyanın son halini
Atamadım haini
Koynundaki zalimi
Ayrı koydu yarini

Bırakmayın bana siz
O da yaşayan kalpsiz
Terk edip giden densiz
Bırakmazdı sahipsiz
Bahattin Tonbul
22.08.2008

Bahattin Tonbul
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Bırakmazdı Sancıyı

Tutamazsın bulutu
Gönüllerde yarayı
Atamazsan umudu
Alamazsın sarayı

At elini omzuma
Yüreğinde koz olur
Gökyüzünde tozuma
Ulaşması zor olur

Yarim beni çok sever
İçimdeki acıyı
Yüreğimdeki dilber
Bırakmazdı sancıyı
Bahattin Tonbul
22.2.2009.

Bahattin Tonbul
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Bıraksan Beni

Ağzıma atıpda,eritsem seni
Acılar için de,bıraksan beni

Karanlıkta yari,arayıp bulsam
Yaralı gönlüme merhemi koysam
Acıyan yüreğe,ezipde soysam
Ağzıma atıpda,eritsem seni

Dilimde eritip,tadarım seni
Ruhumda gezdirip, anarım seni
Kalbinde tutuşup yakarım seni
Acılar içinde,bıraksan beni
Bahattin Tonbul
12.12.2009

Bahattin Tonbul
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Bıraktığı O Mahşer

Kanatsız rüzgarların,savurduğu o hüznü
Göz yaşıları ardına,bıraktığın o mahşer
Almış yarimi benden,yaratanın o izni
Dillerde dolanıyor,sevda türküsü mehter

Acı bir hastalıktır,kömür karası düşler
İçindeki yarayla,gitmez son kötü işler
Zorunlu nasır olmuş,senden ayrı gülüşler
Göz yaşıları ardına,bıraktığın o mahşer

Sevdanın bekareti,gökyüzünde yıldızda
Yüzleşen ihaneti,yüreğimde yalnızda
Yakar o gözlerimi,ateş üstü yaldızda
Dillerde dolanıyor,sevda türküsü mehter

Tutuşmuş hepsi birden,ayak izlerim ile
Tövbeleri yapsanda,ağrıyan dizlerimle
Gözyaşlarım tükenmiş,ağlayan gözlerimde
Dillerde dolanıyor,sevda türküsü mehter

Gün doğarken uzaktan,nefeslerim dizilir
O sesleri verirken,anılarım ezilir
Ayrı kalan bu sevdam,hayallerde sezilir
Göz yaşıları ardına,bıraktığın o mahşer

Kır aynaları sen kır,kimse ona bakmasın
Ellerim hala titrer,ciğerimden akmasın
Tükenmez onca zaman,umutları yakmasın
Göz yaşıları ardına,bıraktığın o mahşer

İflah olmaz bu gönül,kesilmiş her yerim kan
Doğalarda çırpınan,kelebekler tas tamam
Sebepsiz kesiklerde,damarlar da durmaz kan
Göz yaşıları ardına,bıraktığın o mahşer
Bahattin Tonbul
16.9.2011

Bahattin Tonbul
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Bıraktığın

Toprağını eşemedim
İçindeki bedenine
Çamurları deşemedim
Söylemedim sevenine

Senin istediğin yere
Gel deyip çağırdın beni
Uzaklarda derinlerde
Çokça beklettim mi seni

Anıları unutamam
Koyup gittin yüreğini
Sensiz yalnız hiç yatamam
Bıraktığın o sevgini
Bahattin Tonbul
1.7.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bıraktığın Aşkına

Kaldığım bu dünyada,uyup haram yemeye
Hasret olan sevgimi, senle sarmaya geldim
Karanlıkta koklayıp,sana karım demeye
Bıraktığın aşkına,sahip çıkmaya geldim

Unutulmaz sevdam var,sanki dünyalar kadar
Hiçbirini tatmadım,senden tatdığım kadar
Umudumu çalarken,yürek şişmiş dağ kadar
Bıraktığın aşkına,sahip çıkmaya geldim

Kimseye söz vermedim,hala beklerim seni
Yüreklerim delinmiş,sevgim duruyor yeni
Uzun yıllar gizledim,adın titretir beni
Bıraktığın aşkına,sahip çıkmaya geldim

Gönlüm gitmedi senden,durur hala sözlerim
Geceye mahkum isen,seni sensiz özlerim
Yollarına baktıkça,ağrır hasret gözlerim
Bıraktığın aşkına,sahip çıkmaya geldim

Her şeyi hissetsemde,geçmişi unutamam
Sayısız günahları, gerçekten ayırtamam
Karanlık zindanlarda,ruhunu uyutamam
Bıraktığın aşkına,sahip çıkmaya geldim

Gerekirse sevmeye,veririm nefesimi
Şu yalancı dünyada,kaybettin adresimi
Yari sonsuz sevmiştim,kırsan o kafesimi
Bıraktığın aşkına,sahip çıkmaya geldim
Bahattin Tonbul
30.10.2011

Bahattin Tonbul
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Bıraktığın Mazi

Bıraktığın mazi, silik duruyor
Yüreğimi yakma, ne olur bırak
Kalbe bıçak attın, içim kuruyor
Tükenmez hatıran, nasılda ırak

Sakın dilsiz sanma, sessiz yağıyor
Bu sene de kışın, sensiz yağıyor
Kardediğin beyaz, umut yağıyor
Tükenmez hatıran, nasılda ırak

Hatıralar gitmez, elbette durur
Sen hatırlamazsan, son acın vurur
Lambaya yakmasan, yakanlar kurur
Tükenmez hatıran, nasılda ırak

Unutma bu kışı, bembeyaz karı
Hayatım geçiyor, olmuş bak yarı
Çiçek kaybolmadan, tutsakmış arı
Tükenmez hatıran, nasılda ırak
Bahattin Tonbul
1.1.2016

Bahattin Tonbul
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Bıraktın Beni

Bulutlar üstünde onu göreydim
Gönüllere girip yürek ezeydim
Hakkın sevdasına boyun eğeydim
Acılar içinde,bıraktın beni

Boş rüyalarımla,avundum durdum
Anılarımızı,savundum durdum
Sevdalarımızı,aşkla kavurdum
Acılar içinde,bıraktın beni

Ruhlarını alıp yere sereydin
Gökyüzüne katıp,bana vereydin
Hasretinle yakıp,sevebileydin
Acılar içinde,bıraktın beni

Derelerde akan,su gibi olsam
Yarimin gönlüne,yuvamı koysam
Ayrılığı atıp,yanında olsam
Acılar içinde,bıraktın beni

Bahattin'im kalbim,bomboş duruyor
Sevdiğimin aşkı,beni koruyor
Gönlümdeki yeri,yara oluyor
Acılar içinde,bıraktın beni
Bahattin Tonbul
12.12.2009

Bahattin Tonbul
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Bıraktın mı Beni

İlk görüşte seviyordum
Aşkın ile ölüyordum
Ne oldu sana söyle
Birden bire gelmiyorsun

Birden bire gülüşün
Kaş altından süzüşün
Beni yakıp bitirdi
Penceredeki duruşun

Tatil olunca bıktın
Aşktan tez mi usandın
Kalpleri çalmayı
Gizli meslek mi sandın

Hani beni seviyordun
Bunları sen söylüyordun
Nerede kaldı sözlerin
Ne oldu  da cayıyorsun

Aramıza giren kim
Bu sevgiyi yıkan kim
Söyle yeter sen bana
Bu işleri yapan kim.

Yeni aşkın çok güzel mi
Sende olan acep kalp mi
Kalp yıkıp kalp çalmaktan
Zevk mi alıyorsun sanki

Bu kadar bilmezdim seni
Ne oldu birden beni
Söyle neden bıraktın
Birden seçtin aşkın yeni

İlk önce sevdim seni
Niçin bıraktın beni
Bırakmasaydın inan
Alacaktım seni
(1.11971)

Bahattin Tonbul
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Bi Daha

Kalbimi sarsanda, yangınlardayım
Aşkın ateşinin, söyle bi daha
Esen rüzgarlarda, durgunlardayım
Işığı söndürdün, yaksan bi daha

Derinden yakıyor, bütün sevenler
Özlemi o zaman, anlat bi daha
Ne olursa olsun, seni görenler
Işığı söndürme, parlat bi daha

Giderse gitsin o, acılar kayıp
Sakladığın zaman, sevene ayıp
Hikayeni dosta, düşmana sayıp
Işığı söndürme, yaksan bi daha

Herkes gibi sorar, nasılsın diye
Ruhumdaki acı, olsun hediye
Hasret ile bakan, siyah kediye
Işığı söndürme, yaksa bi daha

Dilim sustu çıkmaz, yaralar kurur
Yeterki sen yorma, sevenler vurur
Hakikat uğruna, gözlerse durur
Işığı söndürme, yaksan bi daha

Bahattin’in aşkı, akar dereye
Geçmiş zamanlarda, bakar nereye
Anıları sarmış, atar küreye
Işığı söndürme, yaksan bi daha
Bahattin Tonbul
16.1.2013

Bahattin Tonbul
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Bi Haber

Sevenlerin denizine dökülüp
Aşıkların sohbetinden ne haber
Sevdaların pazarına çekilip
Yüreğini sızlatmadan bi haber

Özünü saklarsın,benden öteye
Ruhunu paklarsan,senden öteye
Hakkın rahmetini,alsan öteye
Yüreğini sızlatmadan bi haber

Yaşıyorsan aşkın derdini söyle
Allah’ın kudreti içinde eyle
Zaman geçer inan öyle de böyle
Yüreğini sızlatmadan bi haber

Hesabın azabı gerçekleşecek
Ahiret hayatı kesinleşecek
Gerçek aşıklar ebedileşecek
Yüreğini sızlatmadan bi haber

Varlığın hikmeti,meleklerdedir
Hazırlanmış nimet,dileklerdedir
Bütün günahkarlar,yüreklerdedir
Yüreğini sızlatmadan bi haber

Bahattin’im aşkın,hesabı odur
Merak edenlere,cevabım şudur
Gönül dikenlerin makamın budur
Yüreğini sızlatmadan bi haber
Bahattin Tonbul
18.3.2012

Bahattin Tonbul
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Bi Zaman

Uzak olur o dağların tepesi
İçinde gezen hırsızı  efesi
Duyamazsın ölen yarin nefesi
Senin için üfler idi bi zaman

Anıları koydun sende albüme
Kaybedince uzaklaşan sevgime
Parça parça ettiğin yüreğime
Senin için bakamadım bi zaman

Ayrı koydun bu dertleri bulamam
Sensizliği yarim bende unutmam
Kalbimdeki yaraları çoğaltmam
Senin için çağlar idim bi zaman
Bahattin Tonbul
14.10.2008

Bahattin Tonbul
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Biçilmiyor

Uyuyanlar uyanıyor
Gece hava kararıyor
Seven gönüllerde yürek
Ateş almış hep parlıyor

Gönül yarsiz geçilmiyor
Yerden sular seçilmiyor
Akan çeşme kurnasından
Eğilip de içilmiyor
Bahattin Tonbul
5.5.2009

Bahattin Tonbul
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Biçmişse

Ne ister gönlüm bilirmisin
Sevda aşk da kalmış geçmişte
Bensiz orada erirmisin
Ruhunu gönlümde biçmişte

Saat sabahın dördü beşi
Bilemezsin doğan güneşi
Yüreğindedir aşk ateşi
Ruhunu göğsümde biçmişse

Kirpikler vuslata ermedi
Yanıp dönse de o görmedi
Karanfil kokuyu vermedi
Ruhunu gönlüme biçmişse

O yarin var olan sızıyım
Toprağa düşse de razıyım
Aldanma bir düş enkazıyım
Ruhunu gönlüme biçmişse

Gölgede beslenmiş duruyor
Gün batmış sokaklar kuruyor
Gece eşkiyalar vuruyor
Ruhunu gönlüme biçmişse

Düne dair ne varsa sakla
Gizlenmeyi öğrenip pakla
Umudu yüreğinde akla
Ruhunu gönlüme biçmişse
Bahattin Tonbul
7.11.2012

Bahattin Tonbul
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Bildiği Var

Herkeşin bir bildiği var
Acılar kalbime tostlar
Bizim bildiğimiz kadar
Soru sormayın a dostlar

Ne ferhata ne dağlara
Gelecek gönül bağlara
Leylalar girdi ağlara
Soru sormayın a dostlar

Baksana sensiz zamana
Ses çıkmayan o kemana
Dursun bu gülüm amana
Soru sormayın a dostlar

Açmayan güle bakardı
Seven gönüller yakardı
Burcu burcu aşk kokardı
Soru sormayın a dostlar

Yazdıklarımda arama
Beni bırakbatsın dünya
Suskunluğum zordur ama
Soru sorma dostlarıma

Kalbim işkence altında
Sevdam da yüce katında
Ulaşmazsı zo batında
Soru sormayın a dostlar
Bahattin Tonbul
21.1.2014

Bahattin Tonbul
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Bildiğim

Tüketiverdin bir nefeste,sevdiğim
Damarda akan,toprak olur,bildiğim

Acın olmazsa anlamazsın,sevdayı
Özlem kaybolsa soramazsın dünyayı
Anılarında,sonsuz olan,deryayı
Tüketiverdin bir nefeste,sevdiğim

Aşkım gözlerde,yaşıyordu,yummadan
Sensizliğini,aşıyordu,ummadan
Hayallerini,taşıyordu,sormadan
Damarda akan,toprak olur,bildiğim
Bahattin Tonbul
28.2.2010

Bahattin Tonbul
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Bildiğin Kadar Sen

Giden gidip kurtulmuştur nazlı yar bedenden
Bizler ayrılmamışız taşıyoruz onu neden
Gidendeki o beden toprağa karışırken
Ne edeceksin hala duruyor istemeden

Bak yok olan çıkarsa tekrar dünyaya gelen
Nasıl anlarsın eskisiyle sen fark etmeden
Belki sevdiğin kuş,ağaç bir canlı gül iken
Düşün istersen düşüne bildiğin kadar sen
Bahattin Tonbul
1.09.2008

Bahattin Tonbul
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Bildirir

İnsan kendini bilir
Kendini de sevdirir
Acıyı tadan bilir
Ölüm hakkı bildirir

Aşık ne için yaşar
Sevip dağları aşar
Gönül dağılır şaşar
Ölüm hakkı bildirir

Kapatır gönlümde ki
Yağarsa gecem deki
Mehtabın hecem deki
Ölüm hakkı bildirir

Toprağında çilemem
Ben bu işe gelemem
Çağlayıp da gülemem
Ölüm hakkı bildirir

Son kez anı içtiler
Kendisinden geçtiler
Aşka badem biçtiler
Ölüm hakkı bildirir

Yas tutup da karala
İsyan edip parala
Sevdamızı arala
Ölüm hakkı bildirir
Bahattin Tonbul
2.9.2012

Bahattin Tonbul
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Bileli  Ölüm

Ben kendimi bildim, bileli ölüm
İlk babamı aldın, yaşattın zulüm
Bu nasıl bir dünya, gitti o gülüm
Geldi gördü gitti, bu zalim ölüm

Tut desen tutulmaz, geçti bu ömrüm
Yut desen yutulmaz, acıdır dilim
Özlemi tutkudur, geçemez halim
Umut bu ya, bekler, seni de ölüm
Bahattin Tonbul
14.9.2016

Bahattin Tonbul
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Bilemedim

Bilemedim senin öleceğini inan sevgilim
Hiç aklıma ve üzerine bile getiremezdim
Biliyorsun seni ben canımdan çok sevdim
Ne yapalım ki doya doya hissedemedim

Affet beni aşkım bir ateş oldu yanıyor
Ciğerlerim kavrulmuş dumanı çokıyor
Acısından uzanıp da yere yatamıyor
Korkarım tanrım ne dilekler batıyor

Koyma yerlere bu aşkı bilemezler
Ona buna söyleme hissedemezler
Yürüyecek dermanları yok gelemezler
Benden başkasına bu sevdayı veremezler

Aldım onu içerime koydum ise yüreğime
Bakın hele tutacağım o müthiş dileğime
Sana öyle tutkunum ki doldur bunu meleğime
Yaradanın yanındasın teslim oldum herşeyinle
21.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bilemedim Sevgilim

Kumsalda sıcak ayağını yakacak diye
Denize kadar terlikle gittin
Çıkarıp suya bastın ayağını
Cazırdamaya ve bedeni birden soğutmaya başladı
Vücudun ayaktan başlayarak
Üşüdü
Rüzgarda esiyordu
Beyne kadar her yanın soğudu aniden
Rahatladı damarlar,ruhunu da soğuttu sanki
Geçmişi anıları yok etti gitti elden

Bakmadı ne sana nede bana
Durmadan
Gözleri çakmak,çakmak parlarken
Terk ettin bedeni,
Sesin soluğun kesildi birden
Anılar silini verdi
Acılar toprak oldu karıştı yeryüzünde
Geceler karanlığa boğuldu
Işıklar yanmıyordu çevrende
Sen ve ben parçalara ayrıldık,bu alemde
Görülmeyen umutlar,kayboldu birden
Terk etti bedenini ruhu
Ruhun mu bedeni,anlayamadım
Acıları nereye koydun
An ve an siliniyordu gökyüzünü saran ateş
Damarları sarmış sıcaklığın
Yok oluyordu dünya
Verende o,alanda oydu
Yapacak bir şey kalmadı ikimize
Zaman dolmuştu artık
Veda etmeye bile an yoktu o anda
Son sözünü bile söyleyemedin gittin
Belki de önceden acaba neler demiştin
İkimiz için
Bilemedim sevgilim
Bahattin Tonbul
1.8.2009

Bahattin Tonbul
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Bilemiyorum

Boşluktayım şimdi
Kimseler yok,derdimi açacak
Senmişsin beni dinleyip
Duygularımı taşıyan
Hatta
Sevgimi yüreğinde
Aşkımı  bedenine saran,bir yığın acı
Bıraktın arkanda
Kızın oğlun ve yapacakların
Hepsi birbirinden ayrı duruyor sokakta
Bense kendi halimde
Seni aratmıyorum güya
Aklım sıra
Ne kadar yerini tuta bilirim ki?
Tıpkı orijinal olmayan yedek parça gibi
İdare ediyorum işte
Tutar mı? hiç  gerçeğini
Bakma bana aval aval
Aptallaştım yine
Ne yaptığımı ne yapacağımı bilemiyorum
Anılarını yaptıklarını yapmaya çalışıyorum
Gücüm yetmiyor sensiz hiçbir şeye
Yarım kalıyor amaçlarım
Tıpkı senin bıraktığın  gibi
Daha da çok işim var ama
Acelemde çok
Yaşatmaya çalışıyorum
Bu dünyada seni sensiz
Bilemiyorum
Bahattin Tonbul
1.8.2009

Bahattin Tonbul
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Bilene Hayat

Kalbin ısınması, aşkı görene
Sevgiyi tadana, hiç olmaz bayat
Zaferi alana, çiçek örene
Huzurlu olması, bilene hayat

Ne güzel söylemiş, mutluluk benim
Hakka kavuşunca, gerçek bedenim
Gerisi misafir, görüntü tenim
Huzurun olması, sevene hayat

Aşk bulanın yolu, aşık olmaktır
Dost olmanın sonu, onu tatmaktır
Gönüllerde insan, olup yatmaktır
Huzurun olması, bilene hayat

Sebepsiz sevgidir, dillerdeki aşk
Nedensiz bağlanma, nedenidir aşk
İçerinde kordur, sönmeyendir aşk
Huzurlu olması, bilene hayat

Erimektir içten, içe yanması
Onunla oldukça, tende sanması
Yaşattığı süre, yari anması
Huzurlu kalması, bilene hayat

Bahattin’de derki, sevdam yardadır
Yüreğin nerdeyse, sevgim ordadır
Hazinesi onda, gerçek kardadır
Huzurlu olması bilene hayat
Bahattin Tonbul
31.10.2012

Bahattin Tonbul
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Bilenler

Birlikte yaşayıp, yaşatmak için
Kaderine boyun, eğer sevenler
Neden boyun eğer, insanlık için
Sessizlik içinde, hakkı övenler

Ruhundaki sesi, iyice dinle
Birliğe çağrı yap, uzaktan ünle
Dostça keletlenip, uyma kininle
Hayeller içinde, hakkı bilenler

Aç gözünü bir bak, etrafa erken
Haksızlık içinde, savaşır iken
Irmak gibi akıp, çağlamak varken
Umutlar altında, hakkı bilenler

El ele vererek, yanına gelin
İnsanlık içinde, sevilir bilin
Uzakta kalsanda, hakka siz gülün
Sevgiler altında, hakkı bilenler
Bahattin Tonbul
3.5.2016

Bahattin Tonbul
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Bilesin

Yarsiz olan bu alemi yakarım
Kalbine de sevdamızı atarım
Hiç yaşamamış gibisindir sende
Karanlıktan sessizlikten korkarım

Kayboldun buralardan değilsin
Olmasan yüreğim de eritsin
Usulca gel yanıma sen sevdiğim
Al canımı ver aşkımı bilesin
Bahattin Tonbul
15.12.2008

Bahattin Tonbul
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Bilgi Sayar İdi

O küçük beyinde,kıvrımlar oluşmadı
Hayaller anılar canlanmadı
Ruhunda yeni kurulmuş bilgi sayar gibi
Veri isteyip kayıt ediyor
Gençlikte ve çocuklukta yüklendi bilgiler
Olgunlaşınca tek tek istenecekler

İyi kullan o alemi beynindeki kıvrımları
Çoğaldıkça her birisi sanki bir dividi
Bilgi yükü içinde gizli
Yaşlanınca çok kullanılan kıvrımlı noktalar çizildi

Kayıt alması artık zor
Yüklenecek bilgiler hata veriyor
Çocukluğunu gençliğini hatırlıyor
Sağlam duruyor eski  sidiler
Akşamı hatırlamayan kayıtlar
Bilgi yükünü almıyor
Yaşlandıkça hata veriyor
Kaydetmiyor o beyinler
Eski bilgiler ise yeni gibi
Kırk yıl öncesini
Filim gibi
Hatırlar anlatırlar
İnsan beyni sanki bilgi sayar idi
Bahattin Tonbul
10.10.2008

Bahattin Tonbul
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Bilgin Seni Kor Köşesine

Eğer güvenirsen kendine ve aldığın eğitimdeki bilgine
Nereye korsalar koysunlar,aldırmazsın sen onların fikrine
Konduğun yer olur,o zaman en şerefli mevki düşünsene
Anlamadın mı yer önemli değil,bilgin seni kor köşesine

Makam mevki insanların çok ön plana yittiği görüntüler
Giyiminle kuşamınla ayırırlar konuşmanın hissederler
Ayırt edemezsen o yer sana ağır gelir bak vermezler
Olur ya kaza ile bile gelsen toplumda her an rezil eder

Taşımak zordur makamları mevki leri korumak yaşatmak
Bütün bunların sebebi bilgidir dikkat et onu akılda tutmak
Sen kendini iyibil nereye bıraksalar seni için o önemli değil
Yer sana bağlı olarak kıymeti artar o zaman  içinde olur tutsak
03.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bilir

Yaşadıklarım öyle bir acı ki
Ancak çeken bilir
Bu acımı başkaları hissedemez
Sevdam uğruna yazılan mısraları
Bile okusan
Birebir içinde yaşayan
Beden bilir
Bahattin Tonbul
6.9.2011

Bahattin Tonbul
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Bilir Sevdiğim

Aşkı yaşayan
Sevdayı tutan
Acıyı tadan
Bilir sevdiğim

Yari unutan
Aşkı korkutan
Acıyı yutan
Bilir sevdiğim

Ağaç budayan
Sevda adayan
Hasrete dayan
Gelir sevdiğim

Gülün dikeni
Sevgi  ekeni
Dağda sekeni
Bilir sevdiğim

Bahattin'im ben
Hakkı hak bilen
Gerçekten seven
Bilir sevdiğimin
Bahattin Tonbul
15.12.2009

Bahattin Tonbul
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Bilirsen

Bir kere aşık olmalıyız
Sevip de sevmeyi bilirsen
Onu görüp hoşlanmalıyız
Gerçekten eğlene bilirsen
Bahattin Tonbul
31.12.2010

Bahattin Tonbul
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Bilirsin Fanidir Bu Yalan Dünya

Saçlarını maşa ile yaptırma,
Pudra diye çarşılarda koşturma,
E lalemi sen kendine güldürme,
Bilirsin fanidir bu yalan dünya.

Yalandır bu dünya bilenler bilir,
Talep et Allah'ım o sana verir.
Dudağın boyama Allah'ım görür,
Bilirsin fanidir bu yalan dünya.

Mantoyu alırsan birde kürk ister,
Kalbini kırarsan kin,yara besler.
Komşudan ne görse akşama ister,
Bilirsin fanidir bu yalan dünya

Namusun bak korurmusun kadın
Dünya zevkine aldanma sen sakın
Kocana itaat et aldatma sakın
Bilirsin fanidir bu yalan dünya

Kadın tersi dönen çarkı felektir
Erkekleri süzen ince elektir
Çok kadınlar vardır huri melektir
Onlarda cennette gezen kadınlar
(30.6.1971) .
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Biliyormusun

Seni çok özlüyor,canım çekiyor
Sesini duymayı,kucaklamayı
Ateşin közlüyor,sevdan ekiyor
Teni koklamayı,can saklamayı

Hep seni istiyor,seven yüreğim
Merhaba demeyi biliyor musun
Bu alemde benim,tektin meleğim
Dilden dile düştüm,biliyor musun

Benden uzaktasın,göremiyorum
Siyah saçlarını,öremiyorum
Aşkımı bu elde, seremiyorum
Dilden dile düştüm,biliyor musun

Gece karanlıkta,seni özlerim
Yaşanan maziye,bitmez sözlerim
Özlemle ağlayan,müthiş gözlerin
Dilden dile düşse,biliyor musun

Çok yalnız kaldım,ben bu illerde
Gönülde sızlayan,aşkım dillerde
Sabah uyanınca,sessiz ellerde
Dilden dile düştüm,biliyor musun

Kalbimde yerine,tuz bassam desen
Sesini nefese,katıp da yesen
Ufkunda doğacak,güneşi kesen
Seni seviyorum,biliyor musun
Bahattin Tonbul
3.8.2011

Bahattin Tonbul
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Bilmediğin

Bilemediğin o, tek şey kaderdir
Yaşatabildiğin, kadar yaşat sen
Hepsi dünden kalma, hareketlerdir
Ne kadar özeldir, ruhu kuşat sen
Bahattin Tonbul
29.9.2013

Bahattin Tonbul
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Bilmek

Senden uzakta,sensizlik zulüm
Dar gelir oldu bu bedenime
Baksan
Giymesi farklı olay
Elimde inan hiçbiri değil
Giydiğini çıkartmak gerçekten kolay
Sevgi bu anlaşılmaz olmuş
Yüreğimde
Belki de ufkun üstünde
Bazen kızıl
Bazen de sarı kaplar
Üstünü
Renk cümbüşü koymuş içine
Tutuşacak belki de gökyüzü
Ruhunda sanki alev misali ateş
Sonsuzlukta
Sevgiye ulaşmak gerçekten çok zormuş
Hepsi birbirinde farklı olsa gerek
Seveni sevmeyeni göğsünde taşıyıp
Kaynata bilmek
Bahattin Tonbul
9.8.2010

Bahattin Tonbul
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Bilmem

Gurbet elde yatan,gönül pusattı
Yıldızlara katan,sevda hasattı
Dillerden düşmeyen,kıskanç fesattı
Özlemler içinde,atar mı bilmem

Ağlar mı ki gözüm,bakar dururum
Karanlık gecede,yarsiz olurum
Kızgın çöllerinde,susuz kururum
Akacak o yaşları,siler mi bilmem

Gecenin sonunda,gündüze çıkar
Elini yüzünü,sularda yıkar
Ruhundaki sevda,nefesler tıkar
Bakacak gözleri,bakar mı bilmem

Hayalinde aşkım,nasıl çakıyor
Körük olmuş göğsün,inip kalkıyor
Örsün üzerinde,demir akıyor
Yakacak bedeni,sarar mı bilmem

Bahattin’im yari,unutamadım
Damardaki kanı,kurutamadım
Anıları sensiz,korutamadım
Hasretinden ayrı,gelir mi bilmem
Bahattin Tonbul
5.8.2010

Bahattin Tonbul
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Bindirdi Gemisine

Yaşarken yazdıklarım,hepsi bir şarkı oldu
İçime kazdıklarım,seni yaşatıyordu

Uzun bir yolculukta,hatıralar topladım
Karanlık odalarda,seni hiç bırakmadım

Bağırdım aşkımızı,dillerde dolandırdım
Yüreğimdeki kızı,bedenimde sakladım

Sevgin bir pınar oldu,durduramazdım onu
Yare olan aşkımı,kalplere doldurdu mu

Açmış onu yaradan,götürmüş denizine
Haberi de olmadan,bindirdi  gemisine
Bahattin Tonbul
10.09.2008

Bahattin Tonbul
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Bir Adım Götüremedi

İhanet çemberini anlamadı ak kürdüm
Yıllarca karıştırıp durduğunu ben gördüm
Yağmaladı yandaşlarına sattı bir bölüm
Ruhunu siyasete adamıştı ampulüm

Yılar önce sarı yanan ampulüm aklaştı
Attığı nifak tohumları birden kartlaştı
Yurdun her bir  yanını satıp kamuya açtı
Devlete yer kalmadı refahtan uzaklaştı

İdare etti iki dönem yetiremedi
Bu toprakları sata sata bitiremedi
Benim insanlarıma Türk bile diyemedi
Devam devam diye bir adım götüremedi
Bahattin Tonbul
23.10.08
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Bir Akşam Vakti

Hayret korkunç bir rüzgar dışarıda her şeyleri dağıtıyor
Akşam üstü hava kararacak kimbilir neleri fırlatıyor
Boşta güçsüz tutunacak dalı olmayan  havalarda uçuyor
Belkide yardım edecek olmayınca sinecek yer bulamıyor

İşte sokaklarda böyle güçsüz ve yalnız insanlar dolu
Yürekleri boş karınları aç ve kirli bilmiyorlar bu yolu
Kaderleri sokağa atmış sahiplenecek kul yok mu
Çok heyacanlandım nefes nefese kaldım hele bir solu

Sordum birine uzak yerlerden gelmiş okumayı terk etmiş
Orda burda derken yalnızlık onu sokak karanlığına yitmiş
Memleketini sevdiklerini istemiş ama bir daha görememiş
Hepsi sanki bu dünyadan toz olup uçmuş hiç birini görememiş
25.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bir An Duygular

Bakarsın gezmeye çıkmış bir an o duygular
Yıldızlar altında sessiz hep geziyorlar
Bakmayın göremezsiniz
Elle tutulmaz çünkü sanaldır insanda olanlar
Söylediklerini dinle
Çok kalabalık altında yaşayanlar
Hüzün kaplamış yüreklerini
Adeta karıncalaşmışlar,durmadan çalışıyorlar
Bir yıldız üstüne oturup burayı seyrediyorlar
Baksana çokta küçük gözüküyorlar
Sevenler sarhoş olanlar ayırt edilmiyorlar
04.04.2004
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bir Anda

Sonu belli olmaz, bir yoldur hayat
Önüne ne gelir, bilemezsin ki
Her şeyini alır, götürür hayat
Bir anda yürekten, silemezsin ki

Sende doğsa  bile, unutulmazsın
Gerçek gelse bile, doldurulmazsın
Öyle yerleştin ki, kandırılmazsın
 Bir anda yürekten, silemezsin ki

Yokluğun gönlümü, ne hale verdi
Sensizlik aşkını, ruhuma serdi
Aslın burda olsa, sevdamız erdi
Bir anda yürekten, silemezsin ki

İçerimde hasret, ateşin yanar
Bağlandı yollarım, gelemedim yar
Sızlıyor yaralar, ağlayanım var
Bir anda yürekten, silemezsin ki

Ayrılırken gördüm, gülen yüzünü
Unutamaz  yarim, vermiş sözünü
Silmesinler sakın, yaşlı gözünü
Bir anda yürekten, silemezsin ki

Bahattin’im yarsiz, acılar verem
Bağlandım sevdaya, tükenmez yarem
Bitti zannedersin, ölümmüş çarem
Bir anda yürekten, silemezsin ki
Bahattin Tonbul
7.8.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir Anda Soğutulmaz

İnsanın birisini sevmesi kadar
Güzel duygu olamaz
İnsanın sevildiğini bilmesi
Ne kadar büyük bir haz

Sevmekte kolay değil sevilmekte
Sevgisizse yaşanmaz
Bunu anlamayan canlı olmazsa
Bu dünyada durulmaz

Gönüllerde kalan tüm acıları
Ortaya atılamaz
Ne kadar yalnız kalsan da yüreğin
Bir anda soğutulmaz
Bahattin Tonbul
28.09.2008

Bahattin Tonbul
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Bir Arada Konuşacaklar

Yaşamak gülmek oynamak eğlenmek
Sensiz bu vakitleri geçirmek
Çok uzun geliyor bütün bu emek
Hepsi biter sen bu yurdu terk edince

Düşüncesi bile içimi ürpertiyor
Sensizliğin acısı bedenimi titretiyor
Küçük bir anın göz yaşlarımı döktürüyor
Nasılda geçti birden bire adamı yok ediyor

Gönlüm unutmaz hep seni arar
Ruhumla ruhun bak gör,anlaşacaklar
Bir yerde sözleşip elbet buluşacaklar
Nasılda geçti zaman oturup konuşacaklar
26.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bir Aslan Yatar

Hayat denen şey bu mudur dersin
İster sev istersen sevemezsin
Yüreklere serpilen biber değil
Ateşleyen bir fitile benzersin

Acı veriyorsa alma içeri sen onu
Yüreklerde yaşayanların  sonu
Yandıkça yakar adamı iyi bak
Değişmez yaşamın zor olan koşulu

İnsan dostunu arkadaşını sorar
Her gönül de insanın sevdiği yatar
Yalnızlık bize değil,iyi düşünün dostlar
İçimizde yüzde yüz kesin bir aslan yatar
11,06,2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bir Aşk Hikayesi

Neydi o hayal mi,serap mıydı
İlk günkü konuşmamız rüyamıydı
Leyla ile mecnun gibi
Geçen günler,sence sevdamıydı
Üzme kendini,yorma sevgilim
Nasıl da kalbimi delip de girdin
Çok sevdim beni unutma derim
Ararım seni, hasretinle derbederim
Güneş gibi ruhumu aydınlattın
Leyla gibi gurbete attın
Arasam,sorsam karşıma çıkmazdın
Yalvarsam hele benim olmazdın
Aşığım sana içim kan ağlıyor
Ne etse gönlüm ateşinle yanıyor
(5.5.1979)

Bahattin Tonbul
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Bir Baba Var

Bir baba var duygulanıp ağlayan
Bir baba varkı  şiddet uygulayan
İkiside baba duymadın mı arayan
Elinde değil ki desen şu olsun baban

İnsanın elinde değilse seçme seçilme
Hakka ve hakikatan geleni hiç düşünme
Hepsi bir imtihandır doğru ve eğri deme
Gelene razı ol o babandır atana yanlış etme

Bizler ne ekersek onu biçeriz ve yeriz
Sabırlı ol denemeyi her an bekleriz
Baba babadır yanlışı hesap etmeyiz
Herşeyin ondan geldiğini bilir şükür ederiz
24.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bir Bakış Fırlatıyor

Ara sıra da olsa açıp gözünü
Dalgın dalgın bakıyor sanki içime
Adeta yüreğimi yırtarcasına
Bir bakış fırlatıyor yakıyor beni

Umutsuz hep doktorlar bu son anları
Burnundan yiyor mama çaresiz tanı
Görünce içim ağlar kabullenmek zor
Allah'ım inanırım bağışla bu canı

Hiç hareketi yoktur sırt üstü yatar
Sağ tarafı tutmuyor solda az güç var
Ellemezsen daima yatakta yatar
Onun gölgesi yeter kalbi zor atar
08.12.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bir Bardak Sıcak Su

Her sabah kalktığımda içerim seni sıcak su
Bir bardağı yetiyor tok tutuyor beni doğrusu
Elime aldığımda yudumlarken buğunun kokusu
Hele mideme inerken verdiği sıcaklığın dokusu

Bir aşk serüveni gibisin dikkat et o sıcaklığın
İçimizi ısıtırdı verdiği hereket hatta damarların
Isındığını hissedersin aşık olan bütün insanın
Yakar içini su eğer dikkat etmezsen sıcaklığın

Bu yakma yüreği dağlar bunu hele bir bilesin sen
Suyun yakması damarından geçtiğini hissedersen
Bölüm bölüm parçalara ayırır geçtiği yerde esen
Yakar içini eğer sıcak su fazla dikkat edemezsen
29.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir Başka

Gönüllerde sevda sarhoştu benim
İçtiğin kadehler bomboştu ama
Gönül hanesini görürse tenim
Gönüllerde serhat, bir başka bana

Sevda çemberinde çok sevdim ama
Mısralarla artık işim yok benim
Yazılan şiirler bomboştu cana
Gönüllerde serhat, bir başka bana
Bahattin Tonbul
16.9.2012

Bahattin Tonbul
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Bir Bedende Rahman

Nasıl bir beden ağızdan başlayıp ayağa kadar inen
Duramazsın yemeden içmeden hatta beslenmeden
İçinde gezen miğde bağırsak ve böbrekten geçen
İyi maddeler kana diğerlerini de dışarıya yiten

Hepside mükemmel birinde arıza olsa bozulur düzen
Tamire kalkarsın eğer iflas etmişse o bozuk beden
İki türlüdür biri kendi kendini yeniler diğeri yedekten
Vücuttaki deri, ciğer mide  yeniler,damar ise yedekten

Bu düzen ve onu oluşturan gücü hala anlayamıyorsan
Zorlama kendini hikmetini görememişsen o zaman
Fazla söze gerek yok tabiatı evreni ve uzayı yaratan
İşte bizi yoktan var edip tekrar yaratacak olan Rahman
02.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bir Çare Olamadım

Senden ayrı yaşıyor,yarim şu deli gönlüm
Yanarak tutuşurdum,aşkından her gün öldüm
Kimi zaman ağladım,kimi zamansa böndüm
Koştum hasretliğine,bir çare olamadım

Bakmadın yüreğime,acımadın hiç bana
Çok ağladım peşinden,boşta kalan sevdana
Düşünmedin canım yar,atıverdin arkana
Coştu deli yüreğim,bir çare olamadım
Bahattin Tonbul
20.2.2009

Bahattin Tonbul
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Bir Çırpıda Atıp

Yıkamazsın şimdi,hayallerimi
Kavuşması zorsa,isteyemezsin
Acılar içinde,gayelerimi
Bir çırpıda atıp,kes diyemezsin

Canlı tarafından olan oluşum
Boyun eğdirirse,aşkla buluşum
Hazır olmuş hali,sade karışım
Bir çırpıda atıp,kes diyemezsin

Garip bir kıvılcım,gözde parlayan
Süzülen müzükle,gönül korlayan
Şafakla birlikte,ruhu harlayan
Bir çırpıda atıp,kes diyemezsin

Gözleri güzeldi,güçlü bedeni
Görkemli kanadı,uçmuş gideni
Yalancı dünyada,ayrı güdeni
Bir çırpıda atıp,kes diyemezsin

Yüzünde netlike var,olmayan gerçek
Sevdası elinde,zamanı gerçek
Hayali rakamı, sanki de ölçek
Bir çırpıda atıp,kes diyemezsin

Seven gönüllerin etkisi vardır
Hasretlik zulümdür,yaşanan ardır
Ruhunu kaplamak,bencede kardır
Bir çırpıda atıp,kes diyemezsin
Bahattin Tonbul
1.4.2012

Bahattin Tonbul
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Bir Daha

Ne yerde ne gökte,beni arama
Sen gidince yaram azdı birdaha
Ellerinle saçı,sakın tarama
Bıraktığın acı,gitmez bir daha

Havada bulutlar,aşkımı arar
Hasretinden gönlüm,çıkmaz birdaha
Haince düşmanlar,sevdama zarar
Sensiz olan ömrüm,durmaz birdaha

Aşağı yukarı,gezinen beden
Sen olmayınca,yanmaz birdaha
Kış olunca karı,erken terk eden
Doymayan toprağı,sarma birdaha

El açtım tanrıya,dua ederim
O alemde beni,bekle birdaha
Cennet bahçesinde,sevda ekerim
Acılar içinde,tutma birdaha

Karanlıkta muma,ihtiyacın yok
Yanacak çınarı,alma birdaha
Deredeki kuma,batanları çok
Ruhunu rüyamda,sorma birdaha
Bahattin Tonbul
7.9.2009

Bahattin Tonbul
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Bir Daha Dönermişsin

Sevenlerin yarası,yakmayınca tükenmez
Ateş ile karası,duman olsa silinmez
Kalple dilek arası,bıçak ile delinmez
Bakıversen gönlüme,bir daha dönermişsin

Sevda ile açardın,içimdeki ayazı
Dillerinle kazardın,göğsündeki pey azı
Düşmanına nazardın,unutmasan son yazı
Yakıversen gönlümü,bir daha dönermişsin

Yüreğime sar son bir kez,sevgini unutmuşum
Ruhundan uçak geçmez,dostunu korkutmuşum
Sancıları pek bilmez,kalpleri kurutmuşum
Satıversen gönlümü,bir daha dönermişsin
Bahattin Tonbul
28.6.2010

Bahattin Tonbul
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Bir Daha Geriye

Verdiğim o sözü,geri alamam
Attığım imzayı,yalnız bozamam
Tuttuğun şarkıyı,sensiz çalamam
Bir daha geriye dönemezmişsin

Ağlarsam göz yaşım,kimler silecek
Coşan yüreğimi,kimler dilecek
Sevdiğim yarimi,gerçek bilecek
Bir daha geriye dönemezmişsin

Hayalleri kurmak,sana mı kaldı
Yar ile kavuşmak,sona mı kaldı
Acıya bulaşmak,ömrünü aldı
Bir daha geriye dönemezmişsin

Dost bildiklerini,çağırıversen
Karanlıkta yalnız,bağırıversen
Doğacak güneşte,ağarıversen
Bir daha geriye dönemezmişsin

Hayat ikimize bayram olmadı
Her nefes alışım,sana doymadı
Sensiz umudumsa,sona kalmadı
Bir daha geriye dönemezmişsin

Elime sazımı,bak sensiz aldım
Dediğin şarkıyı,nasılda çaldım
Sevdamın uğruna,özleyip daldım
Bir daha geriye dönemezmişsin

Gittiğin o yerde,oyna oyunu
Bensiz o diyarda,açma boyunu
Geçmişinde temiz,olan soyunu
Haykırıp da geri,dönemezmişsin

Bahattin’im artık,sevemiyorum
Yarden başkasını,bilemiyorum
Hayalimden onu silemiyorum
Bir daha geriye dönemezmişsin
Bahattin Tonbul
30.10.2010
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Bir daha Seversem

Bir daha seversem, dünya gözüyle
Yaşarmıyım aşkı, buna ne dersin
Dost ile düşman, tanı özüyle
Kaybolmaz acıyı, sona erdirsin

Yalanı dolanı, söylettin bana
Gönül Harman olmuş, dönüp baksana
Helalı haramı, dinletsem sana
Yaşarmıyım aşkı, buna ne dersin

Boşa telaşlanma, Allah’ın kulu
Tükendi ümidi, kalmadı yolu
Cennetinde aşkı, gözleri sulu
Yaşarmıyım aşkı, buna ne dersin

Ne derse desinler, yari ararım
Saklarım sevdayı, hemen kararım
Gece rüyalarda, dağlar yararım
Yaşarmıyım aşkı, buna ne dersin

Hayat bir zulümdü, zamanı derin
Saklarsın teninde, kokundur terin
Esen rüzgarlarla, bozulmaz yerin
Yaşarmıyım aşkı, buna ne dersin

Bahattin o yarim, benimdir deme
Yanında olsa da, rüyası eme
Altın hayat huzur, onsuzsan yeme
Yaşarmıyım aşkı, buna ne dersin
Bahattin Tonbul
6.6.2015
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Bir Damla

Gökyüzünde yıldız, ola bilirsem
Senin için kayar, düşer ararım
Yıldırımlar gibi, koşa bilirsem
Bir damla yağmurda, elbet sararım

Belki de bir gülün, düşsem üstüne
Rüzgarı savurur, yaprak üstüne
Gözyaşı sanarlar, girsen testine
Bir damla yağmurda, elbet sararım

Bu yalan dünya da yoktur hiç eşin
Yalanı söyleme, cennetin peşin
Özlenen alemde, o yarim meşin
Bir damla yağmurda, elbet sararım

Sesize büründü, biten seneler
Dilim dönmez oldu, yari deneler
Aklım firardaysa, sonsuz haneler
Bir damla yağmurda, elbet sararım

Sevenle sevilen, neden birimiş
Aynı varlık değil, sanki dirimiş
Biri iki görmüş, toprak kirimiş
Bir damla yağmurda, elbet sararım
Bahattin Tonbul
20.8.2014
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Bir Damla Gözyaşı

Ne yapsam ne etsem, ağlarım işte
Yerlere düşürmem, cansın özümde
Dağlara taşlara, haykırsam şimdi
Bir damla gözyaşı, kaldın gözümde

Yıldızlara yazdım senin adını
Unutamaz gönlüm, yarın tadını
Karanlık gecede, duran kadını
Bir damla gözyaşı, oldun gözümde

Ben sana gül desem, gül kokacaksın
Dalında dikenle, ya solacaksın
Yüreğimi yakan, hep olacaksın
Bir damla gözyaşı, kaldın gözümde

23.4.2017
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Bir Dinle

Yüreğimin gürültüsünü
Hele yavaş yavaş iniltisini
Bir dinle

Bugün rüyamda gördüm seni
İçimdeki sıcaklığın durur hala
Bak dinle

Sar bedenini bedenime de
Kalbimin sesine versen kulağını sen
Beni dinle

Damarımda akan kansın
Ruhumda esen rüzgarsın
Hayalimdeki cemalin gitmeden
Ne olur gel dinle

Yalnızlığın esaretini
Sessizliğin acısını duymadan hissetmeden
Çıkıp gel sonra da
Gör öyle dinle

Dinlede hak ver bana
Sensizliğin ne kadar zor olduğunu
Yalnızlığımı duy ondan sonra
İyi dinle

Yeter artık
İster gel istersen gelme ama
Anılarımıza hörmeten
Beni dinle

İşte o zaman anlarsın neler çektiğimi
Gözyaşı döktüğümü
Hatta canlı canlı çöktüğümü öldüğümü
Hisset dinle

Seni çok seviyorum
Bir daha gelde gitme,beni üzmeden
Ne olur dinle

Sonsuzda uçup gezen  bedeni
Toprakta çürüyen yüreğini
Hasret bıraktığın tenini
Ruhumda hayalimde kaybetmeden çık gel
Buluşalım seninle
Anlarsın o zaman sende beni
Hele bir dinle
Bahattin Tonbul
15.10.2009
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Bir Durak

Olması imkansız yola girdik
Neydi günahım Allah’ım
Tenin oldu artık toprak
Ne senden uzak
Nede bana tuzak
Yarsiz haram bana mutlu olmak
Neye yaradı onca zaman
Geçti gitti
Gençlik yıllarım tam işte o zaman
Şimdi aşkınla yanıp kül olsamda
Hayalin kaybolmuş bedeninden
Çok uzaklardan ırak mı ırak
Belkide benim için bir sınavdı
Bu
Yada yaşadığım
Yaşattığım
Son bir durak
Bahattin Tonbul
22.11.2011
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Bir Düş Enkazıyım

Yediğin kalbi dokur, acın içimdedir yar
Geceleri karanlık, yaralı uykularda
Sevdan içimde ki kor, saplanmışsa o diyar
Bir düş enkazıyım ben, görülmez kuytularda

Gün olur ağlayacak, bensiz geçen o yıllar
Saçlarında kırlaşmış, önüne düşen kıllar
Şayet dillenir ise, anlatılsın o yılllar
Bir düş enkazıyım ben, görülmez kuytularda

Gölgeler emanetin, çok kirlendim mi desem
Gözleriyle konuşur, umudunu ben kesem
Kablarına sığmayan, sevdalarını yesem
Bir düş enkazıyım ben, görülmez kuytularda

Hayat sayfalarında, sakladığım meleksin
Yitik şehir içinde, beklediğim dileksin
Sen benim yüreğimde, olgunlaşmış çileksin
Bir düş enkazıyım ben, görülmez kuytularda

Kirli nefes solusam, ciğerimi  yıkarsın
Gizlediğim sırlara, ben olmadan bakarsın
Kor düşmüş ırmaklar da, ayrı ayrı akarsın
Bir düş enkazıyım ben, görülmez kuytularda

Bahattin’im sussamda, içimden çıkmaz hüzün
Gönlümü yıkasamda, sığmazsın iki gözüm
Fırtınalar koparmış, solmamış hala yüzün
Bir düş enkazıyım ben, görülmez kuytularda
Bahattin Tonbul
11.11.2012

Bahattin Tonbul
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Bir Eylül Sabahında

Biri kollarıyla sararken
Diğeri yaprağını saralttı
Peki sen ne yaptın o an
Zaman yokluğun da daralttı
Yapraksa tutunamadı
Uçtu uçtu bir an
Sonunda düştü toprağa
Karıştırdı rüzgar
Bir o yana, bir bu yana
Sonunda iki kaya arasın sıkıştı
Çürüdü gitti kendi kendin toprağa
Bir bitki gibi
Bir insan gibi
Bir can taşırdı  o
Yeşilken genç dayanıklı
Saraldıkça yaşlandı
Meyvesini taşıyamaz oldu
Soldu o aniden
Bir eylül sabahında
Bahatttin Tonbul
6.9.2016

Bahattin Tonbul
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Bir Fatiha  Yollasın

Umutları tükenen,yürekleri sallarsın
Esen rüzgarlarınla,beni nasıl seslersin
Ulu tanrım bizleri,dualarla kollasın
Yarım kalan dünyamı,acep neyle süslersin
Sözlerimi  okuyan,bir fatiha yollasın

Soyadını alıp da,ölene dek yaşadım
Cennetimde beklerken,sizleri unutmadım
Gezdiğim bu yerlerde,sevdamızı akladım
Sonsuz olan aşkımı,toprağında sakladım
Sözlerimi  okuyan,bir fatiha yollasın
Bahattin Tonbul
7.8.2011

Bahattin Tonbul
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Bir Filim

Hayat sanki bir filim
Özledim artık seni
Neredesin sevgilim
Bekle orada beni

Seni koydum toprağa
Günü güne eklerim
Çıkmışsın sen o dağa
Sonsuza dek beklerim

Senin aşkına yanar
Gece gündüz inlerim
Kalbim durmadan kanar
Sonsuza dek beklerim

Damarımda akan sen
Yari ben çok özledim
İçimi ısıtan sen
Sonsuza dek beklerim
Bahattin Tonbul
26.6.2009

Bahattin Tonbul
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Bir Gülüşün Bana

Bir gülüşün bana, hayat verirdi
Yağan yağmur yüzde, coşup akınca
İçimdeki acı, sensiz erirdi
Simsiyah gözlerin, bana bakınca

Ellerim titrerdi, dokunurken sen
Yüreğim ürperdi, yakınırken  ben
Çaresiz dertleri, haykırır çeken
Simsiyah gözlerin, bana bakınca

Yarsiz bu alemi, yaşatmak ezel
O yar içindeyken, gerçekten güzel
Anılar saklanmış, hayaller özel
Simsiyah gözlerin, bana bakınca

Sevdanın kıymeti, bakan yüzünde
Gözyaşının sırrı, akan özünde
Aşkların güzeli, yarin sözünde
Simsiyah gözleri, bana bakınca

Aşkın bir bedeli kalpde saklıdır
Sevmeye çalış ki, gönül yakınca
Yabancı lisanda, özü aklıdır
Simsiyah gözlerin, bana bakınca

Mahkumsun gönlüne, ocağı söndü
Gül bitti ağaçtan, çiçeğe döndü
Unutulmaz sevdan, belkide dündü
Simsiyah gözlerin, bana bakınca
Bahattin Tonbul
4.7.2013

Bahattin Tonbul
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Bir Güzel Sevsem

Bir güzel sevsem
Kaşları kara,gözleri ela,saçları siyah
Bir güzel sevsem
Düşürsün beni,yollarına
Durmadan aratsın beni,dağlarda ovalarda
Çok gezersem,olurum hovarda
Bir güzel sevsem
Ona kavuşamazsam,yediğim hep olur zehir
İçtiğim şarap ise durmaz başımı döndürür
Ona sarılamazsam,aşkımı söndürür
Bir güzel benim olsa
Onu tablo gibi evin köşesine oturtup
Uzaktan hasretle seyredip,kalbim ise eder tıp,tıp
Tutamazsam seni,bir güzel koklayıp
Vereceği sarhoşluk,ömür boyu mutluluk
28.7.2007

Bahattin Tonbul
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Bir Güzelce Gezmişler

Öpsen yanaklarımdan,seni her an düşlerim
Bensiz olan hayali,dilleriyle ezmişler
Ne zaman doğsa güneş,gölgeleri eşlerim
Anıların üstünde bir güzelce gezmişler

Azı kül yazı duman tüten baca akmadan
Bir nesli yok ettiler,sevenlere bakmadan
Acılara set çekmiş,o yar aşkı yakmadan
Ayakların altında,bir güzelce ezmişler

Yüreğinde gül açmış,dikenine batmadan
Ömrüne ömür katmış,gönüllere yatmadan
Umut ile bağlanmış,dilleriyle tatmadan
Kaldırımlar üstünde,güzelce ne gezmişler

Ruhumun tutkusunu,sana candan vereyim
Sevdamın utkusunu,ufuklara sereyim
Tenimin dokusunu,nerelere gereyim
Aşkımızın üstünü,güzelce ne ezmişler

Deniz olmuş okyanus,özlemimin içinde
Irmak dolmuş o göller,damarımın içinde
Rengi solmuş yüzlerin,hedefimin içinde
Sevdamızın üstünde,bir güzelce gezmişler

Bahattin’im anarım,yıldızımı seçerim
O yarimin elinden,zehir olsa içerim
Hasret duyan ruhumu,hissetmeden geçerim
Sevdamızın üstünden,bir güzelce gezmişler
Bahattin Tonbul
13.10.2010

Bahattin Tonbul
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Bir Hayal Gibi

Rüzgarın karşısında ki çınar gibiyim
Seni candan ve yürekten seven biriyim
İste tüy gibi bulutların üstünde gezeyim
Söyle nerede dersen durup dinleyeyim

Sever yüreğim sanki bir ırmak gibi
Yatağını eşer birlikte götürür hepsini
Gönlü doyunca belli yere yığıntı yapar
Denize ulaştığı boğazın verimlidir yeri

Bazen yakar yüreği yanardağ misali
Alevler fışkırır sıkılmış akan bir lav gibi
Düştüğü aktığı yer iflah etmez aşık gibi
Delip geçer dünyasını sanki bir hayal gibi
12.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bir İnatın Uğruna..Sıddık Tonbul'a

Değdimi yalan dünya,sıkıntısı içinde
Çektiğin acıları,bir çırpıda yok ettin
İş işten geçti ama,mikrop tenin içinde
Bir inatın uğruna,sen kendini mahvettin

Son pişmanlık olsada,geri dönüşü yoktu
Bu kocaman alemde,mal mülk hesabı çoktu
Ummadığın insandan,beklenmedik bir oktu
Bir inatın uğruna,sen kendini mahvettin

Hac dedin ümre dedin,hakikata hükmettin
Sen bu işi yaparken,yüreğinde hapsettin
İnandın ve güvendin,düşmanı sen dost ettin
Bir inatın uğruna,sen kendini mahvettin

Uçup gitti seneler,Şule Nuru everdin
Burak askerden geldi,onuda çok severdin
Ufak defek hesabı,hayallerle öderdin
Bir inatın uğruna,sen kendini mahvettin

İpe urgana güven,emaneti ödeme
Öyle bir bağlamış ki,evin barkın yedeme
Dostundu düşman oldu,uzaklara gideme
Bir inatın uğruna,sen kendini mahvettin

Bacım Gülten mahvoldu,gece gündüz hep ağlar
Yaşayıp yaşattığın,mis kokulu o bağlar
Muhammedin uğruna,yol yaptığınız dağlar
Bir inatın uğruna,sen kendini mahvettin

Uzak yakın o eller,hep beraber yaşardık
Sıddık hasta deseler,bu dünyada şaşardık
Hayat dolu o insan,gülüp oynar taşardık
Bir inatın uğruna,sen kendini mahvettin
Bahattin Tonbul
8.3.2012

Bahattin Tonbul
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Bir İnsanın Sözü

Bir insanın sözü, elbette hikmet
Verebileceği, ruhta övgüdür
Susması saygıysa, bakması ibret
Ölümsüz hediye, onda sevgidir

Zamanı gelince, aşkı tam olur
Sabrederse değer, kalpde hapsolur
Kısmet kader olmuş, nefis son bulur
Ölümsüz hediye, onda sevgidir
Bahattin Tonbul
20.9.2014

Bahattin Tonbul
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Bir İz

Her gönülde bir iz, taşıyan vardır
Kimi anlar kimi, duyamaz seni
Sızlayan yürekte, ağlayan  vardır
Hasretine tutkun, kalmışsa teni

Kuşların kanadı, olmazsa uçmaz
Çiçeğin yaprağı, durmazsa açmaz
Aşk ile sevdası, sevenden kaçmaz
Özlemine tutsak, bırakma beni
Bahattin Tonbul
29.1.2014

Bahattin Tonbul
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Bir Kadın Sevdim

Çok güzel mi güzel,bir kadın gördüm
Yüzü güldükçe de,nurlar saçardı
Karanlık gecede,saçını ördüm
Güneşin ardından,nasıl kaçardı

Mor dağların yalçın,yamacındaydı
Üzerinde selvi,ağacındaydı
Saçları omzun da,aşk tacındaydı
Güzeldende güzel bir kadın sevdim

Gözlerinden akan,gözdamlasıydım
Pınarlardan akan,su damlasıydım
Yanağında duran,tek hızmasıydım
Özeldende güzel bir kadın sevdim

Dudakları kiraz,alev nefesi
İrem bahçesinde,yarin efesi
Ateş olmuş teni,sarmış kafesi
Güzeldende güzel bir kadın sevdim

Dilinden bal akar,türküde tadı
İçindeki yara,unutulmadı
Kendi yok olsada,hiç kaybolmadı
Güzeldende güzel bir kadın sevdim

Bahattin’im bende,gözlerden ırak
Kafdağın ardına,sevdamı bırak
Aklın uzağında,olmuşsun çırak
Güzeldende güzel bir kadın sevdim
Bahattin Tonbul
13.9.2011

Bahattin Tonbul
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Bir Kere

Kimler ördü özünü
Yürekteki gözünü
Unutulmaz sözünü
İçe attım bir kere

Seni benden alırlar
Gurbet elde kalırlar
Özler durur yavrular
Aşkı tattım bir kere

Yürek elden kaymıyor
İçten içe oynuyor
Seven neden doymuyor
Onu tattım bir kere

Sular gibi akacak
Kimi görse tadacak
Özleyip de bakacak
Yari tattım bir kere

Kokun hala duruyor
Sevdan tende kuruyor
Bak göğsümü buruyor
Seni tattım bir kere

Ey sevdiğim baksana
Ateş olup yaksana
Damarımda aksana
Aşkı tattım bir kere

Gül dalında soluyor
Kalbe özlem doluyor
Sevmek başka oluyor
Yari tattım bir kere

Rüyalarda arasın
Ateş ile kararsın
Kaybedince zararsın
Seni tattım bir kere
Bahattin Tonbul
22.10.2010

Bahattin Tonbul
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Bir Köşede

Acıların duruyor
Aşka gönül doymuyor
Ruhumdaki sevdama
Acep neler oluyor

Ellerim hep yazar mı
Yürek ezip bozar mı
Deli divane gönlüm
Bir köşede sızar mı
Bahattin Tonbul
1.5.2009

Bahattin Tonbul
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Bir Melek Gibi

Telsiz gibi havada titreşimleriyle oluştu
Aşkı sevgiyi bu yürek onda bulmuştu
Zaman nasıl geçti anlayamadım inan
Sevdiğim kanatlanıp uçan kuş olup uçtu

Bir melek gibi gökyüzüne süzüldü
Dünyadaki acıları içerisine gömmüştü
Kim bilir gitmeden acaba neler hissetmişti
Kendi Allah’ın yanında bedeni toprağa düştü
9.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bir Mezar Olur

Sevgilim çok sevinme gençliğine
Bu günlerin yarın hatıra kalır
Aldanma sen teninin esmerliğine
Hayatın sonunda sana bir zehir olur

Doğduğu anda çocuk anında bağırıp ağlar
Çiçekler su ile hayata canlanıp adeta  bakar
Gök gürleyince arkasından şimşekler çakar
Hayat dediğin sonunda bir mezar olur

Yaşarken eğlenip bir yandan da  gülerdin
Diğer yanda da üzülünce göz yaşını silerdin
Yakalandığın o amansız hastalığın derdinden
Hayata gözlerini birden bire kapatı verdin
03.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bir Nefes

Canlarım aynı cümlelerim sabit olamaz
İçimde bir nefes doğru dürüst durmaz
O nefes ki beni hayata bağlayan o ses
Şimdi bu dünyada değil elle tutulmaz

Nasıl bir ses olmuş bir zaman o da nefes
Kalplere girmiş ruh gibi gözle görülmez
Çevresinde bulunduğu insanları ayırt etmez
Hep üretir çalışır sevgi dağıtır kimseyi incitmez
29.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bir Nefes Alıp

Bu günler geçince,o bir gün gelir
Zaman bitince de,ölüm gibidir
Atacak adımı,yoksa zor gelir
Bir nefes alıp da,vermiş gibidir

O gün gelincede,bakarmı o göz
Kimseye denecek,kalmamış son söz
Yarindan ayrılan,yürekten bir köz
Bir nefes alıp da,vermiş gibidir

Bir gün geçincede o gün gelecek
Ne söylenir ise,o hep bilecek
Geçmişe baktıkça,candan gülecek
Bir nefes alıpda,vermiş gibidir
Bahattin Tonbul
6.1.2011

Bahattin Tonbul
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Bir Nesli Mahvederler

Hayat herşeyi var ama sevgisi yok
Bulut kaplamış her yanını,gök simsiyah
Anlayamadım mavi neden böyle
İnsanların yaşadığı bu yerde
Karmaşık afat mı olacak ne
Birden demeye kalmadı taş düşüyordu
Gökyüzünden irili ufaklı
Nasılda toplamışlar hepsini biraraya
Ağaçların çiçek açtığı şu dönemde acımadı
Tırpan gibi biçti bütün çiçekleri
Yok ettiği geleceği
Farkında değildi yaptığının
Hepsi bir kızgınlık sonucu yok oldu bütün çiçekler
Bir nesli nasıl mahvederler
Bunu bile fark edemediler
04.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bir Ok

Gönüllerde yaşardı
Aşkımız boşta kaldı
Yari sevmeyenlerin
Kalpleri de kanardı

Tutamazdın gönlünü
Unutmayasın gülü

Ellerin de eli yok
Yüzünde gülleri çok
Sevdasız yaşayanın
Yüreklerinde bir ok

Tutamazdın gönlünü
Unutmayasın gülü
Bahattin Tonbul
7.1.2009

Bahattin Tonbul
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Bir Olanı Sev

Aşık olduğum yar, korkma beni sev
Doğduğun o yeri, ölüncede sev
Anlam katan ile, yaratanı sev
Sev sev ki korkmadan, bir olanı sev

İki iken biri, diri iken sev
Sahip çıkacaksın, hakikatı sev
İçinize aşkı, bağlayanı sev
Sev sev ki korkmadan, bir olanı sev

Yürek yaşatmayı, anlayarak sev
Sevgiyi hissetmez, duyurmadan sev
Önemlisi sevgi, yaşatanı sev
Sev sev ki korkmadan, bir olanı sev
Bahattin Tonbul
17.8.2013

Bahattin Tonbul
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Bir Ölüp Bin Diriliyor

Babacığım Aktütüne can geldi
On yedi arkadaşım bak kan verdi
Bana gelmeden çakallar kaçı verdi
Kürt  kurtlarım yanlarında değildi

Oralardan girdik Anadolu’ya
Ataların ilk bastığı toprakta
Duramadı Frenkler karşısında
Kürt kardeşler yanlarında değildi

Ermeni’si,Yunanı, Arabını
Çakallar sarmışlar her bir yanını
Tüm melekler kanatlanıp bağrını
Örtmüşler üstlerine Mehmet’imin

Kanımızın rengi göklerde uçar
Satılmış aldatılmış tüm alçaklar
Yer altında yatamayıp hortlarlar
Batsın Mehmet’ime kurşun atanlar

Mehmetçiğin  yüzlerine nur sarmış
Alçakların suratları ağarmış
Korkulardan ağaları şaşırmış
Telaşından çevresini görmüyor

Arkasına bakmadanda gidiyor
Vatanını sevenlerde yürüyor
Allah aşkına şehit veriyor
Bir ölüp adeta bin diriliyor
Bahattin Tonbul
10.10.2008

Bahattin Tonbul
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Bir Ömür Birde Aşk

Bir ömür birde aşk, yaşatmış gülüm
Bir aşk hikayesi, dilerde solan
Aşkında son emek, kuşatmış  ölüm
Toprağa bağlamış, kalplerde olan

İnsanın sevdiği, insanda olur
En güzel hediye, seveni bulur
Dürüslük bağlılık, aşkında kalır
Toprağa bağlamış, kalplerde olan

O yarin resmini, paylaşmak bizden
Sevgili gününü, yaşamak sizden
Aşkına bağlanıp, yüreği özden
Toprağa bağlamış, kalplerde olan
Bahattin Tonbul
14.2.2017

Bahattin Tonbul
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Bir Sabah Sormadan Gözlerini Kapadın

Bir rüzgar bir aşk bir acı gibi girdi içine
Hayatını bitireceğini kimse söylemedi ya
Tedavi gördün iyileşirsin sonunda diye
Bekledik umut bağladık,doktora hemşireye

Birden gelişti birden yıktı,birden beyne sıçradı
Ne kötü hastalıkmış,dilin tutuldu hareketsiz bıraktı
Tek canlı yerin gözün ve ruhun şuurun berraktı
Diğer tüm azaların ayrıca başkasına muhtaçtı

Razı idim ben hepsine usanmadan sana bakardım
O güzel gözlerinle bana tatlı tatlı bakar gülücüller atardın
Kalbim seni kucaklar her gece uyumadan sabahlardım
Bir sabah aniden sormadan vedalaşmadan gözlerini kapadın
27.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bir Sen Daha

Telaşlanma boşa, anlayamazlar
Gördükleri kadar, anlayacaklar
Duydukları kadar, kavrayamazlar
Seninle birdaha, olmayacaklar

Olmayacak daha, bu dünyadaysan
Bulamıyacaklar, anlaşılmazsan
Güçler yetmeyecek, toprak olmuşsan
Kimse bir sen daha, olmaz dünyada

Bir icat edilmiş, dillerde kendi
Anlamıyla anlat, tükenmez tendi
Ağlayacak gözler, silinmez bendi
Kimse bir sen daha, olmaz dünyada

Mazlumun zalimden, öç aldığı gün
Zalimin zulmünden, savuştur o gün
Acılar içinde, çaresiz son gün
Kimse bir sen daha, olmaz dünyada

Güneş doğmuyorsa, yarin yüzüne
Gözlerinde perde, çekmiş özüne
Kabahat denilen, aşkın sözüne
Kimse bir sen daha, olmaz dünyada

Bütün susturulmuş, diller elinde
Almışlar dünyayı, saçlar belinde
Gözleriyle söyler, ağlar gelinde
Kimse bir sen daha, olmaz dünyada
Bahattin Tonbul
17.8.2013

Bahattin Tonbul
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Bir Ses Geliyor

Bir ses geliyor sevgiden uzak
Karanlığı delercesine mızrak
Birleşmiş yüreklerde kor bir ateş
Tane tane bitirir insanı bırakır geride leş
Uzatma fazla kokusu yayılmasın
Sevdiğim yar sakın uyanmasın
Hasretim aylarca ona
Beni sevsin sakın ha unutmasın
Üşümesin diye toprak örtmüştüm üstüne
Yanına yatacaktım dostlar izin vermedi gene
Boş ver benim gönlüm yüreğim hep seninle
Zannetmesinler unuturum benim yerim yurdum
İnan sevgilim hep seninle
Dur inanmıyorlarsa kulaklarını koysunlar
Kalbimin üstüne
Söylesinler adını bak o zaman gelen sesi
Hele bir dinle
Tık tak tık tak diye gelen bu ses
Sevginin sesi
Yarıyor gece karanlığında ortamı
Korku filimler  indeki gibi
Çığlık çığlığa yayılıyor seven yürekleri
Oynatıyor yerinden
Uyan artık kalk toprak altında yatan yarim
Kalbimin ağlamasına bak
Göz yaşlarım kurumuş ağlamaktan
Kimse bilmiyor halini yalnız kalan bu adamdan
Başka
Çoluk çocuk dalmışlar dünyanın dönmesine
İçimdeki o sesi tekrar dinle
Ver yüreğini elime,al sende benim kini tut
Oynuyorum son uzatmaları ne olur
Artık beni bekle
Seven kalpler birleşecek biliyorum
Kim atacak son toprağı üstüme
Merak ediyorum
Bahattin Tonbul
25.07.08

Bahattin Tonbul
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Bir Sevgi Arıyorum

Yüreğini delecek,aşka sevda diyecek
Seni bensiz sevecek,gönülden düşmeyecek
Bir sevgi arıyorum,yalnız kalamıyorum

Karanlıktan gelecek,anıları silecek
Hayallere girecek,akıldan gitmeyecek
Bir sevgi arıyorum,inan bulamıyorum

Rüzgar gibi esecek,beni serinletecek
Bıçak gibi kesecek,acıyı vermeyecek
Sevgiden karıyorum,tat alamıyorum

Şimşek gibi çakacak,bedenime takacak
Irmaklarda akacak,gökyüzüne yazacak
Bir sevgi arıyorum,seni bulamıyorum

Güneş olup yakacak,ruhu aydınlatacak
Bulutlardan bakacak,ufku yaldızlatacak
Bir sevgi arıyorum,sensiz olamıyorum
BahattinTonbul
20.4.2010

Bahattin Tonbul
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Bir Sızı Var İçimde

Bir sızı var içimde akşamları artıyor
Ağlamaktan gözlerimin içi acıyor
Bırak hüzünlü olan şu sensiz geceleri
Bilmem ama ağlayan  gözümde sancıyor

Senin sesin bülbül gibiydi yaşadığın anda
Gitmeden kollarını boğazıma güzelce sar da
Milyonlarca sevgilinin gözyaşı akan sularda
Bak istersen ağlaşalım kollarını boynuma sar da
27.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bir Sürü Yasa

Annemin ölüme, üzülemedim
Yar yanımda hasta, zamansa kısa
Toprağın altında, ezilemedim
Cennetin içinde, bir sürü yasa

Görmeden bakana, duyuramadım
Geçmişi dinleyip, kayıramadım
Hissedip dokunup, ayıramadım
Yar yanımda hasta, zamansa kısa

Düşünmeden konuş, dokun bir hele
İnsanlıktan uzak, dualar dile
Acının sahibi, umutta çile
Cennetin içinde, bir sürü yasa

En yakın insandır, huzuru bozan
Oysa yaşatmaktır, içini kazan
Uzaklara bakar, geçmişi yazan
Yar yanımda hasta, zamansa kısa

Hayatın şerefi, vücutta, yasa
Evladın umudu, ruhunda tasa
Rızkın bereketi, gönülde kasa
Cennetin içinde, bir sürü yasa

Bahattin bu yüzden, yakışanı yap
Dağılma unutma, aşkına biat
Hoşuna giderse, yazarsın kitap
Yar yanımda hasta, zamansa kısa
Bahattin Tonbul
5.6.2015

Bahattin Tonbul
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Bir Şarkısın

Bir şiirsin içimde, sevdan düşmez gönlümden
Okuması kolaysa, söylemesi bambaşka
Çıkmazsın hiç aklımdan, hayalimden düşümden
Bir şarkısın sevdiğim, bağladın sen bu aşka

Hayat sanki bir rüzgar, estikçe gönlüm yanar
Yağmurlu gecelerde, şarkılar seni anar
Dil susmuş gönül pusmuş, bahsetme dostlar kanar
Bir şarkısın sevdiğim, bağladın sen bu aşka

Esir ettin umudu, başkasına  vermedin
Aldığın son nefesi, inan son kez görmedin
Bu dünyanın sonunu, sabredip de ermedin
Bir şarkısın sevdiğim, bağladın sen bu aşka

Karanlık geceleri, elbet birgün bitecek
Gündüzümde,gecemi, sabah akşam yetecek
Candan ötesi olmaz, can suyuyla yitecek
Bir şarkısın sevdiğim, bağladın sen bu aşka

Bulut yıldız kaybolsa, yüreklerde yazımsın
Hayallerde düşümde, çalınan son sazımsın
Tellerinde titrersin, dillerinde nazımsın
Bir şarkısın sevdiğim, bağladın sen bu aşka
Bahattin Tonbul
25.4.2017

Bahattin Tonbul
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Bir Şiir

Bin acıdan bir şiir, yazılsa da inanma
O acıyı yaşatan, bilir elbet taşıyan
Sayması mümkün değil, sayanlara aldanma
Hasret çeker o ruhu, yüreğinde yaşıyan
Bahattin Tonbul
22.5.2014

Bahattin Tonbul
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Bir Şiirle

Ali manyaksın sen işte şiiri okurken yaşadım
Çocukluğun dışındaki her şeyi
Evet anladım,anladım şimdi Nilgün'ün sessizce gidişini
Sebep anne ve babasıydı
Onun için gitti desene

Peki bizim sevgimiz
Yanan yüreğimiz
Yıllarca hala yanacak mı dersin?
Geçmez acı,yakar yüreği durmadan
Hele okusaydı Nilgün bunları
Ağlar,ağlar dururdu durmadan
Zaten gözyaşları kurumuştu
Sesi çıkmıyordu ne acısını ne sevinci
Anlaşılmıyordu
Anlatamıyordu,sesi çıkmıyordu
Bir hıçkırık düğümlenip
boğuluyor heyecanlanınca
Ne sevinci ne üzüntüsü anlamak zordu
Ali be bu şiiri sen yürekten içinden geldiği gibi yazdın
Tıpkı benim şu anda sana yazdığım türden

Bazen Nilgün kızardı sana duygusu yok diye
Sonra gerçekleri öğrenince yıkılırdı
Kızsa bile kin tutmaz
Seni ve ailesini savunurdu taki
Son yaza kadar köyde yatmayı isterdi
Çok özlerdi çocukluğunu
Çocukluğuna doyamadığı o evi
Kısmet olmadı hasret duyduğu hayal evine
Duyguları yüreğinde düğümlendi
Bütün bunları yazacaktı vakit yetmedi yüreğine
Yenildi esir düştü o mikrop belasının eline
Ya sonu sessizce gidiverdi söyleyemeden
Ne dersin bizi duyuyor mu
Bizi görüyor mu
Ah kafam karıştı yıktın ruhumu allak bullak ettin bir şiirle
Bahattin Tonbul
25.3.2010

Bahattin Tonbul
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Bir Tanem

Bir Tanem

Senin için aşkım elde değil mi
Unutamam seni
Hatta sessizliği
Bir tanem

Ruhumda saklarım geçmişini
Fotoğrafların duru albümlerde
Elbiselerin dolap da
Hayat sen olmadan yaşanmıyor
Acıların izi
Durur hala kalbimde
Bir tanem

Her sabah güneşin doğuşuna bakarım
Orada ararım sıcaklığını
Parıldayan ışıkların
Yüreğime verdiği ateş
Dumanı tütmeden
Batacak güneşin kızıllığı acıtır hayallerimi
Bir ömrün tükendiğini anlarım
İşte o zaman
Sevgi kaybolur benliğimde
Karanlıkla birlikte yalnız kalırım sensiz
Bir tanem

İşte acı başlar o zaman
Kimse duymaz sesimi,dağlar ağaçlar hışırtısı
Yok edemez içimdeki sensizliğin acısını
Kendi kendime haykırır,kendim duyarım
Ancak o sesin iniltisini
Bir tanem

Ana baba çocuk hatta eş ve dost çok uzak
Sanki aralarında karanlı bir perde var yüreklerde
Kat,kat dağlar girmiş aralarına
Bir göz değil mi?
Akşam olunca çekilir hepsi yatağına
Kapadı verseler gözlerini
Bir tanem

Yalnız kalırsın işte o an tüm geçmişinle
Çocukluğundan başlar anıların tek,tek
Acı tatlı yaşarsın rüyalarında
Kimsenin kimseye faydası yoktur artık
Acı içinde kıvranırsın o zaman
Dünya dediğin bu mu acaba
Orada ki hayattan biraz bahsetsen
Rahatlar belki yüreğim
Sensizliğin sancısını hasretini andıkça

https://www.antoloji.com
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Bir tanem

Yolda yürürken girerdin koluma
Ben dünyanın en mutlu insanı olurdum birden
Hayallerinin kahramanıydım çünkü
Severdin yüreğimi,koklardın durmadan
Ciğerinde gezerdim adeta
Damarında dolaşır sıcaklığına sıcaklık katardım
Üşütmezdim hiç seni,sarardık kollarıma
Unutma çık gel artık arıyorum
Yollarda kaldırımlarda
Bir tanem

Bana haber ver gelmeyecek sen söyle
Ben geleyim bari senin yanına
Oradaki yaşam nasıl?
Buradaki sanal alem doyurmuyor artık
Gelip geçi verdiğini bile anlamıyor
Teknik alabildiğine hızlı yayılıyor
Uzayda kablolar içerisinde
Yaşam kayboluyor
Tat alınamıyor,yanık kablo kokularından başka
Bir tanem
Bahattin Tonbul
12.2.2009

Bahattin Tonbul
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Bir Türlü Aklımdan Çıkmıyorsun Ki

Bir türlü aklımdan çıkmıyorsun ki
Yolda yürürken,telefon eder,hep beni dinlerdin
Bütün saçma konuşmalarımı,çok ciddi kabul ederdin
Konuşup,söz bitince,ne var ne yok deyincede gülerdin
Beni ben olduğum için dinler ve severdin
İşte bende sana bu yüzden ilgi duyar ve seni daha çok severdim
Hiç usanmadın,benden başkasınada bakmadın bunu bilirim
Çevrende kardeşlerini ve yiğenlerini görmek isterdin
Bir türlü çok uğraştın lakin hiçbirini etrafında göremedin
O yüzden köyü mekan tuttun,hiçbiri yanına gelmediği gibi
Köyün yakınından geçerken bile sana gelip görülmedi,yıkıldın
Bahattin beni iyi dinle beni sensiz bu köye beni bir daha getirme
Dedin bu üzüntünü unutamam,adeta hayata küstün.Tatilden döndüğünde
İşte hayatın artık bizimle ama lakin ömrün buna yetmedi bütün sevdiğine
22.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bir Yar Sevdim

Bir yar sevdim,kaşları olsun yayım
Gözleri denizin mavisi saçı ise siyahım

Bir yar sevdim,kendisi çok mu çok  uzakta
Sevdiğim mezarda yıllarca ağladım ardında

Bir yar sevdim,düştüm onun ardına
Arattı beni ovalarda hatta dağlarda

Bir yar sevdim,onsuz yediğim her şeyin
İçtiğim şarabın yüreğimde bıraktığı kederin

Bir yar sevdim köprüden geçerken düştüm sulara
Yüzme bilmiyordum beni rezil etti hatta madara

Bir yar sevdim onsuz bu dünyayı ben neyleyim
Sevmiştim kendisini yerine mezara ben gireyim
30.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bir Yarım Nefes

Her bir nefes alışımız değersiz oluyor
Birden bire
Oysa ne kadar değerli,nefes alışımız
Çevresindekileri ne kadar mutlu ediyormuş
Bu yarım bir nefes

Yada etrafındakilerin seni izlerken
Bu nefesi alıp vermenin mutluluğunu görmek
Ne kadar güzel
Ne kadar umut verici bir şeymiş

Anne senin son andaki o nefesin bizlere yetermiş
Peki neden,neden biliyordun da
Terk ettin beni
Yaktın şu körpe yüreğimi be annem
Daha sevmemiştim
Senden başka kimseyi
23.05.2003
bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bir Yelken Açmalı

Bir yelken açmalı engin denize
Arkasında köpük, izi kalmasın
Geçmişime dair, solgun benize
Geride hayali, beni almasın

Yepyeni dünyada, bir yol almalı
Sevgisi umudu,  yalnız olmalı
Aranan aşkını, onda bulmalı
Arkasında köpük, izi kalmasın

Sadece ileri, bembeyaz sayfa
Bindiğin gemide, olmasın tayfa
Bir sen bir gelecek, hüzünsüz sayfa
Geride hayali, seni almasın

Yaşanan acıyı, silip atmalı
Eskiyen ne varsa, hemen satmalı
Mutluluğu alıp, kalbe katmalı
Arkasında köpük, izi kalmasın

Yeni olan gemi, mutluluğa yol
Eskiyen ne varsa, kapkaranlık hol
Aşkını taşımaz, kırılmış o kol
Geride hayali, seni almasın
Bahattin Tonbul
21.8.2014

Bahattin Tonbul
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Bir Yerde Adım Geçer

Seven yürek daima sever olsanda olmasanda ne fark eder
Hayat dediğin gülerek eğlenerek,bazende üzüntü ile geçer
Sen benim canım bana söylemedin ama dilin dönünce eğer
Deki bana canım sevgilim belki bir gün bir yerde adım geçer

İşte o an sana soramadım,vedalaşamadım anlayamadım ayrılığı
Birden bire vücudum dayanamaz,gözlerim görmez oldu aydınlığı
Baktım sağa sola ama çevrem kararmıştı göremedim hiçbir varlığı
Zoraki aldınız sizde o kış günü,toprağı açıp bıraktınız unutulmaz anı
30.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bir Yol Olmuş

Duman olmuş hep kaçıyor
Sonsuzluğa bir yol olmuş

Anıların kayboluyor
Ruhun ateşler saçıyor
Gönül de fırtına esse
Duman olmuş hep kaçıyor

Zaman yüreklere dolmuş
Beti benzi hepten solmuş
Ayrılığı giden sevda
Sonsuzluğa bir yol olmuş
Bahattin Tonbul
11.2.2009

Bahattin Tonbul
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Biraz Önce Okul Bahçesinde

Biraz önce okul bahçesinde çocukluğumu yaşadım
Çocukların yere çizdikleri oyunu o güne taşındım
Baktım yıllar geçmiş ama sistem hep aynı şaşırdım
Kişiler değişmiş ben o günü aynı oyunu oynardım

Nasılda güzel zıplıyorlar,çevresinde kimseyi görmüyor
Kendi dünyaları odaklanmışlar oyuna etrafı hissetmiyor
Bakarmısın düştü elleri çizildi hiç bir zaman umursamıyor
Ne güzeldi o yıllar beni şu anda çok acaip duygulandırıyor

Anlaşamadılar kavga edecekler sanki bir düşman gibi
Etrafına bakmadan o güzargahın o oyunun tek sahibi
Görmezler büyüğü küçüğü o dünya onların tek hakimi
Çocukluk yıllar insanın unutamadığı unutamıyacağı gibi

Bak barıştılar şimdi sanki hiç kavga etmediler bunlar
İşte çocukluk bu ya içlerinde kin nefret taşımazlar
Anında kızıp bağırır ortalığı dağıtır çevreyi bozup yırtar
O günler başka güçlü isen bağırırsan hakimiyet kurar
21.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Birbirimize

Neye sahip olmak istersin yaşarken
Yeryüzüne mi?
Gökyüzüne mi?
Yoksa
Uçan kuşların hareketine veya koşan atlara mı?
Belli bir amaç veya hedeflerin var mı?
Seninde benimde Allah’ım bir
Aynı yere avuç açmışız da
Bakarsın denizin ustu ne bir an hareketsiz
Her şey durgun.
Birden dalga çıkmış,sonrada yok olmuş
Derler ya dalgalar gibi gelip geçer
İşte aynen öyle yaşamışız bu dünyada
Ondanda kısa ikimiz doyamadık
Birbirimize.
17.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Birden Özlüyorum

Buraları terk ettiğinden belli
Sevdamın yükünü
Satırlara kazıyorum tek tek
Ağzımdan dökülen sevda sözleri
Yüreğime kızılca kıyametler kopartıyor
Her nefeste yaşadıklarım
Sevabıyla birlikte günahlarım
Yaşanmış yaşanacak varlarım
Gezer durur seyyahlarım
Sızlıyor artık ayaklarım
En sislisinden rüyalarım
Tutamadığım hayallerimi
Özlerim

Katır gibi inat sevda
Ağaç yaprakları gibi sallanıverir rüzgarda
Basamak basamak sevgi
Katlanmak seven yürek için değildi
Avuçlarım gül kokusuyla doldu
Yolduğum çiçekler özleminden soldu
Yaşadığım bütün bunlar kabustu
Daldığım uykudan uyanamaz oldu
Gönlüm
Silemez oldum geçmişin sisini
Yüreğimden
Baksana geberiyorum sevgimden
Özlerim

Rayların üzerinden kayan trenler
Haykırarak dağların arkasından sesleniyor
Her çığlığı aşkıma hasret özlem belirtiyor
Aynasında mendilim bağlı
Çapkın eller tarafından
Çözülmek isteseler de
Aşkım ruhum hep seninle
Umut tacirlerine fırsatı verme
Yavaş yavaş gücüm tükeniyor
Gökteki yıldızlar tek tek yer değiştiriyor
Kayboluyor bazıları karanlıkta
Siliveriyor güneş
Hepsini birden
Özlüyorum
Bahattin Tonbul
13.3.2011

Bahattin Tonbul
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Birden Soldu

Sevdiğimi atamadım
Yüreğimde satamadım
Onun aşkı sevdasını
Bu ellerde tutamadım

Yağmur yağdı yer çamurdu
Çoraplara hep su doldu
Sevdiğimin yanakları
Parçalandı birden soldu
Bahattin Tonbul
31.10.2008

Bahattin Tonbul
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Birer Birer

Çekilen sevdamız,ayrı kalınca
Birer,birer koptuk,biz bu dünyadan
Rüzgarlara atıp haber salınca
Ne çabuk uyandık,biz bu rüyadan

Yalnızlık kapladı,sensizken beni
Acılar çekerdim,sızlar bedeni
Hayaller yapardım,unutmam seni
Birer,birer koptuk,biz bu dünyadan

Buz kesti duygular,sensiz kış günü
Geceler karanlık,yarsiz güz günü
Unutmam sevdanı,aşkım bu günü
Ne çabuk uyandık,biz bu rüyadan

Sesini kaybettim,başka yellerde
Dokunma yetkisi,farklı ellerde
En sonu anladım,akan sellerde
Birer,birer koptuk,biz bu dünyadan

Her şeyi bilince,sever gideni
Hiçbir şey durmuyor,aşkın bedeni
Ateş olmuş yakar,özü diteni
Ne çabuk uyandık,biz bu rüyadan

Bahattin’im aşka,inanıyorum
Çekilen acıya,dayanıyorum
Anıyı saklayıp,doyamıyorum
Birer,birer koptuk,biz bu dünyadan
Bahattin Tonbul
3.9.2011

Bahattin Tonbul
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Birgün Gelir Diye

Ey sevgili sana, aşık oldum bil
Yokluğunla özlem, çekiyorum da
Sevdamın özünde, asil duran gül
Birgün solar diye, izliyorum da

Her an beni bekle, hayat çok kısa
Masmavi dünyanda, hiç yokmu tasa
Kırıldıysan affet, ne biçim yasa
Birgün gelir diye, izliyorum da

Sözlerim yürekten, sevdam hatırdı
Omuzuma yaslan, aşkım satırdı
Evren çok küçükmüş, toprak yatırdı
Birgün döner diye, izliyorum da

Sessiz kalışın da, bir acın vardı
Onu izleten de, yürekten ardı
Farkında yok olan, ateşi sardı
Birgün gelir diye, izliyorum da

Bütün olan bitten, tesadüf değil
Gözümün gördüğü, hayal hiç değil
Yüz sene geçsede, aşktır o eğil
Birgün gelir diye, izliyorum da
Bahattin Tonbul
20.8.2014

Bahattin Tonbul
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Birgün kavuşursun Musti-1

Mustafa sen yalnızım diyorsun üç aydır önemli değil
Çocukların sen yaşıyorsun ya buna çok şükür eğil
Hayat belki bir gün içlerine bir ateş düşerde meğil
Sen o zaman içindeki bu ateşi söndürecek olanla sevil

Onlar senin parçan bilemezler içini,ancak baba olunca belki
Bunun için sabır dile Allah'tan biliyorum sanki bir parçan yok ki
Onların hepsi dünyada belki bu gün belkide yarın anlaşılaşacakdı ki
Rahat ol kendini boş yere sıkma geçer bunlar et tırnaktan ayrılırmı ki

Onlarda seni sever bilemezler yaşarken bunu
Bir an kızgınlık içlerini kin nefretle doldurulduğunu
Bir gün anlarlar babanın kalbi nasıl kırılıp burkulduğunu
Çok geçmez akılları başalarına gelirde hissederler yokluğunu

Babasızlığı çok iyi bilirim yaşarken anlıyamamıştım
Ben liseyi bitirince babamı aniden kaybetmiştim
Şu ana kadar rüyalarımdan çıkmadı her an yanmışım
Ben babaların babası oldum bir türlü onu unutamamıştım

Şimdi belki rahatlar çok iyi hayatın cilveleri hoş olur
Yabancı yerde unutmazlar Türk kanı daima asil olur
Atasını unutup bilmeyenin başına olmadık ters iş konur
Taş değse ayaklarına babanın bedduası dokunur

Bütün çocuklara baba kötü olamaz hatası olsada olmasada
Her çıkar onlardan yana,çektikleri çok acı işkenceye koysada
Baba babadır ana yardır ikiside bir elmanın yarısıdır ayrı olsada
Tırnaklarına acı dolsa ikisinin yürekleri parçalanır sakın bunu unutma ha

Yerin ayrı yurdun ayrı polislerle görüşmen zor gelir tabi
Biz deki zorlama değil gönüllere dolan gerçek sevgi
Yapmacık zoraki belli görüşmeler yeterli olmaz gel gör ki
Tonbul'lar soğuk olur ama kalpleri duygusal pırlanta gibi

Seni anlıyamadın için duygusal gönlün kırık etrafında kimseler yok
Çoluk ve çocukla irtibatı sağlamanda yaşadığın aşırı sinir bozukluk
Moralini bozmuş belli gerçek sevgi gerçek duygulardan yoksunluk
Çok ayrı kalmışsın hep çevrende süni olan sevgi yaşamdaki boşluk

Ara bulursun ileride çok uzak değil hoş görülü yorgunluk
Eskimi yenimi hangi sevda ne kadar kaldı bu ara boşluk
Özünden birşey kaybetmemişsin hep aynı duygu hoşluk
Kim bilir Allah sanada onada verecek sevgi yüklü bolluk
01.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Biri Başın Sağ Olsun Dediğinde

Her an adını andıkça ağlıyorum hala canım
Çocuklar da üzülüyor ama ben ne yapayım
İçim bir tuhaf oluyor birden hemen seni arıyorum
Seni ben unutsam bile içim bir türlü unutamıyor

Görüyorum her yerde hatıraların anıların beynimde
Eşin dostun görünce bana başın sağ olsun dediğinde
Kalbim durmuyor birden çıkarcasına çarpıyor o yerinde
Seni ben unutsam bile içim unutamıyacak anla artık benide

Bahattin Tonbul
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Biri Diğeri

Biri seven diğeri sevilen
Biri cansa diğeri canandır
Biri bilen diğeri bilmeyen
Biri han diğeri handandır

Biri açan diğeri kaçandır
Biri yatan diğeri yaşatan
Biri kaçan diğeri saçandır
Biri koşan diğeri kuşatan

Biri eren diğeri direnen
Biri seren diğeri serdiren
Biri gören diğeri görmeyen
Biri veren diğeri vermeyen

Biri atan diğeri yaratan
Biri aşan diğeri aştıran
Biri katan diğeri karatan
Biri koşan diğeri koşturan

Biri anan diğeri yandıran
Biri bende diğeri sendendir
Biri kanan diğeri kandıran
Biri sende diğeri bendendir

Biri saran diğeri sarartan
Biri yanan diğeri yandıran
Biri karan diğeri karartan
Biri anan diğeri bandıran

Biri kaçan diğeri kaçtıran
Biri uyan diğeri uyartan
Biri saçan diğeri saçtıran
Biri ayan diğeri ayartan
Bahattin Tonbul
7.8.2011

Bahattin Tonbul
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Biri Olmalı

Anlamsız tartışıp, sözü bölünce
Yüreğine sarıp öyle almalı
Göğsünde yer açıp, sensiz ölünce
Seviyorum diyen, biri kalmalı

Mezarına bakıp, senin dirine
Hasret olup çeken, seven birine
Gözleri kör olup, görmez birine
Seviyorum diyen, biri olmalı

Sevgini unutmaz, o cana gelen
Yaşamı bir tutmaz, yalınız ölen
Yarine baktıkça, yüreği gülen
Seviyorum diyen, biri kalmalı

İşte ondan biri, benim sevgilim
Toprak çeker oldu, yalnız değilim
Umudun kapısı, yetmez sevgilim
Seviyorum diyen, biri kalmalı

Bahattin’im ben, geçti bu ömrüm
Dalında sararıp, verildi emrim
Kuru yapraklara, serildi sabrım
Seviyorum diyen, biri kalmalı
Bahattin Tonbul
30.12.2012
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Birkaç Kulaç

Dön koca dünya dön,
Sen döndükçe bitmez bu seven
Sön koca yürek sön
Sen söndükçe tükenmez,bu beden

Yar koca dünya yar
Yar öldükçe içim yari yakar
Yak koca dünya yak
Ben öldükçe toprak ondan korkar

İn koca yürek in
İnersen teninin titrer
Bin koca seven kalbine binde
Onunla sonsuza dek birlikte dinlen

İç ulu derya iç
İçtikçe başın döner
Yaşadığın sanal alemde
İnsanlık nasıl söner

Aç ellerini havaya aç
Açta yaratana dua saç
Sevda dolu özüne biran evvel kaç
Gönül kervanına çok da yanaştın
Bak kaldı birkaç kulaç
Bahattin Tonbul
1.5.2011

Bahattin Tonbul
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Birleşemezsin

Evet yürek değil, belki bir ateş
Göremezsin onu, erişemezsin
Sevda ruhunda ki,yanan bir güneş
İstemezse kalpler,birleşemezsin

Haklısın sevdiğim, sebebim sen ol
Yazdığım çizgiler, sevda da bir kol
Kimseler görmese, yüreğimde sol
İstemezse kalpler,birleşemezsin

Bir sevdayı bulmak,kolay değildir
Hasreti tadarsak, olay değildir
Aşkı yaşatırsak, alay değildir
Yanmayan kalplerle,birleşemezsin

At şu sitresini, olumsuzluk ne
Sevda bir ateştir, doyumsuzluk ne
Gönül istedikçe, sevgisizlik ne
İstemezse kalpler,birleşemezsin
Bahattin Tonbul
10.8.2012

Bahattin Tonbul
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Birleşmiş Beraberlik

Saklama sevdiğini çekinme söyle sevindiresin
Bekletme duygularını bildir sevenlere örneksin
Korkma çekme sözlerini içinde ne varsa deşilsin
İşte gerçek seven gerçektende sevilmeye laiksin

Hayatını parçalara böl çocukluk gençlik ve evlilik
Her dönemin tadı başka ama ille de sonu olan evlilik
Bütün dünyan o olsa da diğerleri gerçekten göstermelik
O an iki kişi değilsin sadece bir kişi birleşmiş beraberlik
08.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Birlikte

Ne olursan ol,yeterki ol
Anlamazsın acıyan yürek senin değilse
Ne bilirsin sen sevmeyi
Merhamet duymuyorsan içinden
Bilemezsin gerçek aşkı ve onu hissetmeyi

Yürü istersen eğer yürüye bilirsen görmeyi
Yetmez adamı baksana içine
Yüreğine gömmeyi
Dolar ateşi içine yakar derinden derinden
Korku yoksa arkasından gelen
Haydi dostum kalk yürüyelim birlikte
Sevdiğimin elinden tutarak koşalım mahşere dek
El ele
Bak gördünmü güneşin batışını,ayın gelişinden
Nasıl da belli oluyor değil mi?
Bu düzen
İşte o zaman ölürüm bende onunla sonsuza dek
Birlikte
23.06.2008
Bahattin Tonbul
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Birlikte Al Yanına

Şu an gece yarısı ben seninle konuşuyorum
Bu satırları yazarken
İçim rahatlıyor
Canım sevgilim,hayat sen olmadan devam ediyor
Ama benim için hayat bitti bilirsin
Sadece yaşamak için ekmek yeyip su içiyorum
Hiçbir şeyden zevk alamıyorum
Yolda seninle gezdiğim yerlere gelince içim titriyor
Evde her yalnızlığımda içim kanıyor
Gelecek için tüm hayallerimiz
Seninleymiş
Hepsi yok oldu şu an
Okulu bırakmadım ama hiç tatta alamıyorum
Nasıl bir dünya
Nasıl hiç ölümü ayrılığı düşünmeden yaşadık
Seninle
Çocuklar şaşırtıyor beni de
Onların önlerinde çok güzel,dünya var
Anlasalar bizi
Yalnız dünya için değil düşünseler ahreti
Kafam karmakarışık
Ağzıma aldığım balda bile tat kalmamış
Her şey seninle güzelmiş sevgilim
Bunu sensiz yaşarken anladım
Allah’ım ne olur sevenleri ayırtma
Birlikte al yanına
Bahattin Tonbul
19.09.2008

Bahattin Tonbul
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Birlikte Çıkmıştık Bu Yola

Birlikte karar aldık birlikte çıktık bu yola
Çok çetin günler geçirdik vermedik mola
Kimi zaman aç,kimi zaman tok kaldık aylarca
Fırsat vermedik hatta,olmadık muhanete muhtaçda

Kendi düğünümüzü kendimiz birlikte yaptık
Düğünde toplananları masraflara dağıttık
Yedik içtik eğlendik,hatta fotoğraflar çekindik
Bütün takılan takı ve eşyaları satarak karşıladık

Aile destek çıkamadı tüm eşyaları ikimiz aldık
Birllikte kazandık,birliktede beğenerek harcadık
On yıl çivi üstüne çivi dahi ayırıpda koyamadık
Tüm evimizin a dan z ye eşyaları hep biz aldık

Vermedimi Allah fazlasıyla bol,bol severek aldık
Bir evimiz oldu,birde kızılayda büro gibi yer aldık
Yıllarca kızımız ve oğlumuzun eğitimi için harcadık
Nerdeyse onların okumalarına karşı iki daire yapardık
24.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Birlikte Çıktık Yola

Karanlık gecelerde, güneş aya hiç sığmaz
Bomboş duran gönlümde, sensiz kalmak da varmış
Sabah olmadan güneş, sevda üstüne doğmaz
Birlikte çıktık yola, bu dünyamız pek darmış

Gökkuşağı renklerle, gül yüzünde renklendim
Bulut üstünde gezdim, hayalinle eğlendim
Sen benim tek sevdiğim, anılarla dinlendim
Birlikte çıktık yola, bu dünyamız pek darmış

Toprağa düştü yarim, yer üstünde ben sensiz
Yağmur altında gezdim, ırmak aktı  su densiz
Islandı bütün ömrüm, dillerde şarkın bensiz
Birlikte çıktık yola, bu dünyamız pek darmış

Düşmedin hiç kalbimden, sızın hala duruyor
Ayyıldız gökyüzünde, ciğerimi buruyor
Bahar geldi ufkuma, çiçek sensiz kuruyor
Birlikte çıktık yola, bu alemim pek darmış

Yüreğimde acısı,  tükenmek bilmiyordu
Mahkumolmuş aşkıma, el dahi gülmüyordu
Yan yana el eleyken, sevdamız ölmüyordu
Birlikte çıktık yola, bu dünyamız pek darmış

Bahattin iyice bak, kan akıyor gözümde
Yıllar geçmiş olsada, kaybolmasın izinde
Zaman tükenmiş olsa, herşey aşkın özünde
Birlikte çıktık yola, bu dünyamız pek darmış
Bahattin Tonbul
30.4.2015

Bahattin Tonbul
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Birlikte Kararlar Alırdık

Hayatıma öyle bir girmişsin ki her yerde sen
Adım attığım sokak da nefes aldığım ortamda
Hatta beni yalnız bıraktığın gök kubbenin altında
Yalnız bıraktığın özlemini giderdiğim hatıralarda
Durmadan seni görür,seninle yaşarım ben buralarda

Alışmışız dertleşerek geleceğimize ortak kararlar almaya
Sen yoksun ama ben konuşuyorum resimlinle hatıralarınla
Sonunda yine birlikte karar veriyoruz sakın ha bunu unutma
Çok özledim seni duyuyor görüyorsan beni gel de kucakla
Ne olur ara sıra da olsa beni unutma
30.05.2008
Bahattin Tonbul
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Birlikte olduğunun Tadını Çıkart

Bunalıyorum sensiz şu günlerim anlamsız
Dersim bitti ama uğraşacak beynimi dolduracak
Malzeme yok artık senin yanına severek koşuyordum
Çünkü sen beni bekliyordun
Bana muhtaçtın bende sana sana bakmaya o kadar acım ki
Anlatacak zamanı bulamadım
Geçmiş günlerime acıyorum sana yardımcı olamadım
Adeta iş koliktim kazanmak zorundaydım
Gece gündüz hafta sonu boş kalamadım çok ihmal ettim canım
Çok geç kaldım biliyorum biliyorum bunu şimdi anladım
Sensizlik ben varken sende bensizlik çok çektin
Özür diliyorum ama sen yoksun.
Affet sevgilim son anda birlikte olduk ama doyamadım
Tüm seven ve sevilenlere sesleniyorum
Yaşarken sevdiğiniz yanındayken kıymetini bilin
Sonra bu anları çok arıyor kalbin
14.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Birlikte Olsaydım Seninle

Kokmuyorsun burnuma artık
Duruyor görüntün
Kaşımın hemen üstünde
Ta gözümün bebeğinde
Hayalliyorum sensizliği,sensiz yaratık
Yavaş yavaş sakin halinle
Bahçeye kurduğun kazanı
İs yaptım yine
Kapkara oldu altı,yanları odun ateşinden
Geçmişteki maziyi örter gibi
Aldım elime teli,kazıdım kazıdım durmadan
O simsiyah yeri
İstemiyorum örtülmesini
Yaşamak ve yaşarken kaybolmak istiyorum
Sanki bir is gibi
Bırakın silinmesin örtsün geçmişimi
Çok tatlı günlerdi her anım seninle
Sevsem de sevmesem de yanında olmayı
İssterdim ben de
Keşke söylesende gittiğin yeri
Oraya gelip
Birlikte olsaydım seninle.
Bahattin Tonbul
29.08.2008
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Birlikte Uçar

Etrafta hayali, yalnız da kalsa
Işık karanlığı, nasılsa açar
Kötü söz sahibi, yaşanmış olsa
Kargalar sürüsü, birlikte uçar

Yediklerin haram, içsen bayılır
Umudun elçisi, sevda sayılır
Sana bakan gözler, elbet ayılır
Kargalar sürüsü, birlikte uçar

Üzülme doğrular, kaderi değil
Güneşin altında, gölgesler eğil
Kartallar yalnızca, uçmaya meğil
Kargalar sürüsü, birlikte uçar
Bahattin Tonbul
14.8.2014

Bahattin Tonbul
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Birlikte Yaşadık

O yare hasretim tükenmek bilmez
Geri dönüp baksa, zaman dolmadan
Yüreği küçüldü, yüzüde gülmez
Birlikte yaşardık, uzak kalmadan

Sevdası buluttur, gök kuşağında
Yağmurun altında, ilk ışığında
Düşü ver kalbimden,  son açığında
Birlikte yaşadık, uzak kalmadan

Yarsiz buralarda, kırıldı sazım
Çiçekler açmadı, gelir mi yazım
Umudun elçisi, alındır yazım
Birlikte yaşadık, uzak kalmadan

Yeryüzünde sensiz, ağlar melekler
Sevdası hayali, bitmez dilekler
Bomboş oldu inan, bütün emekler
Birlikte yaşadık, uzak kalmadan
Bahattin Tonbul
23.5.2015

Bahattin Tonbul
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Birtanem

Boynu bükük kaldım, yine birtanem
Bozuk kaldırımlar, durur bir tanem
Kendimden geçsemde, ölsem birtanem
Umutlar çıkmazda, solmuş birtanem

Sana kavuşmamı, anla birtenem
Yüreğime aşkı, saldın birtanem
Benden uzaklarda, kaldın birtanem
Umutlar çıkmazda, sensiz birtanem

Gel artık gel özler, seni bu yürek
Güneş doğsa erken, ayrılmaz direk
Dağların ardına, saklanmış melek
Umutlar çıkmazda, solmuş birtanem

Söylenecek söz çok, söylenmez bazen
Düşmandan saklanır, eğlenmez bazen
Kötüler aklanmaz, günüller ezen
Umutlar çıkmazda, solmuş birtanem
Bahattin Tonbul
15.8.2013
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Bismillah

O kalp senindi bu kalp benim
Ne iflah oldum nede islah
Yürekte yanan,ateş tenim
Düş toprağıma bit bismillah

Boş maviliğin bittiği son
Aşk aleminde,yettiği son
Ruhuna sevgi,ettiğin son
Düş toprağıma bit bismillah

Dönmek istersen,bekleyeceğim
Yeşer bahçemde,ekleyeceğim
Sen hep bende  kal,çekleyeceğim
Düş toprağıma bit bismillah

Herşey çürüyor,can kardeşim
O alemde bensiz,yan kardeşim
Anılar bile,son kardeşim
Düş toprağıma bit bismillah

Etten kemikten,yaratılmışız
Gök mavisinde,saraltılmışız
Yerde saklayıp,karaltılmışız
Düş toprağıma bit bismillah

Başka bir zaman,içte yaşar
Yaşayıp durur,ufku aşar
Nur topu gibi,aşkla taşar
Düş toprağıma bit bismillah
Bahattin Tonbul
30.6.2012
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Bitanem....(Nilgünün bana yazdığı)

Bitanem!
İşte yine akşam oluyor
Bense sessizliğin koyu karanlığında
Boynu bükük oturuyorum
Karanlık beni korkutmayacak ama bitanem
Sen yanımda yoksun ki...
Oysa sen yanımda olsan
Tüm karanlıklar parlak bir aydınlığa dönüşür
Sen yanımda oldun mu var ya bitanem
Uçuyorum sanki göklerin maviliğinde
Nilgün Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bitecek

Ruhumuzda alan dar
Ne aşkı var nede yar
Seni seven şu gönlüm
Evlenmemiş bir bekar

Seven yare bakarmış
Ateş olup akarmış
Gönlündeki güzele
Ne deseler çatarmış

Yar içimde gezecek
Yürekler eritecek
Sevdalısı ayrılan
Günden güne bitecek
Bahattin Tonbul
18.5.2009
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Bitecek Sonu

Hakikata varmak, laf ile olmaz
İnanırsan yaşat, uygula onu
Sen diri oldukça, mezarın dolmaz
Çok insan görsen de, bitecek sonu

Yeşillenip gelen, bahçeler dolu
Çiçekler geçici, dikeni kolu
Akıllara meydan, güzellik yolu
Çok insan görsen de, bitecek sonu
Bahattin Tonbul
9.2.2013

Bahattin Tonbul
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Biten Gönlümüzden

Alemin boşa andığı
Sevdanın ona yandığı
Dostların bakıp kandığı
O yare deyip ağlasam

Dostların dostu sanmıştım
Sevene boşa kanmıştım
Dünyayı sonda  anmıştım
Sevdim deyip de ağlasam

Aşkı sevdayı yamadık
Hayat dolu sevgimizden
Senli sensiz doyamadık
Nefes gitti elimizden

Eşe dosta soramadık
İflas eden kalbimizden
Aşkını da bulamadık
Düşüp biten gönlümüzden
Bahattin Tonbul
12.6.2010

Bahattin Tonbul
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Biter

Herkesin başında, bekliyor ölüm
Gönlü ufuklarda dumanı tüter
Belki çok yakındır, dikenli gülüm
Taze bir gül açar,kokusu yeter

Uyanır uyanmaz, hakikat bizim
Dala konmuş bülbül, özlemle öter
Kimbilir ne zaman, söyletir dizim
Toprağa örtünce, dünyası biter
Bahattin Tonbul
10.2.2013

Bahattin Tonbul
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Biter Sözlerim

Olurya birgündü, benden habersiz
Gidersen üzgündü, bakan gözlerim
Açtığın yolları geçer habersiz
Döktüğüm yaşlarla biter sözlerim

Susarsa şarkılar, bomboş sayfalar
Kanayan yüreği, vurmuş tayfalar
Acısından ağlar, duysa kalfalar
Döktüğüm yaşlarla biter sözlerim

Terk edersen hergün, bekler yolumu
Kırılmamış umut, sakla kolumu
Gittiğin her yerde, açsan solumu
Döktüğüm yaşlarla biter sözlerim

Bira ekmek biraz, doldursaydın su
Birazı da sende, kokar doğrusu
Ötesi can taşır, bitmez korkusu
Döktüğüm yaşlarla biter sözlerim

Taşıyamaz yürek, yıkık sandalı
Yalnızlığı asmış, kırık mandalı
Gelinciği bekler, umut yandalı
Döktüğüm yaşlarla biter sözlerim

Bahattin’im bekler, yardiye seni
Gece döner diye, onu özlerim
Kapısını açmaz, yaksan buseni
Döktüğüm yaşlarla biter sözlerim
Bahattin Tonbul
19.6.2013

Bahattin Tonbul
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bitermi Ömrüm

Acı çekeceğiz, desem inanma
Neden diyemedi, yaralı gönlüm
Evet desem bile, bana inanma
Hepmi dese acep, bitermi ömrüm

Acılar mutluluk, hemde ücretli
Unutma herşeyi, geçmiş çok dertli
Diyemeden gitti, sevgi hürmetli
Hepmi dese acep, bitermi ömrüm

Ölüm gelir başa, yaşanır o an
Şimdi söyle sev dök, olası heran
Herşeyin sonudur, yürektir becan
Hepmi dese acep, bitermi ömrüm

Hayat der gülümser, Allah der yürür
Olgun insan elbet, onu da görür
Kısmet der her hali, rızayı verir
Hepmi dese acep, bitermi ömrüm

Sevmek gönül işi, dünyası yalan
Yardım etmek haktır, doğrudur bulan
Sebebi olanın, ardından dolan
Hepmi dese acep, bitermi ömrüm

Bahattin  toprakta, sevdası kazan
Yalanları sahte, gönülden yazan
Enkazın altında, yokolmaz bozan
Hepmi dese acep, bitermi ömrüm
Bahattin Tonbul
5.12.2015

Bahattin Tonbul
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Bitirdim

Yarim seni güneş gibi  yakacak
İçimdeki acılara bakacak
O alemde sevdiğine kavuşup
El alemin yüreğine akacak

Bakma bana yaralıdır bedenim
Hasret kaldım bu ellerden gidenim
Hangi canlı duracakmış bilemem
Sensiz sessiz bu alemden yedenim

Tanrım affet çok acılar çektirdim
Kalbindeki yaraları diktirdim
Doktor bile çok şaşırdı aşkıma
Ruhumdaki özlemleri bitirdim
Bahattin Tonbul
8.5.2009

Bahattin Tonbul
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Bitiremezsin

Kulağında esen ses,gözünde hayalinim
Şimşek çakan bulutu,yere düşüremezsin
Yar ben senin içinde,geçmişte vebalinim
Anım da yaşattığım,aşkı üşütemezsin

Dudağından suları,damla damla sileydim
Göğsümdeki kılları,dişlerimle çekeydim
Sensiz geçen yılları,iğne ile dikseydim
Hayalini rüyamda,beni düşleyemezsin

Dillerinde biten tat,güneşi soğutamaz
Ulu dağlara inat,bulutu dağıtamaz
Umudu yaşama kat,sevdayı ağlatamaz
Sarı vermiş bedeni,aşkı bitiremezsin
Bahattin Tonbul
8.7.2010

Bahattin Tonbul
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Bitirirdin

Aşkı beni yaktı mı
Yürek açıp baktı mı
Saç üstünde yazarmış
Ömrü sevda  tattı mı

Gözlerinde yar yanmış
Eşe dosta dayanmış
İçindeki acılar
Yükseklerden kayanmış

Sevda ile gelirdin
Buzlar gibi erirdin
Kalbindeki yaranı
Ruhunda bitirirdin
Bahattin Tonbul
9.2.2009

Bahattin Tonbul
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Bitirmişizde

Merhameti solmuş, serkeşliğinden
Biz birbirimizi, yitirmişizde
Haberimiz yokmuş, kardeşliğinden
Saygıyı sevgiyi, bitirmişizde

Boş ver hayat buysa, olmaz olsun yar
Sevda kalbi oysa, gelmez o diyar
Umut içimde kor, yıldızım kayar
Saygıyı sevgiyi, bitirmişizde

Karanlık gölgeler etrafı sardı
Sevda çeken ömür, ruhumda ardı
Yarsiz bu diyarlar, bana bekardı
Saygıyı sevgiyi, bitirmişizde

Dillerden düşmüyor, bunca seneler
Özlemi elekte, tutmuş döneler
Acıya tuz basıp, sönse haneler
Saygıyı sevgiyi, bitirmişizde

Ayrı düşmüş kader yüreği yakar
Yağmur taneleri, hendeğe akar
Gözleri buğlanmış, bakamaz bekar
Saygıyı sevgiyi, bitirmişizde

Sanki bir el gibi, dur deyi verdin
Uzaktan uzağa, korkuyu serdin
Buğulu gözlerle, allah’a erdin
Saygıyı sevgiyi, bitirmişizde
Bahattin Tonbul
8.3.2013

Bahattin Tonbul
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Bitmeyen Bekleyiş

Vefası ve kalpsizin  birisin
Hani bana o tatlı dilli sözlerin
Demiştin ki her gün seni beklerim
Bende sana inanıp yolunu gözledim

Benim çilem birgün bitmeyecek mi
Vefasız sevgilim artık gelmeyecek mi
Gelip şu kalbimi bana vermiyecek mi
Çaresizim sevgilim anlatamıyorum

Alıp kalemimi elime derdimi yazarım
Yazarkende ağlayıp hemde seni ararım
Bir ses duysam ürperirim geldin sanarım
Ne yapalım sevgilim gelmiyorsun ki
5.6.1978
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bitmez

Dağda taşta bayırda,ruhun sevgi doluydu
Gönlün kaldı hayırda,acıların yoluydu
Dereleri aşarken,aşkın sevda koluydu
Ayrılamam yar senden,sebep hakkın yoluydu

Toprak oldu bedenin,ağrıları eklerim
Seni sensiz rüyam da,mahşere dek beklerim
Geceleri yıldızı,anılarda tiklerim
Bitmez sensiz sevdiğim,gönülleri teklerim
Bahattin Tonbul
3.3.2010

Bahattin Tonbul
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Bitmez Bu Hayat

Arıyorum şimdi seni arıyor
Çekilmiyor inan, sensiz bu hayat
Özlemimden artık içim kanıyor
Karanlık gecede, bitmez bu hayat

Nasıl bir sevdaymış, tükenmez yitmez
Ruhumdaki ateş, terkedip gitmez
Sevdiğim o güzel,ölsede, bitmez
Karanlık gecede, yanmaz bu hayat

Tepeler kaybolur,inersen düze
Kavuşur inşallah,seven gündüze
Verdiğin o sevda,gelirse dize
Karanlık gecede, yanmaz bu hayat

Sevdamız nekadar üzsede beni
Gözümü açıpda,ilk görsem seni
Kalbimi delecek,imanım yeni
Karanlık gecede, yanmaz bu hayat

Ne olur bekleme,solsada yüzün
Ruhumda baharsın,bitmesin hüzün
Anılmaz olsada,silinmez izin
Karanlık gecede, yanmaz bu hayat

Bitmeyen mısralar,seni yazıyor
Bu derde düşersen,aşkın uzuyor
Dokunan kalbine,umut kazıyor
Karanlık gecede, bitmez bu hayat

Bahattin’im deme,kalbimi kırma
Ağlayan gözleri,mazime kurma
Vurduğun zincirler,tenimde sırma
Karanlık gecede, bitmez bu hayat
Bahattin Tonbul
30.6.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bitmez Geceler

Yarsiz bu alemde, enkaz olmuşum
Zifiri karanlık, oldu geceler
Sensiz yaşadığım, tende solmuşum
Beni benden alıp, bitmez geceler

Süzülen gözyaşı, doldu yüzüme
Sevgi seli akar, benim özüme
Sonbahar rüzgarı, vurmuş gözüne
Beni benden alıp, bitmez geceler

Engel olamadım, geçmiş anlara
Karşı gelemedim,  akan kanlara
Ölüm hak olunca, giden canlara
Beni benden alıp, bitmez geceler

Acımasız sabah, geçmek bilmiyor
Gizemde saklanmış, aşkı silmiyor
Kahrolası sevgi, elbet ölmüyor
Beni benden alıp, bitmez geceler

Bu gönül kaçkere, yıkıldı anma
Ağlayan gözlerin, unutur sanma
Yıkıntı altında, aşkımla yanma
Beni benden alıp, bitmez geceler

Enkaz oluşumun, sebebi sensin
Yokluğun bitmiyor, toprak bedensin
Kaçkez yıkılmıştır, farkı bilensin
Beni benden alıp, bitmez geceler
Bahattin Tonbul
16.8.2013

Bahattin Tonbul
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Bitmez O Güneş

Senden başkasına, bakamıyorum
Yüreğimi oydun, gitmez o ateş
Gözyaşında coşup, akamıyorum
Sönmez durur hala, bitmez o güneş

Bu nasıl bir sevda, içimi yakar
Doldurdun ruhumu, anında akar
Hayalin rüyamda, uzaktan bakar
Sönmez durur hala, bitmez o güneş

Dilerim Allah’tan, rahat olasın
Gittiğin o yerde, zaman bulasın
Uzaktan da olsa, özlem duyasın
Sönmez durur hala, bitmez o güneş

Udunu almıştın, hevesin oydu
Öğrendiğin şarkı, kalbimi oydu
Verilen acıyla, toprağın doydu
Sönmez durur hala, bitmez o güneş

Yazdığım şiirler, sana hitaptı
Büyük üstat Çalık, besteler yaptı
Unutulmaz aşkın, inan kitaptı
Sönmez durur hala, bitmez o güneş

Bahattin bu hasret,  geçer mi dersin
Sevdamız bir tarih, alnımda tersin
Bu sevgi bu aşka,  Allah son versin
Sönmez durur hala, bitmez o güneş
Bahattin Tonbul
2.8.2016

Bahattin Tonbul
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Bitmezse

Kaybolursa yarim,kim kimi seçer
Kalbim yanıyordu,sancı bitmezse

Gönülden gönüle girmişsen eğer
Aşkın içerimi delerde geçer
Sevda dedikleri garipmiş meğer
Kaybolursa yarim,kim kimi seçer

Dilek ağacına dilek diledim
Bakmaya doyulmaz nasıl hikmetse
Elimde çaputu dala bağladım
Kalbim yanıyordu,sancı bitmezse
Bahattin Tonbul
11.4.2009

Bahattin Tonbul
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Bitmişsin

Gönlünde yanacak aşkın misali
Karanlık geceyi kimler yakacak
Geçmişe konacak sevda timsali
Ruhuna sevgiyi,rabbim takacak

Hakkını helal et dünyanın hali
Bu sevdalar sana,bana da kalmaz
İçindeki yara,toprak misali
Yürekler kanayıp,damarlar akmaz

Sevdanı koymuşsun,sen o bedene
Vadesi gelip de,alıp gitmişsin
Hakkını sormuşsun,yare gedene
Acılar için de,nasıl bitmişsin
Bahattin Tonbul
24.7.2009

Bahattin Tonbul
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Bitmiyorki Konumuz

Farklı ateşte yanmış, sönmeyen iki mumuz
Kavuşmak mümkün değil, tükenmez umudumuz
En acı sözleriyle, toprak olmuş sonumuz
Göz göze gelmesek de, bitmiyorki konumuz

Yokluğunu tutarsan, varlığını unutma
Hissetmeyen sevdayı, sakın kalbinde tutma
Ödüllenmen sevgiyse, aşkı dibinden yutma
Göz göze gelmesek de, bitmiyorki konumuz

Güneşin doğuşuna, ruhumu yüklemişim
Batışına gülüşü, sevgiyi eklemişim
Yalnız sana güvenip, seni çok özlemişim
Göz göze gelmesek de, bitmiyorki konumuz

Yokluğun  öldürmekti, unutma kadersizim
Yaşatsanda sevdanı, dünyandan habersizim
Gittiğin o yerlerde, aşkından çok fersizim
Göz göze gelmesek de, bitmiyorki konumuz

Bensiz olan o ruhun, ruhuma hükmetmeli
Acıyı çeken tenim, elbet kabul etmeli
Yakarcasına sevda, aşkı kirletmemeli
Göz göze gelmesek de, bitmiyorki konumuz

Bahattin’in özünde, cenneti yaşatmadan
Cenneti cehenneme, gönülde kuşatmadan
Yaşatmak senin için, toprağa taş atmadan
Göz göze gelmesek de, bitmiyorki konumuz
Bahattin Tonbul
17.11.2012

Bahattin Tonbul
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Bitsin Allah'ım

Sevmekten başka,yoktu günahım
Sever ise aşkım, tükenmez ahım
Gönül kervanından, hiç çıkmaz vahım
Nasıl bir acıymış, bitsin Allah’ım
Bahattin Tonbul
13.8.2012

Bahattin Tonbul
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Bitti Hatıralar

Yıktın beni terk ettiğin o gün
İçten içe kimi zaman güldün
Unutmadım gidince çok üzdün
Çocukların süper sende öğün

Aç yaşadın açlığa direndin
Giyemedin eskileri diktin
Çok sevmiştin babana söyledin
Karar verdin sonunda evlendin

Yer,yer bana sorup bakamadın
Yüreğimden aşkımı atamadın
Çok sevmiştin yalnız yaşamadın
Sevda yükü zormuş dayanamadın

Yar yüreğin durmadan çok kanar
Acıları buram,buram kokar
Çok sevmiştin bakışların yakar
Ey sevgili,bitti hatıralar
08.08.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bitti Seneler

Her geçen gün sana, yaklaşıyorum
Tarlada buğdayı, alıp deneler
Elimde umutlar, bak koşuyorum
Zamanın yolunda, bitti seneler

Yüzümde gülüşler, umut eksilmez
Yaralı yürekte, acı kesilmez
Dağları aşsanda, yola küsülmez
Zamanın kolunda, bitti seneler

Yolculuk sonunda, yollar aşıldı
Yıldızlı gecede, kaysan şaşıldı
Gülüşler şartlıydı, sevdan koşuldu
Zamanın yolunda, bitti seneler

Dolacak saçına, toprak öperken
Aydınlık doğacak, sabah çok erken
Ne olur beklesen, bensiz gülerken
Zamanın yolunda, bitti seneler

Köpükler kirlenmiş, al yanağında
Dalgalar beklerken, kır çanağında
Dudaklar kurumuş, en son çağında
Zamanın yolunda, bitti seneler

Bahattin kurumuş, hasreti özel
Yolculuk sonunda, kavuşmak güzel
Gelecek aydınlık, ölümse ecel
Zamanın yolunda, bitti seneler
Bahattin Tonbul
30.1.2014

Bahattin Tonbul
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Bitti Son Anda

Süslü püslü sözler, ruhlar kolayca
Esir aldı aşkı, belli zamanda
Kupkuru selamı, saldı alayca
Gönüller titreten, bitti son anda

Zengin ol fakir ol, güneşe tam bak
Toprağa hakim ol, düşersen de kalk
Arkana hiç bakma, ateşinle yak
Gönüller titreten, bitti son anda

Kimlerin geldiği, önemli değil
Hayatın içinde, severek eğil
Gelip gelmediği, beklenir değil
Gönüller titreten, bitti son anda

Gitmeyen dertleri, yağmurda olur
Üstüne yağdıkça, damlan çok olur
Her yağmurdan sonra, renkler bol olur
Gönüller titreten, bitti son anda
Bahattin Tonbul
19.9.2013

Bahattin Tonbul
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Biz Seni Göremiyoruz

Boşluğa bakıyor içinde hiçbir şey yok
Bir yanda güneş ışığı,içinde ne kadar toz çok
Gözün görmediği zerreler ışıkta netleşiyor
Biz seni göremiyoruz ama senin ruhun hissediyor

Beklide her gün izliyorsun bizleri
Seni özledim canım gönlümdeki yerini
Boş bıraktım duruyor hala yoktur gelen gideni
Kapadım bağrımı döşümü girmesinler kimse ebedi
1.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Biz Türklerde

Biz Türklerde yürekler, kollar kılıçtan güçlü
Cihangir ataların,  anıldığı yerdeyiz
Geçmişe sadıktırlar, gönülleri hep içli
Şehitlerin yattığı, cennet seferindeyiz
Bahattin Tonbul
22.12.2013

Bahattin Tonbul
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Bizdiyerek Gelenler

Bizle, bir olup, biz diyerek gelenler
Sen gel, o gelsin , bu gelsin demedik
Amacımız Allah rızası için
Alacayı sevenler gelsin yesin içsin istedik
Sanal alemde ilan ettik
Gelip gidenlere, selam verenlere aşkı görenlere
Mesaj çektik, şu bu diye ayırt etmedik
Gönüller doldu taştı
Yenen bir kase dolu aştı
Biz dediler geldiler
Yediler içtiler
Sevdiler sevildiler
Muhabbet ettiler

Bir masal gibi tarihe geçtiler
Bahattin Tonbul
20.6.2017

Bahattin Tonbul
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Bize Geri Verecekler

Karma karışık duygular içinde ayrı sıkıntımı var
Ben ne yapacağım bu dünyada sensiz
Sokakların lambaları hala yanar
Dinle beni sevdiğim bu gönlüm seni anar

Biz yaşamın yarısını çoktan geçtik
Birbirimize hani söz vermiştik ben emekli olunca
Önce Türkiye'yi sonra dünyayı gezecektik
Olmadı sözler tutulmadı istekler bu ne senin
Nede benim dilekler.Bekle canım kısmet ne ise
Bize geri verecekler
11.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bize Yetmiyor

Bu ne biçim sevda, bu ne biçim aşk
Seni tutan eller, hala titriyor
İçimdeki ateş, sönmez olan aşk
Kollarımla seni, sarmak istiyor

Ruhlarımız her an, yan yana olsa
Yaşayan bedenler, yalnızda solsa
Sesiz olan gecem, karanlık kalsa
Uzaklarda durmak, bize yetmiyor

Senden ayrı günü, al götür benden
Özlem dolu dünler, bitse erkenden
Çektiğin acıyı, boşalt giderken
Kollarımla seni, sarmak istiyor

Kalbim sana vurgun, içim kanıyor
Senden ayrı duran tenim yanıyor
Cümle alem gördü, bizi tanıyor
Kollarımla seni, sarmak istiyor

Dünyamda mahkumsun, geri dön artık
Karanlık geceler, bitsin de artık
Acıları alıp, cennete sardık
Kollarımla seni, sarmak istiyor

Bahattin rüzgara, şikayet etme
Dağların ardında, çiçekler yetme
Seni seviyorum, beni terketme
Kollarımla seni, sarmak istiyor

29.3.2017

Bahattin Tonbul
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Bizi Bekleyin

Süngülerin takılıp
Yelkenlerin açıldığı
Yerden gelmekteyim
Geliyoruz bizi bekleyin

Sen dualar edip yalvarırsın
Sen yaratanın yanındasın
Sen ona bizden daha yakın
Onunla her gün konuşmaktasın

Bizler uzağız sizden
Yol gözükmez bize hemen
Beklide hiç yoktur mesafe
Görüşemeyiz aradaki perdeden

Bu perde sadece bizlere var
Biz gibi olup da görenlerde var
O dediğin gelip geçen alimler
Allah’ın katında onların mekanı var

Şehitler gitmeden görür orayı
Koşa koşa o mekana kavuşmayı
Sıra kapmak için yarışmayı
Anlayamazsın sen o mutlu sevdayı
19.06.2008
BahattinTonbul

Bahattin Tonbul
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Bizi Korkutan

Onlar korkmalı,bizim buradan
Ana doludur yakar insanı
Sevda dolmalı hak korkusundan
Gönül yanıyor,ayırt kusanı

Sinmemiz yeter,karamsarlığa
Umutlar biter,aşk olmayınca
Tehlike geçer,hazımsızlığa
Yürekler titrer,can dolmayınca

Arkasındadır hızlı adımlar
Sevdanın sözü durur yanımda
Hasret zamanı pişer acılar
Bizi korkutan,budur sonunda
Bahattin Tonbul
17.5.2009

Bahattin Tonbul
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Bizim Eller

Yardan ayrı olmuş bütün umutlar
Yüreğimde aşkı acep kim koklar
Sabahtan akşama biten umutlar
Çıkıp ta gel yarim,bizim ellere

Hasretin delmişti,yüce bağrımı
Bitmeyen sevdamı,sonsuz çağrımı
Gönlümü tutacak,sensiz ağrımı
Sarıp ta gel yarim,bizim ellere

Derelerden geçip,çıktım yollara
Acılar içinde,biten kollara
Gecesi gündüzü,yarsiz dullara
Söyle de gel yarim,bizim ellere
Bahattin Tonbul
15.8.2009

Bahattin Tonbul
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Bizim Ellerde

Hem sessiz hem sensiz,yaşaması zor
Zaman yaklaştıkça, kokan güllerde
Hasretlikle yanmak, yüreklerde kor
Birgün daha geçti, bizim ellerde

Hayali rüzgardı, sevdası deniz
Tutuldu yağmurlar, toprak tertemiz
Beklersin yarını, umut ederiz
Birgün daha geçti, bizim ellerde

Desende aşıksın, unutma onu
Özlersin her gece, sessiz ses tonu
Ağlatma can canı, her taşı konu
Birgün daha geçti, bizim ellerde
Bahattin Tonbul
15.7.2017
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Bizim Ozan

Ruhumu kaplardı yazan
Acıları odur bozan
Toprağımı elle kazan
Ne şairim nede ozan

Yuvasıdır onun koza
İçtiğimiz nefis boza
Nefes alıdırmayan toza
Haykırır mı bizim ozan

Ağlar göğsümde yazanım
Evde kaldı tek kızanım
Bu alemde yar sazanım
Severmiydi bizim ozan

Acıların hiç susar mı
Seven insan can kusar mı
Düşman yalınız pusar mı
Söyleridi bizim ozan

Yarle gezersen bıkılmaz
Seven mavzerle yıkılmaz
Aşkın bağından çıkılmaz
Deyiverdi bizim ozan

Yüzbinkere onun olsam
Yüreğine ateş salsam
Bu dünyada yarsiz kalsam
Ağlarmıydı bizim ozan

Bahattin’im der devayı
Aşka Verdi o meyvayı
Bahtsız olan son ayvayı
Koparır mı bizim ozan
Bahattin Tonbul
23.6.2012
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Biziz

Muhammed Mustafa,peygamberimiz
Onun var oluşu,tek sebebimiz
Biz ona ta candan,canı veririz
Seven aşk uğruna,gelenler biziz

…Yaratılanı da ondan biliriz
…Cennet bahçesinde,hakka ereriz
…Resulullah’ı da orda görürüz
…Zerre kadar hakka,hak diyenindir

O masum kalplere,hikmeti verdi
Kimi bunu bildi,kimisi erdi
Allah’ın katında bizi severdi
Gönüller aşkına,sevenler biziz

….Yaratılanı da ondan biliriz
….Uçan bedenlerle,Hakkı sereriz
….Resulullah’ı da orda görürüz
….Yanmayan sevgiye erenler biziz

Senin cennetinde,hepimiz varız
Hasan Hüseyin’i,her an anarız
Bütün çocuklara kucak açarız
Sönmeyen sevgiye,erenler biziz

….Yaratılanı da canda örünüz
….Ağlayıp sızlardı,onsuz böğrünüz
….Resulullah’ı da her an görürüz
….Tutmayan elleri,saranlar biziz
Bahattin Tonbul
3.7.2010
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Bizlere Şefaat Olacak

Yanarsa yansın tüm yürekler
İçim mutlu değil ağlayacak melekler
Kara düştü o küçücük emekler
Eriyince çözülecek bütün dilekler
Bakmayın gülüşüne siz onun içindeki sevgi
Rüzgar olmuş alabildiğine esti
Önene katmış tüm yaşamı nasılda götürüyor
Yıların hatıralarını bir tüy gibi sürüklüyor
Beyin bütün o yaşamı video gibi toparlayıp
Gözlerinin önünden iki saniyede geçiri veriyor

İşte yaşam ve hayat iki saniyede tüy gibi hafif
Nasılda sığmış o zamanın içine
Tek tek incele sevdalı yürekler  ince ve zarif
Geleceğe emanet edilmeyecekler
Her şey seninle ruhunla birleşip ebedileşecekler
Hey yaşam unutma bu yazılar şahit olacak
Geçmişi geleceği birbirine bağlayacak
Belkide güzel sözlerimiz
Bizlere şefaat olacak

Bahattin Tonbul
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Bizlere Umut Ver

Kalk artık ayağa bizlere umut ver
Sana bağlıyız kalbin yoruldu gözlerinle ışık ver
Bakışınla çevreni hele bizleri ısıtı ver
Ver ver de bedenini toprağa kalbini burda unutu ver

Ne olur canım içim durmadan yanıp duruyor
Seni sevmek beni o kadar çok mutlu ediyor
Bilenlerde bilmeyenlerde dedi kodumuzu ediyor
Ama bu aşkı Allah bize verdi bunu hesap etmiyor

Aşkımız güzel ama bence çok kısa geçti
Tam bir birimize bakacaktık ki ömür bitti
İşte bizim hesaplar bunu ayırt edemedi
Artık dualarla içimizi aşkımızı biraz serinletti
09.03.2008
Bahattin Tonbul
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Boğulacak

Kalk gel artık aşkı sakladım kalbinde
Unutma sevdam yok,tutamam elinde
Göremediğim o,dağlar tepesinde
Kayboldu sevdiğin,kokan yüreğinde

Durmadan bedenin acılar yakacak
Yarin yüreğinde ufuk kararacak
Sabah seherinde güneş doğmayacak
Sevenin yok olup aşkta boğulacak
Bahattin Tonbul
28.3.2009
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Bomba Onun İçinde

Bir memleket sevdası, vardı onun içinde
Lazı kürdü çerkezi, hepsi Türk’ün içinde
Nasıl yandım ben ona, isteyerek vuruldum
Allah’ıma yalvardım, oda onun içinde

Yıkadılar beynini, içirdiler şarabı
Umut Allahtan dile, oda onun arabı
Gördüğüm rüya değil, yaşananlar serabı
Allah’ıma yalvardım, oda onun içinde

Hesabı terör onun, sebep olan alınsın
Onu yaratanların, ocağında salınsın
Patlayan bombaların, ortasında kalınsın
Allah’ıma yalvardım, oda onun içinde

Zannetmeki adalet, yalnız senin elinde
Verdiğin azapları, dost düşmanın dilinde
Bu kanda boğulacak, akan kandır selinde
Allah’ıma yalvardım, oda onun içinde

Birlik beraberliği, bozmak isteyenlere
Fırsat verme yaradan, bunu dileyenlere
Sonu hüsran olacak, acı bileyenlere
Allah’ıma yalvardım, oda onun içinde

Nankör kahbe içerde, kapı kilit tutmaz ki
Bozguncu hain olan, helal lokma yutmaz ki
Kendi halkını boğar, emperyalist atmaz ki
Allah’ıma yalvardım, bomba onun içinde

Sallandır İran gibi, oluşurmu birdaha
Hainleri besleme, meclise kurmuş saha
Sevabı inan hakta, sorar sana son defa
Allah’ıma yalvardım, bomba onun içinde

Bahattin’im geceye, kapanmış bütün gözler
Sonsuzlukta kaybolur, verilen sonsuz sözler
Nede tez unutuldu, haini hain gizler
Allah’ıma yalvardım, bomba onun içinde
Bahattin Tonbul
13.3.2016
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Bomboş

İçimde sıkıntı her şey bomboş
Hayat dediğin yer,hafifce loş
Unutma bizi sen,boş yere koş
Yüreğim yanıyor,içim sarhoş

Bu dünya sessizdir,yansın içim
Sen yoksun da canım,kime deyim
Kaynar kaynar inan,bu yüreğim
Seven bu kalbimi,ver keseyim

Toprak susuz çatlar,dudak kurur
İçten içe yanar,yar kavrulur
Sevenlerin aşkı,dilden dile
Gönülden gönüle,taht kurur
1.8.2008
Bahattin Tonbul
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Bostan Keleğim

Aşkın perçemini attın tenime
Yakar bedenimi tutsan yüreğim
Bakarsan arada,yüzde benime
Toprağı saracak,yoktur küreğim

Dillerde dolanır,sevda çekenler
Gönülleri sarmış,benim meleğim
Yollarda toplanır,hasret ekenler
Tarlayı kaplamış,bostan keleğim
Bahattin Tonbul
31.7.2009
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Boş Boş Bakıyorum Duvarlara

Duygular bazen uçup gidiyor içimden
Bakamıyorum o an fotoğraflara
Çünkü hiç bir şey hissetmiyor gönlüm
Boş boş bakıyorum duvarlara neden

Kalbimde acı sanki dinmiş gibi boşluk
O an sıkıntı bastırıyor adeta çevresini
Dayanamıyorum acı olsa şiir okurduk
Boş boş bakıyorum duvarlara yok olduk

Uzuyor bu sessizlik alabildiğine durmuyor
Bu yolu ancak yüreğin seside oluşturmuyor
Sensizliğin bu yolu çabuk bitsin her  an istiyor
Boş boş bakıyorum duvarlara hiç çıt çıkmıyor

Dönermiyim o yerlere bir daha ne zaman bilmem
Sensizlik çok ağır geldi inan bunu ayrı düşünemem
Çok yorulmuştum koşup geri gel deselerde gelemem
Boş boş bakıyorum duvarlara neyapsamda göremem
15.04.2008
Bahattin Tonbul
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Boş Geliyor

Hayat bana boş geliyor,
İçinde yar hoş geliyor
Seven yürek durmaz bakar,
Kara kaşlım zor gidiyor

Yar olmazsa yaşayamam
Bu dünya da oturamam
Çok severdim onu ama
Yüreğimden koparamam

Onsuz olmaz bu dünyam
Etrafına ben bakamam
Cayır cayır yanar içim
Eşe dosta hiç soramam

Koşun yakalayın yari
Giden dönmüyor gayri
Çabuk bize haber verin
Oralar da kaldığı yeri

Uzun uzun gelip otururlar
Etrafında duran canlar
Çok sevmiştim hepisini
Neden bizi ayırdılar
18.06.2008
Bahattin Tonbul
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Boş Gezer

Yeşillik üstüne,karı doldurdu
Yarimin göğsüne,yağmur yağdırdı
O güzel süsüne,tenin soldurdu
Bakmayın gözüne,aşkı kandırdı

Sevdanın gülüne,bakmadı güzel
Dolu yüreğini,acılar ezer
Kimsesiz bedene,dünyalar bedel
Sensiz kaldım yine,ruhum boş gezer
Bahattin Tonbul
28.12.2008
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Boş Hecelerden

Okutmayı bilmek, marifet ister
Boş zembiller yapmış, kelimelerden
Okumaktan zordur, sevdayı göster
Duygusunu koymuş, boş hecelerden

Hepsi şiir olur, dönüp de baksa
Okuya bilenin, yüreği aksa
Kerameti onla, birlikte yaksa
Duygusunu koymuş, boş hecelerden

Dünya küçücükmüş, hepside kader
Aranan mutluluk, el kadar yeter
Sevda yok olmazsa, ölümden beter
Duygusunu koymuş, boş hecelerden

Azar azar sevsen, sevgin bitmesin
Gönlüne dolan aşk, bensiz gitmesin
Deniz derya eder, özlem yitmesin
Duygusunu koymuş, boş hecelerden

Sana baktığımda, aşk gözlerinde
Son okuduğumda, o sözlerinde
Ne kelime yeter, yaz izlerinde
Duygusunu koymuş, boş hecelerden

Benim için ölü, dermişsin sende
Yari seven kalbe, umut versende
Ayrılık içinde, taş kesilsende
Duygusunu koymuş, boş hecelerden

Ne dilersen dile, hepsi de bom boş
Dünya çok kısadır, yüreğin çok hoş
Seyreden etsede, kalbinde sarhoş
Duygusunu koymuş, boş hecelerden
Bahattin Tonbul
12.8.2012
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Boş Kalan Yerde

Atsan atılmaz,satsan satılmaz
Bir kılıç gibi,girmiş içime
Terk edip gittin,kalbi yırtılmaz
Umurun damı,baksan sevgime

Sevdanı attın bu dünyaya sen
Onu bıraktın,yalnız gönlüne
Acını yardın,toprağı beden
Hiç acımadın,o sevdiğine

Topladıkların,arkada kalan
Aşkın ruhunda,dünya üstünde
Seni terk edip,ıssız bırakan
Uzaklaşırsın,boş kalan yerde
Bahattin Tonbul.
01.01.2009
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Boş Mekanlar

Geçiyor günler haftalar,aylar hatta hedef koyduğun düğünler
Derken zaman bilmiyor,yıllar geçiveriyor sevdalı bekleyişler
Vakit gelincede kızıyoruz  neden daha değilmi çok erkeden
Cumartesi,pazar derken çok hızlı geçiyor anlamadım günler

Ocak,nisan,temmuz,eylül den sonra tükendi aylar
Ömür dediğin zamanı belki bu kadarda sayamazlar
Yıldırım gibi insanın gözünden akıyor hep o anlar
Gidiyor sevdiklerin birde bakmışın boş mekanlar

Hayat dediğimiz bumu sizden ayrılan dostlar
Tek tek göçmüş hepsi ayrı ayrı dünyadalar
Kimi gece kondu kimindede lüks daireler
Acep bizi hangileri davet edip kucak açarlar
09.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Boş Olan Kalplere

Bitsin artık bu sevda ne sana ne de bana
Karanlıkta gökyüzünde
Aya yıldıza baksana
Kimi akıyor,kimi parçalanıyor
Sini gibi,bazen çember misali ayrılıyor bedenler.
Peki sonra
Tekrar doğup tekrar batıyor
Gökyüzünde
Tıpkı güneş misali
Yeryüzünde canlıları da yaşatıyor.
Toprak su gibi,
Denizlerde büyük küçük balığı yiyor
Yaşaya bilmek için.
İnsanlar bitki sebze yiyor,
İrili ufaklı canlıların etiyle büyüyorlar
Ölmemek için
Onlarla gelişimlerini sağlıyor.
Her canlı diğer bir canlı için yaşam kaynağı oluyor
Bu onların devamını çoğalmasını kapsıyor
Alemde
Ölümüne haykırıyor hepsi
Sonuçsa sonsuza varmak.
Doğada dolanmaktan başka zaman da buluyor sevenler
Sevip bir günde yok oluveriyor gönüllerde
Yaşamında kalplerini
Ruhlarında anılarını saklıyor,hepten
Anlat,anlat bitmiyor mazi
Işık karanlık bulut rüzgar ve sel
Hepsi yaşamın olmazları desem
Unutulmaması gerekense gönül dostları
Bitmek tükenmek bilmiyor
Ufukta,
Her güneşin doğuşu
Başka günün başlangıcı oluyor şafakta
Umut yayılıyor sevdaların içine
Sen ve ben sığarmışız dersin sevdiğim
Boş olan kalplere
Bahattin Tonbul
24.3.2010
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Boş Sessizlik

Aynı olmuyor tüm sevenlerin ömürleri
Kimi erkenden,günü gelince gidenleri
Kimide vaktini saatini bilmiyor beklemeyi
Kim olursan ol yeter ki bil sende sevmeyi

Hayat dolu sevenler sevilenlerin ayrılığı
Çoğu alışıyor yaşamaya tuttuğu bağlılığı
Yalnız yaşamı tercih ediyor,boş sessizliği
Kimide bir an evvel konuşacağı kimseyi
27.08.2008
Bahattin Tonbul
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Boş Ver Canım Desinler

Boşver canım desinler,duramayıp sevsinler
Bu gönlüme girsinler,kucaklayıp öpsünler
Hele bir dönde canım,aşkımız nasılmış görsünler
Sonrada ikimiz  oturup,onlar gelip sohbet etsinler

Gülsünler anam gülsünler,hep beraber gelsinler
Sağıma oturup,solumdan da nefes versinler
Ha ha deyip şak şak vurarak eğlenceyi ezsinler
Sonrada bir güzel oynayıp sıçrayıp eğlensinler

Dönsünler anam dönsünler,hep beraber gülsünler
Bir oturup bin kalkıp çevrede göz süzsünler
Kahkaha atarak etrafa pür neşe sergilesinler
Sonrada birlikte olup hayata huzur versinler
25.01.2008
Bahattin Tonbul
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Boş Yanım

Düşüncelerimden bir türlü gitmiyorsun canım
Yalnız kaldığımda hemen hemen her anım
Seni düşünerek geçiyor ama bütün zamanım
Senin bıraktığın gibi dolmadı daha boş yanım

Okulda evde yolda hatta tüm düşüncelerimde sen varsın
Bir şey yapmak istiyorum aklıma geliyorsun bakamazsın
Seninle hayellerimi bir araya getirip mümkün değil yapamazsın
Söyle bakalım ben burda böyle iken sen orada nasıl duracaksın

Bu kadar çok kendine bağımlı yapmışsın beni
İnan bir saniye bile düşünemezsem eğer seni
Kalbimdeki boş duran bana acı veren o yerini
Hissetmeden adeta yaşayamıyorum anla bedenimi
18.03.2008
Bahattin Tonbul
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Boş Yere Savuramam

Dış kapıyı kapladım
Geleceğe bakmadım
Yarim gitti elimden
Bu dünyaya tapmadım

Dere tepe düz gelir
İçinde aşkım erir
Yaratana sığındım
Acın yürek kemirir

Oralarda boş durma
Yaratana eş bulma
Seni ben candan sevdim
Aşkıma sebep olma

Koşarak geldin bana
Yüreği açtım sana
Bedenini kapladı
El açsam yaratana

Senli sensiz de olur
İçerime yar konur
Elimde değil bunlar
Hakta la ya sorulur

Aşkımı yıktıramam
Dağa taşa atamam
Üstündeki toprağı
Boş yere savuramam
Bahattin Tonbul
21.10.08
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Boşa Aldanma

Sabah olacağı akşamdan belli
Aşık olanınsa,sevdası telli
Yağmur yağınca da,gönlünde seli
Toprağa akıp da,eritecektir

Rüzgarı fırtına,içinde yeli
Veli eder hepsi,yaşatan deli
Sevenin yaktığı,kor ateş belli
Su söndürmez onu,boşa aldanma
Bahattin Tonbul
22.6.2010
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Boşadım

Keşke yaşasaydı, ayrı kalsaydı
Uzaklardan görmek, yeterdi bana
Ruhumda ki acı, yarle solsaydı
Ölümünü anmak, zor geldi bana

Bunca yıldır yarsiz, nasıl yaşadım
Geceyi gündüze, katıp boşadım
Bahattin Tonbul
15.11.2014
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Boşaltamam

Sevemezdi gönlüm seni
Ne deliyim nede veli
Gönül çekti hasretini
Kafayı yedin belli

İçimdeki tüten ateş
İçtiğin kadehten beleş
Yari attın uzaklara
Kalanları hepten serkeş

Gönül bağını tutamam
Aşkı boş yere atamam
Seni seven deli gönlüm
Yüreğimde boşaltamam
Bahattin Tonbul
22.2.2009
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Boşluktayım

Boşluktayım.
Ne yapacağımı bilemiyorum.
Karanlık koridorlardab düşüyorum
Gözlerinde eskiden olan mutluluğu göremiyorum
İyi hissediyorum diyorum ama yalan.
Mutluyum ben iyiyim diyorum ama dibe batıyorum
Hayallerini istiyorum içinde kaybolmak ve yine seni bulmak
Başka yere gitmeyeceğim.Al beni atlayalım arabaya.Sür götür beni,
Kurtar şu karanlık koridorlardan.Bak şimdiden görüyorum uzaktaki ışığı
Güçlüyüm diyemiyorum.Yalan söylemeyeceğim artık.Gözlerimde ki
Kırıklıktan anlaşıyor zaten.Bu ev,Hiç kimsenin evi burası.Kayboldum bu evde
Bu evde seni kaybettim.labirent gibi içinde sürüklüyor beni.Oyun bitt!
Ben kaybettim.
Hem de seni.
Sen nerdesin peki?
4.01.2008
Ecem Tonbul
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Boşta Kalan Elim

Ufukta duran gemi
Salınarak yol alıyor
Koştum baktım hemen içerisine
Yar uzanmış ne güzelde yatıyor
Yavaş,yavaş oradanda uzaklaşıp hayal gibi
Kayboluyor
Bir an şaşırtım ben
Elimi ona doğru uzattım hemen
Tutmak istiyordum tutamadı elim
Boşta kaldı hem elim hemde bedenim
Bunun böyle olmasını
Ben istemedim
20.05.2008
Bahattin Tonbul
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Boşta Kalan Gönlümü

Çıkarsa duman bitmesin bu sevda
Sakın benden ayrı yere bırakma
Seven yüreği de dışarı atma
Aldı gitti boşta kalan gönlümü

Dereleri çoğaltıyor melekler
İçindeki sularını beklerler
Bentleri  yapıp engelleyecekler
Aldı gitti boşta kalan gönlümü

Gökyüzünde bulutları toplamış
Yüreğinde aşkımızı saklamış
Tane tane toprağıyla karışmış
Aldı gitti boşta kalan gönlümü
Bahattin Tonbul
13.10.2008
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Boşver Dostlar

Şair ruhlu başkanlar olunca,sözler rafa kalktı
Ata sözü gibi şiirler,günümüzde çoğaldı
Bazıları cezalandı bazıları da afla uğradı
Boş ver dostlar uyuyanları da onlar uyardı

Dünya yalan dünya fani bilirler hapsini
Kalplerindekini yüze vermezler gizlemeleri
Sırıtır yaşarken çocuk bile anlar gevezeleri
Çok akılıdırlar,sıkışınca vazgeçer dönmeleri
13.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Boynu Bükük Bıraktın

Sevdim ama kıymetini bilmedin
Baktım sana yüreğini vermedin
Yıllar sonra acıları görmedin
Neden beni boynu bükük terk ettin

Sevdim seni sonsuzluğa bıraktım
Yüreğimde acıları hep yaktım
Göğsümde de yari yatıracaktım
Neden beni boynu bükük bıraktın

İçimdeki sızıları atmadım
Kalbimdeki yaraları yakmadım
Sensizliği kimselere katmadım
Neden beni boynu bükük bıraktın
Bahattin Tonbul
10.10.2008

Bahattin Tonbul
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Boynu Bükük Koydun

Yüreğimden akan kanlı yaşıma
Acıtmadan elle,sakın kaşıma
Çekip gideceksin,yalnız başına
Boynu bükük koydun,beni sevdiğim

Gökyüzünde uçan,kuşun olsaydım
Yer yüzünde kaçan,taşa vursaydım
Yüreğimde açan,güle konsaydın
Boynu bükük koydun,beni sevdiğim

Anıları  yakıp,roman yazılmaz
Suları açıpda,fala bakılmaz
Dilleriyle şarkı,türkü yapılmaz
Boynu bükük koydun,beni sevdiğim

Sonsuzlukta ışık,yanarmı dersin
Karanlıkta aşık,görürmü dersin
Ayrılıkta sevda,sönermi dersin
Boynu bükük koydun,beni sevdiğim
Bahattin Tonbul
29.11.2009

Bahattin Tonbul
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Boynu bükük Yürüyordum Yollarda

Boynu bükük yürüyordum yollarda
Yalnız kaldım sensiz sokaklarda
Bakamıyorum eşiyle gezen insanlara da
Boğazım düğümleniyor,seni hatırlıyorum o anda

Şu anda olaydın yanımda,bana bakar gülerdin
Hiç unutmam kızılayda bensiz sen çok gezerdin
Şimdi bende seni arıyorum acap şimdi neredesin
Bulamadım canım bakamıyorum kimse laf etmesin

Çok da özledim gözüm her çıkışımda seni arıyor
İçimdeki acı çok yaralamış,sensizliğe haykırıyor
İnsanların yüzüne sen yosun diyede bakamıyor
Boğazımda tükrüğüm düğümlenip konuşamıyorum
03.05.2008
bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bozamıyorsun

Terk edip gittin bilemiyorum
Orda ne alem diyemiyorum
Bir görsen sende uzak olursun
Acılar içinde gelemiyorum

Unutma yari geliverirsen
Sıcaklığını duya bilirsen
Anılarını saklaya bildim
Hasretim sana diyebilirsen

Gözlerin yorgun açamıyorsun
Yanan yüreğe bakamıyorsun
Yalnızlığımı unutabilsem
Sessizliğimi bozamıyorsun
Bahattin Tonbul
29.6.2009

Bahattin Tonbul
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Bozkurt  Derler Bana

Efsanesindeyim, bu toprağın ben
Altay dağlarında, sular içmişken
Türk’ün zirvesinde, dolaşır busem
Bozkurt derler bana, öğren geçmişten

Bilsinler cihanın neresindeyim
Yaşayan her Türk’ün zirvesindeyim
Tanrı dağlarının, çevresindeyim
Bozkurt derler bana, öğren geçmişten

Yığdığın kemikler, koskoca dağdı
Akıttığın kanlar, gönülde bağdı
Ergenekondaki, yaşanmış çağdı
Bozkurt derler bana, öğren geçmişten

Pusuya düştümü, kurt neler yapar
Kaçmayı düşünmez, intikam katar
Türk’e kefen biçen, ölüme yatar
Bozkurt derler bana, öğren geçmişten

Türkler sessiz ise, it volta atar
Sessizliği bozsa, kıyamet kopar
Bilmezler ki Türk’üm, Allah’a tapar
Bozkurt derler bana, öğren geçmişten

Sonu biter deme, sakın bu soyun
Allah’ın kılıcı, ondadır duyun
Esir olmaz bozkurt, değilki koyun
Bozkurt derler bana, öğren geçmişten
Bahattin Tonbul
31.7.2013

Bahattin Tonbul
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Bozuk Değil

Öpmesin koklamasın, o yar se benim değil
İçerimde kaybolan, ateşinle sen eğil
Sevdiğim o güzeli, hayat kaybetmiş değil
Uzaklarda tutamam, dumanı bozuk değil

Acısıda tükenmiş, sen yaşamı öyle bil
Terk ettiğin dünyayı, hayal edip öyle gül
Ey güzeller güzeli, seni özleyen bu dil
Uzaklarda tutamam, dumanı bozuk değil
Bahattin Tonbul
26.3.2013

Bahattin Tonbul
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Bölgeye

Yarsizlik içerimde hasretin koskocaman iz olur
Bacadan çıkacak o dumanlar siyah değil is olur
Ağlayan gözleri bulut sarmış çevresi hep  sis olur
Kıpkızıl alevler sarmış hepten yangın düşen bölgeye

Yayılır tütsüler burnumda son nefesime süs olur
Gönülleri sarmış tüm bedene akan kanlar kis olur
Yüreğim acıyarak sevene o sevgili  küs olur
Kıpkızıl alevler sarmış hepten yangın düşen bölgeye
Bahattin Tonbul
1.9.2011

Bahattin Tonbul
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Böyle Bil

Kimselere kızmam, sevmiyor diye
Yürümese bile, sabretmeyi bil
Yürü diye israr, etmem kimseye
Yolun açık olsun, beni böyle bil
Bahattin Tonbul
25.12.2015

Bahattin Tonbul
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Böyle Gam Böyle Keder

Böyle gam böyle keder
Böyle aşk,böyle mi gider
Gönülden seven kimse
İnan bundan daha beter

Söyle sana ne yaptım
Eller sözüne mi kandın
Onun için mi beni
Yalnız bırakıp kaçtın

Sevgiyi sen bilmezsin
Niçin beni üzersin
Kalbinde başkası mı var
Söyle neden ses vermezsin

Eski aşk eski sevgi
Bunlar nereye gitti
Yoksa vaaz mı geçtin
Böyle olacağı belliydi

Böyle gam böyle keder
Bu dert ölümden beter
Niçin kendini üzüyorsun
Üzülmek neye yeter

Bahattin bunları niye dedin
Çok sevdiğin sevgilinin
Aşkı da derbedermiş
Olur bir gün seversin
(12.1.1971

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Böyledir

Sevdiğin göğsünde, son yaşayansın
Sen gerçek inatçı, yüreğin yansın
Hakikat uğruna,seven insansın
İşin özü kalp de, durur böyledir
Bahattin Tonbul
3.3.2013

Bahattin Tonbul
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Bu Acıyı İyiki Sana Çektirmedim

Çok isterdim senden önce ben öleyim
Nankörlük ediyormuşum bunu ne bileyim
Kalan için ayrılık çok acı seni üzmüyeyim
Bu acıyı iyiki sana istemiyerek çektirmedim

Halim ne olur bilmiyorum bundan sonra geleceği
Hiç çıkmıyorki o düğüm,boğazıma dizildi dizileli
San ki bir hap yuttumda gırtlağımda duruyor belli
Bu acıyı iyiki sana istemiyerek çektirmedim ki
28.01.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Bu Akşam Sensiz

Bu akşam sensiz ilk defa dışarı misafirliğe çıktım
Arabada deliliğe vurup bir an kendi kendime baktım
Kızlarım yanımda oğlumu evde bırakıp sen ise yoktun
İçim ne halde biliyormusun adeta kalbimi ateşle yaktın

Ne zormuş sensiz gezmeye çıkmak hayata anlamsız bakmak
Ben zevk alamıyordum ama kızım heyecanlıydı gözleri çakmak
Her an bakıyordu pot kırarım diye istemiyordu anasını anmak
İkimizde boşaldık arabada hıçkırarak başladık ağlayarak

Ne dilekmiş bizlerde nasıl iz bırakmış bu yüreklerde
Hepsi bir birinden duygu yüklü suçları seni sevmekde
Bedenleri yaşıyor ama içlerinde oluşan kederi vermekde
Üzüyor insanı rüyalarda ve hayallerde tekrar etmekde
22.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bu Alemde

Sensiz her gece hüzün dalıyor gönlüme
Gözlerine bakarak içim titriyor
Sesini duymak koklamak istiyor
Ruhum
Acıtıyor adeta sensizliğin verdiği boşluk
Bak yine geldi bahar
Gelip geçti o mutluluk
Seni andıkça yokluğun tırmalıyor
Tenimi
Yalancı bahar misali oldu sevgimiz
Anılarımızda olmasa
Donacağım adeta bu boşlukta
Seni düşünmekten
Kaybolacağım bu alemde
Bahattin Tonbul
22.11.2011

Bahattin Tonbul
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Bu Alemde Yokken

Bu alemde yokken, çok şey öğrendim
Seninle ağladım, seninle güldüm
Sen varken her şey var, yokken  iğrendim
Ne tat aldım nede, yalınız geldim

Herşey varlığınla, devam ediyor
Sensiz bu alemin, acı veriyor
Değer bekleme ol, gönül gidiyor
Ne tat aldım nede, yalınız güldüm

Dağıtmıyor güneş, üstünden sisi
Hala yarın güzel, alır nefesi
Ruhunda kalmasın, al albenisi
Ne tat aldım nede, yalınız güldüm

Ben seni herkesten, daha çok sevdim
Sense hep sevilmek, için mi sevdin
Yüreğini yorma, vefasız sevdim
Ne tat aldım nede, yalınız güldüm

Dudağımda su ol, yanarak ağla
Ateşin olayım, özlemle çağla
Son gül ol dikene, sevdamı bağla
Ne tat aldım nede, yalınız güldüm

Bahattin şiir ol, harf harf yazaydın
Yüreğin bembeyaz, adın kazaydın
Aşk diye feryadı, yarsiz bozaydın
Ne tat aldım nede, yalınız güldüm
Bahattin Tonbul
25.7.2013

Bahattin Tonbul
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Bu Aşkı Sen Unutmuyorsun

Paran olduğu anda aslan
Makam bulduğun anda dostun
Yakan olmadığı an paslan
Saran bulmayınca postun
Bu aşkı sen unutmuyorsun

Sevdiğinden ayrı horlanan
Sevda  olmadığı an kedi
Hasretinden yanıp korlanan
Dağda bayırda o ne yedi
Aşkımızı kimlere verdi

Yarinden ayrı dostu olan
Makam bulduğu an dolan
Gönlünde ki  aşkı kaybolan
Sevgi  bulmadığı an solan
Bu aşkı sen unutmuyorsun
Bahattin Tonbul
11.12.2009

Bahattin Tonbul
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Bu Beden

Derdin yüreğinde, ağlayan görsün
Acıdan kıvranır, çeker bu beden
Sevda dileğinde, eller ne sersin
Karanlık gecede, toprak hakeden

Aşk yakan bahçedir, haberin olsun
Yaşa mutlu ol ki, kalbin yol olsun
Güzel şeyler söyle, anın son olsun
Mutlu ol öf deme, çeker bu beden

Viraneysen ömrün, elbet bitecek
Kanat vurmuş aşka,  kime yetecek
Gözlerim dizlerim, tutmaz itecek
Mutlu ol öf deme, geçer bu beden

Kanat vurur koşar, viranedeyim
Aklını yitirmiş, divanedeyim
Durmadan dönecek, pervanedeyim
Mutlu ol öf deme, göçer bu beden

Aşkım feda olsun, sana ne fayda
Yolunu gözlerim, hergün bu ayda
Telleri kırılmış, sevdam o yayda
Mutlu ol öf deme, yeter bu beden

Bahattin nesiller, gelir ve gider
Önemli bir neslin, sevdası yeter
Yok ede bildiğin, o acı siper
Mutlu ol öf deme, seçer bu beden
Bahattin Tonbul
5.5.2016

Bahattin Tonbul
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Bu Beden Ben

Ben toprak görmedim şehirde büyüdüm,ama sevdim
Ben rüzgar duymadım yelde yürüdüm,hiç aşık olmadım
Güneş yüzü görmedim,gölgede büyüdüm olgunlaşamadım
Ben Allah aşkına ne oldum da söyle kendime ulaşamadım

Irmak görmedim suları içmeden büyüdü bu beden
Sanki yer yüzünde değil bilmediğim yerde gelişen
Tadı yoktu ağzımda gözlerimi saran siyah perdeden
Haberimde yoktu Allah aşkına haber verin ona hemen

Aldılar,götürdüler,hiç kimseye göstermeden söylemeden
Nereye sakladılar izde yok hiç raslamadım deli gönlümden
Acısı çıkmadı daha geçer mi onun izi  bilgim yoktu ezelden
Bırakın artık zulüm etmeyi biraz yardımcı olun bu beden ben
04.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bu Bizim Miladımız Kızım(Nilgünün Günlüğünden)

Bu bizim miladımız kızım

Dün ilk kez benimle bağırıp çağırmadan
Konuştun.

Sevgili kızım kızçem,prensesim benim
Biliyordum ben her şeyin düzeleceğini
Ne asalet yerini soysuzluğa  bırakabilir
Nede soysuzluğun yerini asalet alabilir
Biz sürekli tartışsak da,
Dışarıda bunun böyle olmadığını biliyordum.
Ama elimde değil, kıskanıyordum
Başkalarıyla diyalogun bu kadar iyiyken
Bizimle bu kadar kötü olmasını ilişkinin

Biliyorum,benim alt kat yada üst kattakilerle
Hep sorunum oluyor.
Ama insanların bazıları,saygısız ve görgüsüz
Ben karıncayı incitmeye korkarken;
Sizleri küçüklüğünüzden beri
Gürültü yapmayın diye hayatınızı kısıtlarken
Birilerinin beni,huzursuz etmesi
Babanın da beni hiçbir zaman desteklememesi
Yardımcı olmaması,ve kışkırtması
Beni deli ediyor.
İşte o zaman çıldırıyorum

Neyse,kaç yıldır benim sinirlenerek bozduğum huzuru
Senin yeniden sağlaman
Beni çok onurlandırdı.
Tıpkı Boğaçhan’ın adını almak için
Boğayla güreşmesi gibi
Adını aldın artık sen.
Sen evimizin bugün prensesi
Gelecekte de kraliçesisin.
Sana çok teşekkür ederim
Bana bu mutluluğu yaşattığın için
Her musibette bir hayır vardır
Öpüyorum.Annen(7.Ekim.2007Nilgün Tonbul)
17.4.2010
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bu Can Emanet

Sen yoksun ya, eksik gibi, her bir şey
Bu can senin, seni özler, sefalet
Bitmiş artık, kaybolmuştur, her bir şey
Sana hasret, sana bu can, emanet

Yeni günden, günaydındır, seriye
Gün bittikce, bu can sensiz eriye
Kursaktaki, belki yarın, geriye
Sana hasret, sana bu can, emanet

Kırılacak, aldanacak, bahsetme
Darılacak, ağlayacak, hapsetme
Anlayacak, dağlayacak, sabretme
Sana hasret, sana bu can, emanet

İlişkiler,yaşanırdı, gelince
Toprak almış, sevinirdi, ölünce
Gerçek sevda, söylenirdi, gülince
Sana hasret, sana bu can, emanet

Unutmadık, boncukların, bitmesin
Kırılmayan, zincirlerin, yitmesin
Dizilmeli, say say insan, gitmesin
Sana hasret, sana bu can, emanet

Bahattin’im, gücün yetmez, merhaba
Kötülüğe, işin gitmez, merhaba
Huzurlu gün, aşka yetmez, merhaba
Sana hasret, sana bu can, emanet
Bahattin Tonbul
27.8.2016

Bahattin Tonbul
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Bu Can Sana Kurbandı

Atıversen gönlüme,bitiversen içimde
Beni bur dan terk etme,senin kalbin elimde
Dillerinden düşürme,ruhun titrer tenimde
Yaşattığın o andı,bu can sana kurbandı

Sevip yare bakardın,gökyüzünde ayaza
Mezarımı kazardın,geçmişinde beyaza
Anıları yazardın,unutulmaz son yaza
Yaşattığın o andı,bu can sana kurbandı

Ruhuma sardım ilk kez,kalbini unutmuşum
Gönülleri terk etmez,sevdayı uyutmuşum
Yaraları hissetmez,yalnız gezen bir kuşum
Yaşattığın o andı,bu can sana kurbandı
Bahattin Tonbul
28.6.2010

Bahattin Tonbul
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Bu Can Seni Severmiş

Seninle doğan şu garip gönlüm
Seni sever senin için ölürüm
Bu canı ben Allah'ım sana
Sonsuza dek emanet ederim

Bu can seni sevmiş
Senin için ölürmüş
Yüreğime adın işlenmiş
Başım ise öneme düşmüş

Heran rüyalarında seni görürmüş
Var olan bir nefeside o an kesilirmiş
Rüzgarın esintisi hatıraları götürmüş
Çok sevdiğini senin yanına göndermiş
29.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bu Canım

Karanlık heceleri,hayaline pes dedi
Gece rüyalarında,unutmazdı kes dedi
Geçmişe inanmadı,aşka sevda besledi
Sevenlerin gönlünde,en son olsun bu canım

Gönül dalında solmuş,seven gerçek perişan
Bülbül onada sormuş,yoktu ona karışan
Bulutlar gölgesinde,tekbaşına yarışan
Sevenlerin gönlünde,en son olsun bu canım
Bahattin Tonbul
18.5.2012

Bahattin Tonbul
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Bu Çok İçerime Kor

Heyacanım artıyor yokluğunu anlayınca
Ruhumdaki sıkıntı çoğalıyor sen olmayınca
Hüzünleniyor yüreğim
Tek tek gökyüzüne bakıp bulamayınca
Rüyalarımda görüyorum sen yoksun hiç
Tanımıyorum kimseyi
Yabancı dolu bakıyorum apdal apdal
Genci yaşlısı bulamıyorum seni
Tuhaf değil mi?
Herşey duruyor aynen senin bıraktığın gibi
Ecem büyüdü,Selcen'se yuvasını kuracak şimdi
Gökcen şaşkın bilmiyor ne yapacağını
Ben yollarını gözlüyorum belki gelirsin diye
Akşam yokluğunu anlamasınlar diye çocuklar
Yemeklerini yapıyorum sofraya düzgün oturmazlar
Ayrı ayrı yiyoruz
Yıkılmış bir yuvanın düzelmesi çok zor
Evi dişi kuş yapar derler
Bu çok içerime kor
27.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bu Değil Mi?

Sarmış dillerini aşk,ağzıma almaya kıyamıyorum
Kor olmuş dudakların,ruhun dolmuş benimle
Bedenin de ki,ne ki?
Toprak olmuş olmamış önemli değil
Bir gün hepimiz öleceğiz değil mi?

Tanrıma ulaşa bilmenin yolunun bulup
El açıp yalvarıp içimi kurut
Aşkın acısından sancılar kurup
Toprağa karışan
Sevgi ne ki
Sevgim bu  değil mi?
Bahattin Tonbul
7.8.2009

Bahattin Tonbul
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Bu Deli Gönül

Biraz umudum olsa, geri dön diyeceğim
Sevdamın acısını, çeker bu deligönül
Sen olmazsan dünyamda, inan özleyeceğim
Geceyle gündüzünü, bağlar bu deli gönül

Kim olursa olsun de, gökyüzü bize tapu
Tavansız yeryüzüne, bulunmaz ki o kapı
Girdin kaldın içimde, bu beden nasıl yapı
Geceyle gündüzünü, bağlar bu deli gönül

Adınla irkilirdim, bu alemde yokmuşsun
Aşağı baktığında, kalbimde bir okmuşsun
Yazdığın o defteri, söyle nere sokmuşsun
Geceyle gündüzünü, bağlar bu deli gönül
Bahattin Tonbul
8.11.2016

Bahattin Tonbul
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Bu Diyara Attılar

Ayırtarak hasretliği yıktılar
İçimdeki bu sevdayı yaktılar
Boştan yere sağa sola baktılar
Nasıl oldu da  bu diyara attılar

Her şey haktan gelir boynumuz eğri
Onun verdiği aşk eskiden beri
Yakar bitirir bütün ciğerleri
Ne oldu da bu diyara attılar

Cezamız ne ise ona razıyız
Haktan gelene her anda hazırız
Onunla gülüp onsuzda ağlarız
Ne oldu da bu diyara attılar
Bahattin Tonbul
12.10.2008

Bahattin Tonbul
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Bu Dünya Bir gün Son Bulacak

Bir hafta sonu daha sensiz geçiyor canım
Dışarıya çekiniyorum da çıkamıyorum hanım
Olmadığını biliyorum da ayaklarımdaki dermanım
Tükendi artık içe kapandım yürümek istemiyor bir yanım

Nasıl bütün dünyamı kapladın hapsettin içine sen
Çıkamıyorum bağlamışsın bedenimi bir türlü senden
Düşünmeden geçecek her saniye için eziyet eden
Seni bekliyorum ne olur dön artık gel tez ezelden

Zamana artık geç diyorum geçmek bile bilmiyor
Birlikte dur dediğim zaman da nedense durmuyor
Her şey şu andan itibaren tuhaf beni çok etkiliyor
Benim şu divane gönlüm senin için yanıp tutuşuyor

Bitmiyecek bu çile bu ızdırap hep yanacak
Sensiz bu dünyam banada birgün son bulacak
Hayat durmayacak insanlar ikimizi okuyacak
Bu aşkı mahşeredek yaşıyanlar okuyup anlayacak
09.03.2003
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bu Dünya Olsun Elin

Benim dünyam sen ölünce karardı,bu dünya olsun elin
Senin dünyan hedefim oldu,bunu yaşasaydın bilirdin
Gönlümü hüzünle doldurdun,kim bilir ne zaman gelirsin
İkimize aynı dünya dar oldu bak,dedi koduyu ne dersin

Deli diyorlar,uçuk diyorlar ardımdan ama duymam onları
Ne derseler desinler sevgimi içimden almaya kalkmaları
Yargısız insanlara hüküm verip adeta bağlamadan asmaları
Suçum sevmek ve aşık olmaksa yapsınlar bütün bana bunları
08.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bu Dünya Sana Olmuş Diyar

Karıştırdım sevmeyi severken gözlemeyi
Aşık değilim inan çok bekledim öpmeyi
Karşıdan bakıp gülerdin bırak naz etmeyi
Aç artık kolarını unuttum seninle gezmeyi

Gönlüm hüzünlü kalbim yaralı içimde yar
Sen nerelere gittin kaybettiğim an zarar
Arıyorum dağ tepe deniz hatta diyar diyar
Gel artık canım yüreğim müthiş yanar

Her yanış acı verir bana içimi dağlar
Senin yokluğun etrafıma korku salar
Bedenim titrer yüreğim başka ağlar
Boş ver bu dünya sana olmuş diyar
13.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bu Dünya Sanal Alem-1

Neyi merak ediyorum,neyi düşünüyorum
Bir zamanlar çocuktum büyüdüm evlendim
Beni doğuran ve büyüten anne ve babam vardı
Herkesin olduğu gibi çok mutlu günler yaşadım

Sonradan baktım hepsi şu anda çevremde yoklar
Ne annem ne babam nede evlendiğim güzel yar
Yoksa hayal mi gördüm ben beklide yaşamadılar
Bütün insanlar benim gibi iyice baksalar anlarlar
10.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Bu Dünya Sanal Alem-2

Evren denilen şu içinde yaşadığım dünya ya baksalar
Ne görürüz tabi ki tepeler göller hatta dağlar ve ağaçlar
Hepsi yalan hepsi renk yansıması bütün sanal bunlar
Yaşadığımız bu dünya diğer dünyamıza geçişi sağlar

Arının göz yapısını  incele parça parça görüyor çevresini
Hayvanların  doğayı siyah beyaz olarak hissetmesini
Bazı canlıların ise varlıkların tüm şekilleri ters görmesini
Hatırla sarının yeşilin mavinin ışık yansıması dır denmesi

O halde bütün bu olanlar sanal bir alem gerçek değildir
Esas gerçek toprağa konup ruhun bekletildiği bir yerdir
Yaşayan canlıların imtihan pistiymiş gibi düşünülmelidir
Ey insan oğlu kısa olan bu dünyada yaşam sonsuz değildir
10.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Bu Dünya Sensiz,Sensiz Yaşamaksa

Sensizlik ne kadar zor,hayat anlamsız
Ne yiyeceğimi bilmiyorum,her şey bana tatsız
Evde boş,boş dolaşıyorum,günüm programsız
Bu dünya sensiz,sensiz yaşayamayız

Düşünemiyorum,hayal bile edemiyorum
Yalnız kalınca,seni çok,çok özlüyorum
Ne olur gitme bir daha, dayanamıyorum
Bu dünya sensiz,sensiz yaşayamıyorum

Kafam hep senin lakırdınla,doluymuş
Benden uzak kalınca,içim bir hoş,olmuş
Ne yapacağımı şaşırıyorum sanki bir,sarhoş
Bu dünya sensiz,sensiz yaşanamıyormuş

Allah'ım bu nasıl bir sevda,nasıl bir aşk dır
Kalbim şu an sanki yok,o sevdiğim yardadır
Beni kurşunlasalar bile, bir damla kan akmayacak dır
Bu dünya seniz,sensiz yaşanmamaktadır

Kalbim yok,damarımda, kanım da yoksa
Bu beden hala ayakta,dura biliyorsa
Senin gelmeni bekliyor,nasip olursa
Bu dünya sensiz,sensiz yaşamaksa
30.8.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bu Dünyada Gezer Mi

Aşk da büyü biter mi
Bu sevdaya yeter mi
Onu tatmayan güzel
Bu dünyada gezer mi

Aşkı sevdayı duyan
Yüreklerde taşıyan
Sonsuzluğu unutan
Bu dünyada gezer mi

İnim inim inleyen
Bedenlerde terleyen
Yakıp içi kül eden
Bu dünyada gezer mi

Dostlar seni hatırlar
Bıraktığın anılar
İyi olan tüm canlar
Bu dünyada gezer mi

Dost düşman bilmez seni
İçindeki yüreği
Ter temiz olan sevgi
Bu dünyada gezer mi

Gizli gizli ağlarsın
Kalbini hep bağlasın
Anam yarim ağlasın
Bu dünyada gezersen
Bahattin Tonbul
27.08.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Bu Dünyada Olmadım

Yaşarken farkında olamadım
Sevgi örtüyordu anlamadım
Verdiğin yaşam mücadelesi
Tam bitti derken de soramadım

Bulamadım müthiş sevgimizi
Unutamadım hiç gülmemizi
Bugün yarın derken önümüzü
Alıp da götürdün mazimizi

Dilerde dolandı durdu aşkım
Yüreğimi yüreğine bağladım
Seven ruhumu da benden aldın
Sensiz bu dünyada olamadım
Bahattin Tonbul
17.12.2008

Bahattin Tonbul
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Bu Dünyada Sevgilisiz

Rüzgar olup tepelerde dolaşsan
Çamur olup sevenlere bulaşsan
Gökyüzünde bulutlarla savaşsan
Bu dünyada,sevgilisiz kalamam

Kalbimdeki sızıları atamam
Yar ben sensiz bu ellerde yatamam
Gideceğin yere sevda katamam
Bu dünyada,sevgilisiz kalamam

Yağmur olup şimşeklerle konuşsan
Göz yaşıyla topraklara kavuşsan
Sevdiğini eşe dosta sormuşsan
Bu dünyada,artık yarsiz kalamam

Dağı taşı parçalayıp aradım
Derelerde aşkı yakıp taradım
Sevenleri sevmeyene karadım
Bu dünyada,artık yarsiz kalamam

Karanlıkta mumu yaksan ne olur
Yalnız sevgi yüreklerde kor olur
Ateş olmuş dumanları yok olur
Bu dünyada,artık yarsiz kalamam

Alnımdaki bu yazıyı yazanlar
Bedenlere sevdamızı kazanlar
At beni de sazsız kalan ozanlar
Bu dünyada sevgilisiz kalamam
Bahattin Tonbul
5.9.2009

Bahattin Tonbul
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Bu Dünyada Yaşamıyor

Acıların geçmedi duruyor
Yaram derin ki durmaz kanıyor
Kalbim deki aşkın fışkırıyor
Sensiz bu dünya da yaşanmıyor

Yalnızlık acı güç kaybolunca
Kendim bilirdim o yok olunca
Gücüm onun varlığı boyunca
Anladım her şey birlik kalınca

İçimi kemirir tüm geçmişim
Yakar bitirir zaten hiçmişim
Aşkınla adeta delirmişim
Sensiz bu dünyayı bitirmişim

Deliler gibi,haykırıyorum
Yüreğimde seni tutuyorum
Mazini hiç unutamıyorum
Bak bu dünyada yaşamıyorum
Bahattin Tonbul
28.09.2008

Bahattin Tonbul
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Bu Dünyadan

Uçup gitti sevgiler
Bu dünyada hiç gülmediler
Aşkı sevdayı yaşadılar
Amma ona doyamadılar
Dünyanın meşakkati ile
Yer yüzünden toprağa
Karışıp yok olup gittiler kayboldular
Zengini de fakiri de hatta seveni
Ağası da paşası da hatta dileneni
Çalanı da çalmayanı da bu dünyadan
Vakitlerini doldurup gittiler
Yaşamak için gittiler
Bu dünyadan
Bahattin Tonbul
14.10.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Bu Dünyadan Göçenleri

Sevmiyorum sevemiyeceğim habersiz gidenleri
Çık diyorum çıkmayacağım terk etse bile beni
Bak artık bakmayacağım dursun hatıralarının yeri
Neden yaptın yapmıyacaktın bütün düşünceleri

Ağla artık ağlat beni,içimdeki kederleri
Git diyorum gitme artık yalnız o geceleri
Hayal artık hayal değil koşup onu öpenleri
Kaç artık kaçak değil bu dünyadan göçenleri

Yat artık yatmayacağım bunu sebep edenlerin
Yak artık yakmayacağım kalbindeki ateşlerin
Göç artık göçmeyeceğim seni candan sevenlerin
Ruhlarını hayalleyip her an bende öpeceğim
13.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bu Dünyayı Sensiz Neyleyim

Hayat dediğin beklentiler ve menfaatler dünyası
Ayrıca yaşarken hedefleri yakalama ulaşma hırsı
Hepsini bir çırpıda aldın götürdün sen ta uzaklara
Bırakmadın bu dünya da bana yaşama arzusu

Sen hayatımdın ulaşamadığım arzum yaşamak istediğimdin
Bütün geleceğimi senin üzerine kurmuş ve inşaat etmiştim
Yalnız gitmedin yüreğimide alıp onuda götürdün bunu bilesin
Yaşadığığımız süre sana doyamadım inan seni çok sevmiştim

Dünyada ışığımdın,gözümün nuru kalbimin sesiydin
Yaşarken görmemi sağlar ruhumu sesinle eğitirdin
Herşey senin ufkunda canlanır,beyninde hissederdin
Sensendin ama ben sensiz bu dünyayı neyleyim
21.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bu Dünyayı Terk Ettin

Uzat elin öpeyim
Seni sana vereyim
Gönlündeki ben isem
Yar deyince seveyim

Ruhunu bana verdin
Aşkımdan da delirdin
Acıların bitmedi
Bu dünyayı terk ettin
Bahattin Tonbul
13.2.2009

Bahattin Tonbul
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Bu Eller Canım

Nasıl görülüyor ordan bu eller canım
Her an sana bakar ve sana hayranım
İçimde kalbin her an yakar ağlarım
Bak istersen sana ömrümü bağlarım

Bağlandım adeta seninle varım ve seninle yokum
Bulamam bu yurtta sana eş olacak oysa korkum
Hepsini bir anda aldı felek söyleyemem bunu ben
Dillere döştüm artık çevreme yoktur başka sorum

Karanlık olur bana kalbimi yak o yanan ateşinle
Gazlambası gibi yakarken is bıraktın yüreğime
Onu tükürerek istersen su ile güzel temizle
Yoksa ne kadar yakarsan yak aydınlatmaz genede
05.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bu Gün Yirmi Üç Nisan

Baharla birlikte her yer canlandı yaşıyor insan
Bir dev çöktü yerine kurulacak güce sen inan
Elbet bunu sana verecek bağışlıyacak olan
Duydunuzmu çocuklar bu gün yirmi üç nisan

Önce çocuklar dinleyin beni atanız olan Mustafa Kemal'i
Çok düşündüm kimlere hatıra olsun diye hediye etmeyi
En sonunda bir miletin varı yoğu tüm geçmişi geleceği
Duydunuzmu çocuklar unutmadım bu vatan sizindir demeyi

Tam bu güne denk geldi birlikte eğlenin gülün çocuklar
Bu vatanı yaşatıp daima geleceği yeşerten büyük umutlar
Doğacak sizlere elbet içiniz de nifak yapıp karaltacaklar
Fırsat vermeyin hatırlayın bu günü yirmi üç nisanı anacaklar
15.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bu Günler Geçmez

Hayat suyu o,durmadan akar
Milyonlarca, aşk içinde yatar
Ufkum karardı,yüreğim yanar
Çık gel de aşkım,sabaha kadar

Uzunca olur, ovanın yazı
Aklında ne var,söyle sen bazı
Uzatma yormaz,toprağı kazı
Çık gel de sana,sorayım tarzı

Sevgi üstüne,hiç de sevilmez
Gönülden yare,baksan görülmez
İçten içe can,yürek bölünmez
Kalk gel sevdiğim,bu günler geçmez
Bahattin Tonbul
5.08.2008

Bahattin Tonbul
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Bu Günüm

Pat küt etti geçti gitti biten ömrün
Anıları tek kalemde çizip,attı be gülüm
Sevda çeken yüreğime ateş kattı,
Özleyecek değilim
Bu günlere ağlayacak yaş kalmadı
Gözümde
Bitti tükeni verdi hem dünüm
Hem de bu günüm
Bahattin Tonbul
22.5.2011

Bahattin Tonbul
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Bu Güzel Yari

Ayrılığın derdini yazayım tek tek
Yarimi aldı erkenden götürdü felek
Cennet de nuru ile onu gark etti
Kopardı ayırdı bizi şimdi ne etsek

Uzaklaştırdın sevgilimi benden
Zor bulmuştum elimden aldın sen
Çok yalnız kalmışım acıyan yok
Bu güzel  yari bana çok gördü felek

Bağırıp çağırıp haykırsam yari
Bedenimi deldi hasreti narı
Yüzünü görebilseydim bari
Onu bile bana çok gördü felek
5.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Bu Hastalığı Yeneceğiz İnandım

Hani derdin, kırk yaşına geldiğimiz an
Televizyon da doktorlar anons eder durmadan
Kendinize çekap yaptırın,herhangi bir an
Hastalıkla tanışmıştık işte birlikte o zaman

Ne pis hastalık düşmanıma vermesin
Her an öleceğim diye durmaz beklersin
Bir umuttur doktor,doktor her an gezersin
Kontroller sonucunu heyecanla beklersin

Hayattan tat almazsın,geleceğe bakmazsın
Her yerin sızılıyor,yatağa bile yatamazsın
Geçmişini düşünüp,hatıraların canlansın
İyi veya kötü,bütün çocukluğunu hatırlarsın
21.08.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bu Hayat Ne İle Dolu

Unutmak mümkün değil canım kokunu
Başımı yumuşak bir yastığa koydumu
Rahat ederim sende yanımda oldumu
Sar sara bilirsen bu hayat ne ile dolu

Çok zevkli idin yaşamı heran severdin
Ağzına aldığın şeyin tadını hissederdin
Bırak onu uzaktanda senin göz zevkin
Buy,duya bilirsen bu hayat hepimizin

Çok hassastı kulakların çevrendeki sesler
Kimi zaman kulağını çevresini rahatsız eder
Sanki top tüfek gibi içini delip karşıya geçer
Dinle,dinleye bilirsen bu hayat sessiz gider
30.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu Hayata

Sensiz sessiz sessiz dolaşıyorum bu sokaklarda
İçim acıyor,gözlerim doluyor,bilmem acep niye
Haykırmak istiyorum,şehrin araba gürültüsü ile
Boğuyor sıkıyor o zaman boğazımı bir şey
Nefes alamıyorum hele akşam üstü
İnsanlar işlerinden çıkmış hepsi telaşlı
Necati bey caddesinde özel taksi,
otobüs bayağı çoğaldı
Bense bir taraftan yürüyor,
Bir taraftanda bunları yazıyorum,kaldırımda
Yaşamaya değer mi?
Bunca koşturma bu hayata
06.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bu İş Kolaymı Zor Mu?

Sıranı savdın darısı bize
Bu iş kolaymı zor mu acep ne
Ölüm bu her kul nasip ederse
Ölümsüz canlı yok,o bahane

Kimler var kimlerle görüştün
İstediğin yere kiminle gittin
Belkide seni duyup gelenin
Varlığını nasılda hissettin

Fazla söze gerek yok oldu mu
Gezip tozup rahatını buldun mu
Bizi oralarda tanıyanlar geldimi
İlk sorgulardan rahat atlatılıyor mu

Sen rahatsın elin gönlün boldu
Allah böyle insanları seviyordu
Yeri geldikçede dualar ediyordun
Her şey gelip gönlüne göre kondu
14.02.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bu Kalbim Vaz Geçmiyor

Seni düşünmekten hatıralarına bakmaya vakit bulamıyorum
Heran seninle olup,seninle yürüyüp seninle oturup kalkıyorum
İnan sevgilim şu dünyadan o kokunu aklımdan çıkarmıyorum
O kadar uzak kaldın ki  canım sevgilim seni hiç unutamıyorum

Çok özledim seninle dertleşmeyi ve seni dinlemeyi
Severdin sen hediye alıp aynı zamanda da vermeyi
Unuttum bende inan sen burdan gidince gülmeyi
Nasıl aklımdan çıkarmı o güzel sesinle şarkı söylemeyi

Gözlerini bakışını ve bakarken uzun,uzun dalışını
Unutmadı seni sende unutma hayat arkadaşını
Hatırladınmı köye giderken boynuma sarılışını
Ağlıyordun görülmesin diyede siliyordun göz yaşını

Aynı yaş şu an benim gözümden dinmek bilmiyor
Her an seni düşünüp anarken,yaşarken akıp gidiyor
Kalbimin yarası öyle derin ki acısı nedense bitmiyor
Bu nasıl aşkmış Allah'ım ondan bu kalp vaz geçmiyor
01.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu Köy Bana Anlamsız

Çok hüzünlenip gitmiştik,büyük hevesle köye
Yanıma ne Mine ne Ülkü geldi nede Safiye
Sonradan yanlarına gittim,götürdüğüm hediye
 İçimdeki burukluk bana oldu sonradan terbiye

Ne yaparlarsa yapsın kardeşlerim onlar
Her insanın olur yalnız kaldığı o anlar
Ankarada bunu çok çektim geçen zamanlar
Akbaş Köyünde anladım işte yıkıldığım mekanlar

Yalçın köye gelmiş eve hiç uğramamış
Ülkü ile Mine o evde bile yatmamış
Safiye Altınoluğa geçerkende bize gelmemiş
Derdin yokmu Nilgün bu içlerine sinmemiş

Sensiz bu köy artık anlamsız bana Bahattin
Buralarda kendimize göre bir düzen ettim
Kimi zaman yalnız,kimi zaman Ecemle gittim
Ben yaşadıkça bacasında dumanı eksitmedim

Geçen bunca zaman özlemimi azalttı
Çok mücadele ettim kuvvetim yetersiz kaldı
Etrafımda bacı kardeş yoktu,komşular vardı
Kocam ve çocuklarım beni yanlız bırakmadı

Tek başıma burda durmam imkansız
Akrabadan kimse yok her yer mekansız
Dayım yetersiz,teyzemde heves yok hepsi sevdasız
Eşim ve çocuklarım olmazsa bu köy bana anlamsız
25.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bu Mudur Yolu

Süzüldükçe yükseldin,semalara denk
Kaplardı bedenini,olunca çelenk
İçimdeki aşkımı,heceleyerek
Söyleyemedin beni,olmuştun renk renk

Tane tane yağardı,ne kar ne de tolu
Düştükçe o toprağa,küçük iz dolu
Hayat dediğin ömür,bitince sonu
Yok olacak dünyada,bu mudur yolu
Bahattin Tonbul
9.8.2008

Bahattin Tonbul
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu Nasıl Müdürlük

İçindeki kini, yoktan varettin
Önceden söz verip, sözde dursana
Veliyi kışkırtıp, şikayet ettin
Bu nasıl müdürlük, helal be sana

Kurulda alınan o müthiş karar
Aniden değişti, ne işe yarar
Öğretmen ezildi, gururu ayar
Bu nasıl müdürlük, helal be sana

Nereden bulursun, çalınan sazı
Hiçte ayırtetmen, kirli beyazı
Hepsini taşırsın, bitmez ayazı
Bu nasıl müdürlük, helal be sana

Birkaç veli ile, alırsın karar
Öğretmen özünde, verdiğin zara
Uğruna tükenmez, haine yarar
Bu nasıl müdürlük, helal be sana

Namık Kemal adı, bir tarih idi
Birbirine kattın, umut ar idi
Sebebi sen idin, zaman daridi
Bu nasıl müdürlük, helal be sana

Öğretmen bir hiçmiş, senin gözünde
Veliye inançmış, desen özünde
Seven öğretmenler ata izinde
Bu nasıl müdürlük, helal be sana

Gafil olan bilmez, ne sağ ne solu
Hakikat gerçektir, haktır tek yolu
Kendine gel müdür, için kin dolu
Bu nasıl müdürlük, helal be sana
Bahattin Tonbul
11.1.2014

Bahattin Tonbul
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Bu Nasıl Sevgi Bu Nasıl Nefret Kardeşe Dikkat Et

Çok kızmışsın Ali'ye ve Seda'ya sen
Bunu okuyunca şaşırdım  günlüğünden
Çok zoruma gitti bu kadar üzülmüşken
Hala onlar için kendini yok ederken

Çok saf çok temiz kalplisin kıyamazsın
Sana yapılanları kin tutmaz aldırmazsın
Çok beklemişsin Yiyenin için aldanmışsın
Hayal kırıklığı içinde  bu günlüğe saklamışsın

Zaman zaman kızmış,çoğu zaman affetmişsin
Hastalanmışlar duramamış ziyaret etmişsin
Seni kendilerinden uzaklaştırmak için
Her türlü tatsızlığı yapmışlar ama affetmişsin

Sonradan kardeşine kızıp ona gönüllenmişsin
Tabiki haklısın diğerleri el ama sen kardeşsin
Bırakamazsın hatıraların bir içine atmışsın
Derdini kendilerine söylemeden toprağa karışmışsın

Kendine hiç acımamış daima başkaları için yaşamışsın
Baban,annen,kardeşlerin,teyzen hatta sokakda gezen
Seninle oynamayıp sana hiç gülmeyenle hesaplaşmışsın
Eşini çocuklarını ve sevenlerini de hep telaşlandırmışsın
31.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu Saatten Sonra

Gökyüzünde uçan, kuşlara bakın
Yeryüzünde ırmak olup da akın
Hakkın kor ateşi,durmadan yakın
Tanrım affet bizi bu saatten sonra

Acıyı sızıyı,dostlara verdim
Rüyamda azıyı,yerlere serdim
Gökyüzün de hakka,inan yar erdim
Tanrım affet bizi bu saatten sonra

Dağa taşa bakıp,severdim seni
Gönül bağlarına,sarardın beni
Ellerimde yoktu kaybettim teni
Tanrım affet bizi bu saatten sonra

Anıları koydum,ben bir meleğe
Sevgili yarimi sardım yüreğe
Aldanıp da kaçıp,gitme feleğe
Tanrım affet bizi bu saatten sonra

Düşman gözünde ki,nazarı takma
Sancıları alıp,ateşte yakma
Sevdayı bulunca,hasrete bakma
Tanrım affet bizi bu saatten sonra

Hakkı hak bilip de,nerde gezersin
Yüreği görüp de,gönül ezersin
Sevgiler içinde,yari seçersin
Tanrım affet bizi bu saatten sonra
Bahattin Tonbul
17.8.2009

Bahattin Tonbul
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Bu Son Yazı

Üşüyorum güneşin ışıklarında
Geziyorum çiçekli dağların arasında
Gelin artık
Gömün sevdanızı kalplere
Ak çiçekli kara bulutları atın üzerimden
Yıldızları dağıtın hayalimden
Ben yarsiz neyleyim
Bak
Ellerim bom boş terlemiş
Ağlıyor onu görmeyen gözlerim
Üzgünüm yorgunum artık
Mevsim kış
Uykum çok var
Bakamaz oldum penceremden
Bütün kuşlar gitmiş
Serçeler aç ve susuz
Bir lokma yem için hepsi uykusuz
Sen gidince
Dilsiz yüreğime çökmüş hüzün
Geceler karanlık zindanlar bağlamış
İçim  sensiz daralmış
O simsiyah gözlerinden
Akan yaş kalmamış
Mis kokulu yar gamzelerin yığılmış
Yanakların üstüne
Al al
Dudakların kurumuş susuzluktan
Çatlamış
Sevdan gönül hanemi sarmış
Esaretin giderken kaybolmuş
Seven öksüz gönlüme de
Çadır çekilmiş
Neyleyim o zaman sensiz baharı
Ne de bomboş bu son yazı
Bahattin Tonbul
24.12.2011

Bahattin Tonbul
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Bu Vatanı Bölemeyecekler

Gök yüzünü nasıl parçalaya bilirsin
Hele yaşadığımız şu toprakları düşün
Yaşamadı mı atalarımız yıllarca birlikte
Kim olursan ol bu vatan her zaman bütün

Bir kaçı kanmış belli kahraman olmak ister
Yıllarca kan emici ejderha gibi adeta kişner
Düşünsene geçmişini hey gidi hey Türkler
Kim olursan ol bu vatanı bölemeyecekler

Yan komşuna bak girdimi içine inan çıkmak bilmezler
Demokrasi adına eziyet ediyor kendisi dışındakine piçler
Hiçte kolay değil girdimi çıkarması zor hayli de güçlüler
Kim olursa olsun bu vatanı parçalayıp bölemeyecekler
18.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bu Yar Sana Kurban

Unutmadım unutamam yar seni
Acıların tükenmedi, boş yanım
Gurbet elde terk eyledin sen beni
Bu yar sana kurban olsun, ey canım

Meydan bana toprak sana yurt oldu
Sevda bana ölüm sana hak oldu
Hayaline bağlananlar can oldu
Bu yar sana kurban olsun, ey canım

Akan çeşme bir yudum su içemem
Ben bu aşkla bu sevdadan geçemem
Toprak ayrı tarla farklı, biçemem
Bu yar sana kurban olsun, ey canım

Dilimdeki, o tatdurur, bilesin
Ulu tanrım, cennetinde, gülesin
Beni seven, bin aşk ile ölesin
Bu yar sana kurban olsun, ey canım
Bahattin Tonbul
27.9.2016

Bahattin Tonbul
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Bu Yardan

Anlıyorum sen yoksun da ondan
Dar geliyor bu dünya bana durmadan
İçimi yakan dinmeyen o acıdan
Kıvranıyorum ne olur Allah’ım
Kurtar beni ayırıma bizi
Bu sevgiden bu yardan
Yakıyor bak içimi durmadan
Ruhumu kavurmuş yok etmiş nerdeyse
Yarini unutmuş
Sana bağlanmış
Çok aşıklar bunu yaşamış
Bende bedenimde kendini aşıp
Sana bağlanmışız
O yardan
24.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bu Yeşil Bahar

Sadece alışır, yaşadıkları
Unutursa insan, güneşle doğar
Yağmurun toprağa,taşıdıkları
Dertleri unutur, bu yeşil bahar

Hayat hiçbir zaman, yalnız doğmadı
Hakikat uğruna, aşkı boğmadı
Doğada evren, kalbe sığmadı
Sevdayı unutmaz, bu yeşil bahar

Öyle bir gülsün ki, içim taşacak
Sen göğsümde diken, aşka koşacak
Yüreğimden çıkmaz, beni aşacak
Sevgiyi unutmaz.bu yeşil bahar

Hüzün çiçekleri, açtı dağlarda
Yağmur taneleri, coştu bağlarda
Cennet kokuları, sarmış ağlarda
Aşkımı unutmaz, bu yeşil bahar

Aşkımın ateşi, sensiz yaşarken
Suların sevdası, toprak eşerken
Sümbülün kokusu, beni aşarken
Hayaller unutmaz, bu yeşil bahar

Geceler karanlık, yolumu keser
Ruhunda sevdayı, tutmaz bu eser
Yalvarıyorum yar, çocuklar küser
Sevgini unutmaz, bu yeşil bahar
Bahattin Tonbul
26.2.2013

Bahattin Tonbul
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Bu Yollara

Yokluk sefaletti,attım içime
Sevda bir hasretti,yaktı biçime
Anadan babadan,bağlı sicime
Diyerek düşmüştüm,ben bu yollara

Çok ulu dağları,aştım da geldim
Bitmeyen yolları,seçtim de geldim
Şu gencecik ömrü,biçtim de geldim
Ağlayarak düştüm ben bu yollara
Bahattin Tonbul
30.7.2009

Bahattin Tonbul
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Bu Yüreğim

Gönlümü alıp fetih ettin
Ani toprağı yorgan seçtin
Beni hiç mi hiç düşünmedin
Neden öyleyse terk eyledin

Çünkü deliler gibi sevmiştin
Beni doğru dürüst görmedin
Acılar içinde inlerdin
Neden öyleyse terk eyledin

Çok sevdin ayrıca sevildim
Uzun süre hiç düşünmedim
Senin içinse hep inlerdim
Bak seni seven bu yüreğim
Bahattin Tonbul
9.11.2008

Bahattin Tonbul
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Bu Yürek Seni Hissetse

Yorulmuşum elimi şakağıma koydum
Dinlendiriyordum
Hayalini gördüm.yorgunluğumu unuttum
Nede güzel gülüyordun
Sen varken ben hiç yorulmuyordum
Yorulsam bile hissetmiyordum herhalde
Çünkü bütün yorgunluğumu alıyordun
Haydi bir daha gelde gülümse
Bu yürek seni hissetse
Kokunu alıp bu dünyadan sonsuza gitse
04.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Buharlaşmasak

Gölgen düştü ayaklarımın ucuna
Şaşırttım nerden geldin sen şu anda
Anladım ışık arkadan geliyordu korktum bir an
Birden suları düşündüm,ayaklarım ıslandı tam o an
Seni aradım acaba neydi o içimi ıslatan
Rüzgarın sesiyle ürperip titredim,sana bakmadan
Avucumu açtım yanıyordu
İçi ıslak.
Gözlerini aradım  ağlamış,damlıyordu
Yanında mendili de yoktu
Yapma bir daha kurumasın o nem
Sıcaktan keşke buharlaşmasak
17.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bulacak

Güzellik sizin olsun, geçmiş ile anılır
Hor kullanma gençlik, sonra lazım olacak
Özel insan nadirdir, ruhlarıyla tanınır
Sevdiğin o güzelin, elbet seni bulacak
Bahattin Tonbul
29.11.2016

Bahattin Tonbul
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Bulamadım

Sendin yüreğimde yanan aşkım
Sana ben ruhumda kanarak baktım
Kimi zaman güldüm
Kimi zaman ağladım
Sensizliğe bu alemde
İnan dayanamadım
Gece gündüz hayallerim de
Bazen se düşüm de
Çok aradım sordum yakalayamadım
Canım sevgilim
Kayboldun aniden
Senin kokunu yüreğini ve aşkını
Hiç bir yerde rastlamadım
Bulamadım
Bahattin Tonbul
5.2.2009

Bahattin Tonbul
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Bulamadım Yanımda

İndim dere boyuna
Atlamıştım suyuna
Yarimi çok aradım
Bulamadım koynumda

Dağı taşı taradım
Tepeleri yokladım
Senide tutamadım
Bulamadım yanımda

İndim engin denize
Kaybolan sevgimize
Yaralı kalbimizi
Bulamadım yanımda

Sensizlik acı verir
Yüreğimi eritir
Aşkımızı delirtir
Bulamadım yanımda

Yalnızlık beni yakar
İçimden kanlar akar
Bedenini kaybettim
Bulamadım yanımda
Bahattin Tonbul
18.10.2008

Bahattin Tonbul
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Bulamadın

Sen seni seveni değil de
Seveceğini aradın
Yıllarca taradın da
Kimi aradın
Söyle
Kendi sevdana aşkına katlandın
Çevrene özlemle baktın
Seni seveni bulamadın
İşte bu yüzden bitmez senin ahtın
Her zaman seni seveni değil de
Sevdiğini aradın
Durmadan onun için yandın
Rüyalarında hayallerinde hep
Ona baktın
Ama
O yüzden dünyana doyamadın
Bak artık usandın
Yarı asır kendini bekar sandın
Biliyorum sen sevdiğini aradın
Hep
Maalesef bir türlü
Bulamadın
Bahattin Tonbul
20.4.2011

Bahattin Tonbul
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Bulamam Senin Gibisini

Bulamam senin gibisini beni candan seveni
Yüreğime soktun zehirli el değmemiş hançerini
Hiç düşünmedim ama çok kıskandım bedenini
Hep özledim özlüyeceğimde o tatlı gülmelerini

Sevdiğin için katlandın bazı isteklerine ket vurdun
Yemeden içmeden giymeden tasarruf yapıyordun
Becerikliydin gönüllere girip eksiğimi kapatıyordun
Biliyormusun beni sevmiyormuşsun adeta tapıyordun

Bende seni sevgilim hiç sevmedim her zaman  taptım
Bu gidişinle o kadar acı verdin ki hala toparlıyamadım
Bilmem ne kadar sürer verdiğin bu sonsuz ızdırabın
Çilesi geçmez yeterki yanımda olsan her şeye razıydım
06.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bulsam Banarım

Yıllar oldu arama
Saçı elle tarama
Sen bu elden gideli
Ağlasalar durama

Yağmur yağar hızlıca
Tek başına nazlıca
Yare özlem duyanın
Adları badasıca

Ateş olup yakardın
Sen bana çok bakardın
İçindeki özlemi
Şişek yapıp çakardın

Sevdanın karasına
Kalbinin yarısına
Ben sevgimi koymuştum
İkimiz arasına

Bahattin’im yanarım
Yare hasret kanarım
Ruhumdaki özleme
Ekmek bulsam banarım
Bahattin Tonbul
12.6.2010

Bahattin Tonbul
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Bulsun

Yaşarken sevmek midir
Tutunacak yer bulsun

Dengesiz bir yer midir
O sevgi gerçek midir
Bedenimde yar yokmuş
Yaşarken sevmek midir

Işığında gül olsun
Aşk koynunda bulunsun
Sevdan kalbin içinde
Tutunacak yer bulsun
Bahattin Tonbul
3.4.2009

Bahattin Tonbul
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Bulur Ölümü

Çık çıka bilirsen, göze almadan
Gerçek sevenlerin, verir gülümü
Tepeye çıkamaz, onu bulmadan
Yare kavuşturur, alır ölümü

Eğer istiyorsan, sevenin sen ol
Dağlara çıkarsan, gökyüzüne dol
Belki bir uçurum, dibindeki yol
Yare kavuşturur, bulur ölümü

Kalpler ruha der ki, hep sen çekersin
Aşık olduğumda,  neler ekersin
Yeterki sen sevde, umut dikersin
Yare kavuşturur, alır ölümü

Kaybedilen herşey, geriye döner
Ağlayan o gözler, şişmişse iner
Yürekte hapsolan, acılar diner
Yare kavuşturur, alır ölümü
Bahattin Tonbul
16.8.2013

Bahattin Tonbul
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Bulurum

Yokluğuna asla, sevinmedim hiç
Kısmetimde varsan, seni bulurum
Hakikat uğruna, isyanım yok hiç
Zamanı gelince, onun olurum

Aşkına sahip çık, ona gülüver
Dünyan son erince, elbet ölüver
Benden uzak kalma,hemen geliver
Nasibimde varsan, seni bulurum

Gözlerden kalblere, yol yapmış sanki
O izden yürürsen, beni bulursun
Doğrudan göğsüme, yer etmiş sanki
O ana gelince, elbet solursun

Yarini iyi sev, kalpde solmasın
Dostunu iyi seç, seni vurmasın
O yar dedikleri, unutulmasın
Yüreği açıksa onun olurum

Ona bakan gözler, en muhteşem göz
Ruhunu taşıyan, bedeninde öz
Sevdasını açan, o güzelim söz
Kısmetinde varsa, onu bulurum

Geceyi gündüze, alıpda katan
Yarin yüreğinde, aşkını satan
Karanlık rüyada, ayrıca yatan
Geçmişde var isen seni bulurum
Bahattin Tonbul
19.3.2013

Bahattin Tonbul
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Buluşana Kadar

Ölmeyecek öldürmeyeceğim aşkı
Her gün yüreğimde hissedeceğim
Eller terleyecek aşkım
Sevdan ile sonsuzda büyüyeceğim
Dualar edeceğim
Gönüller alev olup yanacak
Sevda çeşme olursa eğer
Yürekler parçalanacak
Çabuk gönlümü alın su taşacak
Ruhlar yeşerecek
İşte o zaman hayat duracak
Belki
Sevgiyi bedenlere öreceğim
Can anla artık
Seni ne kadar sevdiğimi

İstesem de istemesem de
Elbet
Bir gün öleceğim
Öldüreceğim cennetinde
Toprağa tenimi teslim edeceğim
Dünyadan gideceğim
Geçmişte gidenler gibi
Türkülerde söyleneceğim
Masallarda büyüyeceğim
Dilden dile
Gönülden gönüle sesleneceğim
Taki
Yaratanla buluşana kadar
Bahattin Tonbul
17.4.2011

Bahattin Tonbul
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Buluşmamız

Acın durur içimde
Kalbimin derininde
Seni seviyorum ben
Ruhumun serininde

Gönlüm bekler senide
Kavuşursa yenide
Artık kaldık mahşere
Aşkın yaktı beni de

Çık artık bıktım yalnız
Kavuşmamış herhalde
Uzaklara saldınız
Buluşmamız seherde
Bahattin Tonbul
1.7.2009

Bahattin Tonbul
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Buluşmazlar

Yürekleri doludur
İçi sevgi yoludur
Aşkı arayanın da
Gönlü hayat doludur

Hangi sevgi kopamaz
Dillerde dolaşamaz
Yarini sevmeyenler
Ahi rette buluşmaz
Bahattin Tonbul
26.1.2009

Bahattin Tonbul
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Buluşsam

Bu dünyada bir ölsem
Ölüp yanına gelsem
Yüreğine yaslanıp
Acılarını delsem

Hoş olur mu sevdiğim
Sana gönül verdiğim
Bitmeyen sancıları
Yollarına serdiğim

Sevgi yok deyiverdin
Bu ellerden gidince
Acıyı eğiverdin
Dost düşmana yetince

Sevda yolları açık
Gönülleri tutama
Sevmeden seven kaçık
Sancıyı unutama

Bahattin’im severim
Kanatlanıp bir uçsam
Yare acep ne derim
Cennetlerde buluşsam
Bahattin Tonbul
20.2.2010

Bahattin Tonbul
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Buluştur Bizi

Rabbim eş olarak,bana seçmişti
Güzeller içinde,sevda vermişti
Yüreğimi  alıp,sarın demişti
Suçumuz var ise affet Allah’ım

Sevdiğim güzeli,aldın elimden
Gönlümdeki acı,çokda derinden
Ayrılığı gençken,hava serinken
Tattırdın sen bize,affet Allah'ım

Ayrılık çok zormuş,kaldı içimde
Hasret yakıyormuş,narı seçimde
Hiç hakkımız yokmuş,canı biçimde
Ayırttın sen bizi affet Allah'ım

Yeri göğü yaratan,sensin bilirim
Yoktanı var eden,aşka kefilim
Yalnız kalıncada,çokta sefilim
Kavuştur sen bizi,affet Allah'ım

Bahattin'im seni,heran anarım
Unutulmaz aşka,candan yanarım
Hakka inanmışım,ona kanarım
Buluştur sen bizi affet Allah'ım
Bahattin Tonbul
19.12.2009

Bahattin Tonbul
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Buluşuruz Onunla Mahşerde

Beş ocak iki bin sekiz benim öldüğüm
Eşiminse gerçek dünyaya doğumu idi
O gün gülerek acılarını bırakarak gitti
Belki istemedi ama dayanamadı acılara
Ruhunu ruhumla ebedileştirdi
O şimdi meleklerle konuşuyor
Onlara beni çocuklarını anlatıyor
Ara sırada baş melekten izin alıp geziyor
Evimin etrafında
Ama ben göremedim onu rüyamda
Kızım Ecem demişti onu da bana
Çok baktım pencereden
Göremedim
Dün çok yağmur yağdı çıktım bahçeye
Aradım yağmurda ıslanmasın diye
Yine yoktu
İzin alamadı mı ne
Ney ise kafanı ağrıtmayayım dertlerimle
Bunlardan sana ne?
Haydi bana güle,güle
Ruhum sevdiğimle her yerde
Dileğim onunla
Buluşuruz mahşerde
8.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bulut Onu Hep Aşar

Nasılda yakışmışlar, özlem ile yar koşar
Umudunu terk etme, seven gönülde yaşar
Hazan hüzün birleşmiş, sonbahar kışı boşar
Dağ ne kadar yüksekse, bulut onu hep  aşar

Gözdeki acıları, gözyaşları kurutur
Görmeyen yüreğinde, akan kanlar sırıtır
Nasılda görsün öyle, dilek tutmuş uyutur
Dağ ne kadar yüksekse, bulut onu hep aşar

Gerçekten seviyorsan, hayalleri kaybetme
Hiçbirşeyi mazeret, tutup aşkı yok etme
Sonsuza dek sevecek, özlemleri terketme
Dağ ne kadar yüksekse, bulut onu hep aşar

Nefret kinin gerisi, unutma ki pişmanlık
Yaşayana ölüm var, hayalleri düşmanlık
İnsan toprak olsada, ölümsüzlük insanlık
Dağ ne kadar yüksekse, bulut onu hep aşar
Bahattin Tonbul
18.9.2013

Bahattin Tonbul
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Bulutlara Çıkar Mı

Akıttığı bu sularda,sel olup da sevda çekenler
Önüne katıp küçülen,parçalanmış ayrı yürekler
Gönülleri birbirine,sarıp sarmalayan dilekler
Bu alemde haykırıp da,gökyüzüne bomboş bakar mı

Uzak düşüp gurbet elde,o acıları  hissedenler
Sancılanmış göğüsleri,yavaş eriterek delenler
Karanlıkta yere çökmüş,yarin hayalini bilenler
Bu dünyada haykırıp da,aşkım bulutlara çıkar mı
Bahattin Tonbul
23.8.2009

Bahattin Tonbul
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Bulutların Dili Olsa Sevgilimde Konuşsa

Bulutların dili olsada konuşsa sevgilim gibi
Gökyüzünde kimleri arkasında saklıyor tabi
Gezdiği gördüğü bütün çevreyi hatta evreni
Anlata bilse bizlere daha neler var ilerileri

Yağmur olunca başka başka serüvenleri
Tanır o zaman iner görür toprağı ve derinleri
Birde bakmışın ki beklenmedik bir yerde çıkar
Hayat verir oraya çevresine içen herkesleri

Benimde yarim kimbilir nerdedir kiminle şimdi
Yeryüzü sıcak görünce güneşi anında buharlaşı verdi
Bu eşmenin suyuydu yayılır derede yalnız akıp giderdi
Keşke benim şu acı dolu yüreğimi alıp ana verselerdi
15.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bulutu

Yaşayan yaşatılan umutlar,kaybolmasın
Senelerin yüreği,soldurmasın solmasın
Sevda bensiz alıp da, götürdüğü bulutu
Sakın ha sakın boşu boşuna dağıtmasın

Sevgi dediğin ne ki,gönüllere taht kurmuş
Yalnız kalan ruhuna,acı kalıpta burmuş
Hasrete özlem katıp çok uzakta dururmuş
Sevda bensiz alıp da, götürdüğü bulutu
Bahattin Tonbul
6.3.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bumu Can

Sen gidince bilemem
Sen yoksunya göremem
Sensiz dua dilemem
Hakikatın bumu can

Ben doğmadan ölmüşüm
Doğuncada gülmüşüm
Yar gidince elmişim
Hakikatın bumu can

Aşka acı veremem
Gönülleri deremem
Yar gurbeti seremem
Hakikatın bumu can

Hayal gibi bir dünya
Yaşanmışlar bir rüya
Dağların hepsi güya
Hakikatın bumu can

Sevenlerse şahitmiş
Geçmiş bize aitmiş
Yaraları tahhütmüş
Hakikatın bumu can
Bahattin Tonbul
7.11.2011

Bahattin Tonbul
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Bundan Haberin Olsun

Bundan böyle seversem, taze dünya istiyom
Evleri evim olsun, yüreği benim olsun
Ufkunu ufuk yapıp, ben yinede seviyom
Eski yari sevmişim, bundan haberi olsun
Bahattin Tonbul
16.11.2013

Bahattin Tonbul
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Bunu Bil

Yüreğimde sonsuz yıldızların dolaştığı
Bugün
Seninle tarihleştim bil.
Irmak ırmak ulaşsam denizlerine
Adını yazsam boşluğa silinmezsin
Desem aldanma
Herseferinde sonsuzlukta kayboldun
Şiirlerle bütünleştim
Seni aradım
Gece ve gündüz
Gölgeler arasında yok oldun
Birdebire
Sormadın bile
Arayanım soranım var mı diye
Saniyeler göründün
Sözlüklerle bütünleşti kalbin
An be an hep seni andı
Gönlüm
Ulaşamadım yine
Elimi uzattım kayboldun aniden
Ruhum sızladı o an
Anladın mı sevdiğim
Unutmadım unutmam
Bunu bil
Bahattin Tonbul
2.11.2014

Bahattin Tonbul
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Bunu Bilemedim

Yaratanını sevip,aşkın harman olduğu
Denizin ve kara iklimin yoğun olduğu
Mavi ve yeşilin buluşup oksijen dolduğu
Meleklerin bol şeytanın az olduğu

Sevgililerin aşk ve  sevdanın yaşatıldığı
Yerlerin eniştesi ve gözdesi sensin
Yaratana sığınıp hepsini göğüsledin
Haber verilmeden terk edildiğin yerdesin

Sen sensin ama ben,ben değilim
Peki o halde söyle bakim ben kimim
Yerden mi? gökten mi? nerden indim
İnan ben dahi bunu bilemedim
11.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bunu Bilesin

Satırlar ulaşır, sevdayı çeker
Zehir gibi olsan, gönülde seker
Avına tat katıp, sevgiyi eker
Bal kesilir aşkta, bunu bilesin
Bahattin Tonbul
4.5.2013

Bahattin Tonbul
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Bunu Bileydin

Nasıl oluyor da nankör oluyorsun
Sana yaptıklarımı görmüyorsun
Ömrümün yarısını,sana verdim
Hala mı beni kabullenmiyorsun

Düşüncelerim önemli değildir
Sende benim gibi ol beğendir
Benim becere bileceğim budur
Sevgili oğlum bak hayat güzeldir

Yaşama gücümü kaybettim artık
Tek desteğimi de toprağa attık
Boş geçen bu zamanı hatırladık
Onunla eğlendik onunla ağladık

Boş ver artık iyi olmaz yüreğim
İzin ver de yanına can geleyim
Senin için bu dünyadan göçeyim
Seven sayan sendin bunu bileydin
Bahattin Tonbul
22.08.2008

Bahattin Tonbul
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Bunu İyi Bil

Bir sen birde ben birleşince oluruz biz
Karanlık sende değil,korkusuzuz ikimiz
O halde biz olalım,bir olalım canlar
Karanlıkta cehaleti,sefaletten açlığı
Çekip çıkaralım

Durmak değildir,sinmek hiç değil
Korkmak bilgisizliktir,karanlık boyun eğmektir
Boyun eğmek ise insanlığa hakarettir
Bağışlamak ululuktur düşünsene büyüklüktür
Veya ayrı bir marifettir
Bunu iyi bil
Bahattin Tonbul
16.6.2009

Bahattin Tonbul
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Burada İken Sen

Ne kadar acı,ne kadar acı ki,insan evladına
Sözünü geçirememesi,
Yüreğimi yakıyor inilti sesleri
Kalbimin derinliğinden kopan
O korkunç ses
Yakıyor ruhumu ve tüm benliğimi
İyi ki yok ……o
Her gün ölmektense
Bir kere ölüp kurtuldun canım sevgilim
Bu çocukların arasında
Bir mutsuzluk abidesiyim
Senin olmadığını düşününce
İlk defa yokluğun için sevineyim
Çünkü istemezdim senin üzülmeni ağlamanı
Ve bu uğurda kahrolmanı
İşte ben her gün ölürüm
Bir bakarsın kızın,bir bakarsın oğlun
Sevinmek haram bana
Çünkü sen yoksun.
Yetiyor bana Ecem yetiyor bana yetiyor, Selcen
Yetiyor yetiyor Gökçen
Birlikte ağlayıp birlikte gülerken
Her birinin dertleri isyanları mahvediyor yüreğimi
Öldürüyor adamı yaşarken
İyi ki yoksun
Çok üzülürdün burada iken
Sen
Bahattin Tonbul
16.3.2009

Bahattin Tonbul
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Burada Kal

Sevdan bensiz yürek sende ne gezer
Yalnız kalan bedenide aşk ezer
Ayrılınca,tüm ruhumu yar sezer
Bırakıp da gitme biraz daha kal

Çok sevmişim canımdan daha çok
Sensiz dünyam,bu kalbime saplanan
Geçmişimde yaşadığım,nokta yok
Atıp gitme,biraz daha,bur da kal
Bahattin Tonbul
27.3.2010

Bahattin Tonbul
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Buralarda

Seni attım tuzaklara
İçimdeki yaran başka
Aşkı koydum uzaklara
Duramazdım buralarda

Ne ağlarım ne sızlarım
Yarim için duraklarım
Bu dünyada sızılarım
Bırakmazdım buralarda

Çok yoruldum çokta gezdim
Yüreğimi ona verdim
Uzun zaman göremedim
Duramazdım buralarda
Bahattin Tonbul
4.1.2009

Bahattin Tonbul
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Burhaniye'de Denize Girmiştik

Hatırlıyormusun canım Burhaniye'de denize girmiştik seninle
Ecem'de vardı güzel, güzel yüzerken dalga aniden çoğaldı
Sen korktun çıkalım demiştin çok hoşuma gitmişti benimde
İsrar ettin çıkmak için ne mümkün dalga geri atıyordu ikimizide

O an ölümü gördüm ölüme giderken senin yüzünde
Her yerin titriyordu benide sardı aynı korku içimde
Tutuştuk el ele yürüdük ikimizde sahile sular çekildi birden
Sadece huzurluydum sen vardın yanımda ikimiz birlikte

Çocukları düşündüm bir an yalvardım Allah'a durmadan
Can vermek ne kadar zormuş her şey geçiyor kafandan
Doğumundan çocukluğundan mutlu yaşadığın her bir an
Geçmişti sinama perdesi gibi saniyelikti hepsi o zaman
19.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Burnumda Tüter

Ona bir tanrıça gibi yalvardım çıkma diye
Çıktı duramadı çok derin yara bıraktı hediye
İçimdeki sızıyı şimdi daha iyi anladım dostlar
Unutamam unutmam yaşanan sevdayı haliyle

Gözlerimde akan yaşlar bir ırmağı besler
Bir ucu bende diğeri okyanusa düşer
Gönül o kadar geniş ki toprağa benzer
Ne eker sen o çıkar yar ateşi burnumda tüter
29.06.2009
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Buruşmaz

Sevenleri koyuverin çuvala
Ellerinle ellerimi ovala
Sevmeyeni bu alemden atarken
Hasret koyup atıverdin çuvala

Sönen ateş yüreklerde yer yapar
Gönüllerde hor olup da tutuşmaz
Acı tatlı dillerinde ne sapar
Deli gönül bu ellerde buruşmaz
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Buseni

Bir köşe başında uyuttun beni
Ağlayıp sızlayıp korkuttun yeni
Toprağa düşmüştü o sade teni
Unutmadım ki, yanan buseni

Bir yere ayrılma bekle cenneti
Çıkmasın bağrımdan en son nefesi
Yaşanan anılar,kimi terk etti
Unutmadım ki, yanan buseni
Bahattin Tonbul
13.4.2011

Bahattin Tonbul
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Buyum

Ben buyum ben buyum, arkadaş buyum
Kelebek misali, uçacak duyun
Sevda yüreği mi, dağlarsa huyum
Duymasın sesimi, toprağa koyun
Bahattin Tonbul
25.12.2015

Bahattin Tonbul
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Bülbül Ol Ötme

Bülbül olda ötme, gülü kokla gitme
Sevecek kimsen yok, sakın umut etme
Kalbe girip yitme, toprak olsan bitme
Sen sen olda çok sev, yarini terketme
Bahattin Tonbul
16.11.2013

Bahattin Tonbul
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Bülbülü

Issız gecelere, umut açardın
Coştursada güneş, açsa çiçeği
Derin denizlerde, sevgi saçardı
Dikenli dallara, konar böceği

Bu nasıl sevgiymiş, bu nasıl yardı
Sokak lambasıydı, parlayan ardı
Ağlayan  belliyse, gönlümü sardı
Dikenli dallara, konsa bülbülü
Bahattin Tonbul
8.5.2013

Bahattin Tonbul
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Büstünü

Yalnız bu yürek dermansız
Vücudumda dolaşan kan
Sensiz gezmek yar anlamsız
Oturup kalktığım mekan

………..Tutu versem can elini
………..Hasret kokan o dilini
………..Yağan yağmurda selini
………..Haykırarak çal  telini

Boş duruyor yerin hala
Anılar örtmüş üstünü
Rüyamda çıktığın dala
Sevenler koymuş büstünü
Bahattin Tonbul
5.9.2009

Bahattin Tonbul
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Bütün Bunları O Bilir

İnsan gençken hasta olmadan anlamıyor
Yaşlanınca dert girince eyvah,eyvah diyor
İşte o zaman anlıyorsun ama geçip gidiyor
Bütün bunların sebebi bilgisizlik deniliyor

Kimi öyle kimi böyle herkes birşeylerle söylüyor
Aslına bakarsan bana bütün bunlar saçmalıyor
Vakti saati gelen inan bu dünyada durmuyor
Bütün bunları yaradanım bilip o bizeleri deniyor

Açmış önüne bir sergi ye,iç,gez, ara ve bul,bula bilirsen
Dünde bir bak bu dünyaya ne sebeple nefes alıp verirsen
Artık aklın başında sebepsiz kimseye hesap vermezsen
Bütün bunları yaradanım bilir o ne derse ona göre söylesen
30.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bütün Canlılarda Aşk Vardır

Sadece insan aşık olmaz,hayvanlarda da bu vardır
Onlarda inan bulunan gerçekten menfaatsiz bir bağdır
Sevdi mi insan gibi ağlarlar,içerilerine atarlar
Konuşurlar sadece bu konuşmayı sevenler anlar

Sevgilim aşık dır çiçeklerine,onlarla konuşurdu
Güler,menekşeler,karanfiller yokluğunda buruştu
Hele biri var ki dipten inanın kökten kurumuştu
Nasıl bildiler canımın bu dünyadan yok oluşunu

Bahçe bile şaşırdı hep Nilgünümü aradı bulamadı
Yağmur yağdı ot bastı yeşillendi adeta coşarak sardı
Çiçekler ayıklanmadığı için büyüyemediler bodur kaldı
Sevgine ve onlarla uğraşmalarına hasretle bakıp yandı
08.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Bütün İnsanlığa

Karanlık gözlerin,aydınlık bekler
Akan bütün sular çöle hasrettir
Unutulmaz yüzler,hayali ekler
Bütün insanlığa,ölüm hasrettir

Yaşatılan sevda, sevgiyi çekler
Umudu saracak,gönül ararsın
Geçmişe bezenmiş,aşk çekecekler
Bütün insanlığa,neyi kararsın
Bahattin Tonbul
25.7.2012

Bahattin Tonbul
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Bütün İzmirli

Menemen, Menderes, Selçuk, Bornova
Birdamla gözyaşı, Konak İzmirli
Bayındır, Bayraklı, Beydağ, Balçova
Senininle hür doğdu, bütün İzmirli

Bir ucun Bergama, Kınık Dikili
Selçuk ,Tire, Beydağ, Kiraz ekili
Çeşmesi Torbalı, veren şekili
Senininle hür doğdu, bütün İzmirli

Sefer hisar, Buca, Karaburunla
Aliağa, Foça, Çiğil surunla
Urla, Kemalpaşa, Karabağınla
Senininle hür doğdu, bütün İzmirli

Narlıdere deniz, Gaziemirin
Güzelbahçe yeşil, Ödemiş yerin
Karşıyaka elbet, Göztepe serin
Senininle hür doğdu, bütün İzmirli

Bahattin İzmir’in, denizi derin
Kıyısı çok yakın, umuttur terin
Düşmana korkudur, rüzgarı serin
Senininle hür doğdu, bütün İzmirli

23.4.2017

Bahattin Tonbul
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Bütün İzmirli.1

Vatana bayrağa, sevdan kaviydi
Yirmi üç Nisandır, dinle İzmirli
Gökyüzü kırmızı, deniz maviydi
Senininle hür doğdu, bütün İzmirli

Menemende verdin rengin dilini
Ne sen belirlersin, Hasan Tahsini
Ne de sen seçersin, ilk şehidini
Senininle hür doğdu, bütün İzmirli

Anan kimdir baban, nedir deseler
Seni yanlız sanıp, can görmeseler
Seni senden çalıp, bölüp yeseler
Senininle hür doğdu, bütün İzmirli

Doğrular içinde ayırımın yok
Eğlenecek çocuk, ileride çok
Affedecek kadar, yüreğine sok
Senininle hür doğdu, bütün İzmirli

Her çiçek dalında, durursa güzel
Batıya uzanır, seninle özel
Papatya denizin,yaprağın gazel
Senininle hür doğdu, bütün İzmirli

23.4.2017

Bahattin Tonbul
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Bütün Özlerin

Gönüllerin yari olmuyor
Seven insan yüzü solmuyor
Yaratanım izin vermezse
Bedenlere aşkı dolmuyor

Bakma bana yakar gözlerin
Tüter olmuş ateş gibi özlerin
Uçsan bile bulamazsın can
Kaybolmuştur bütün özlerin
Bahattin Tonbul
10.4.2009

Bahattin Tonbul
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Bütün Sevdiklerine

Gece yıldızlar aydınlatır koşacağımız yolu
Kaldırımlar gölge yapmış toprağı
Duygular varmış doruğa
Ancak
Göz yaşların islatmış bütün yerleri
Sevdan arar durur geçmiş günleri
Ey yar dinle
Dinle artık duy sesimi
Söylediklerim gerçek mi
Yoksa hayal mi? Desem
Sana
Bu çektiklerim

Herşey yaşanmış bir gecede
Rüzgar esmiş,yağmur yağmış,ateş yakmış
Gönüller gönüle akmış
Senle
Uyan uyan artık bu gece
Ağıtlar haykırır hece hece
Yaşantımız sensiz bir bilmece
Artık günah çıkartmanın zamanı
Geldi de…. geçti bile
Anla artık herşeye tövbeler üstü
Olmuş tövbe
Yaşanan yaşatılan ömürler doysun
Bütün sevdiklerine
Bahattin Tonbul
14.7.2011

Bahattin Tonbul
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Bütün Umutlar

Gör ki ben hiç sevmemiş olayım
Yüreğimi sevdiğim o varlığa bağlıyayım
Karanlık gecelerde yalnız kalıp ağlayayım
Veya gülüp oynayayım
Fark eder mi ki
Gözlerinin rengi
Değişir mi bensiz olan kokusu
Dudaklarında ki tadın
Şarkıların notası gibi
Bir kalın bir ince
Bazen dörtlük bazen onaltılık
Anlamaz bilmeyen
Kapalı açığı hatta aralığı
Susu durağı,
Okur durur kendi kendine
Sazın tellerine vurgun olursun
Bilmeden
Penanın gidiş gelişi
Sızlatır gönülleri
Uzaktan uzağa isyan eder
Bilmeden sevip sevilenler

Doymazlar toprağa
Sevdiklerini atsa da
Yazarlar gökyüzünde
Sevda masallarını
Yıldızlara bakarak okunası gönüller
Milyonlarca yıl evvel parlayıp durur
Yüzleri
Ta ki güneş doğana kadar
Güller susuz kalır solana kadar
Yanmaz sızlayan beden
Yılmaz hayaller gölgelerde
Saklanıp durur
Kaybolana kadar bütün umutlar
Bahattin Tonbul
20.8.2010

Bahattin Tonbul
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Bütün Yaşananlar

Bütün yaşananlar, sadece anı
Seveni nankörü, bağlama gence
Gerçek dostlarınla, seveni tanı
Kullananlar vardır, çizgi çok ince

Sevdiğin kişiler, olmuşsa dilek
Dünyada umuttur,sevdiğin melek
Acıya tat katar isterse felek
Kullananlar vardır, çizgi çok ince
Bahattin Tonbul
19.9.2013

Bahattin Tonbul
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Büyüdü Mehmet

Herkesin gönlünde bir aslan yatar
Yiğidim büyüdü, sevdayı göster
Her vatan evladı, bir kalp de atar
Benim oğlum artık, büyüdü asker

Seveni sevmeyen, duysun ve bilsin
Yetişen yiğitler, toprağı delsin
Ağlayan anneler, gözyaşı silsin
Benim oğlum artık, büyüdü asker

Dillerde dolanır, hasreti vatan
Gecede duramaz, ayrıca yatan
Sevdiği uğruna, kanı akıtan
Benim oğlum artık, büyüdü asker

Dinleyin dostlarım, duysun tüm millet
Sevdası uğruna, kalleşlik illet
Arkadan vuranlar, nan körmüş zillet
Benim oğlum artık, büyüdü asker

Gök yüzünde yatar, tek başına o
Karanlık olunca, dağ başında o
Korkusuzca dalgalaşınca da o
Benim oğlum artık, büyüdü asker

Ey yurdun timsali, kahraman mehmet
Bitmez tükenmezdi, devleşen mehmet
Bir yıldız misali, parlardın mehmet
Benim oğlum artık, büyüdü mehmet
Bahattin Tonbul
12.8.2012

Bahattin Tonbul
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Büyüdükçe

Günahın küçüğü büyüğü olmaz
Küçük günahlardan, büyükler doğar
Ağaç fide iken, meyvesi olmaz
Büyüdükçe dalı, meyveler boğar
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Büyümek İçin Ezer Ve Geçer

İnsan oğlu bir ağaç gibi belki de bir yapraklı bitki
Ağaç ve bitkiler tepeden alır ışığı her zamanki gibi
Hep uzarlar çıkarlar toprak üstüne gelişir büyümeleri
Bunu yaparken anlaşılmaz yer altındaki beslenip etkileri

Ne kadar büyümek zengin olmak hatta çoğalmak ister
Toprak altında kökleri karanlık,derinlikte beslenmek ister
Herbir ışığa ulaşmak için yükselir böylece canlanıp gelişir
Aynı şekilde toprak altında karanlığa,kötülüğe bilmeden girişir

Kısa yoldan büyümek hayallerimiz,çoğalmakta hedefimiz
Bunu sağlamak için yer altında yapılan o  mücadelemiz
Kimi zaman karanlık içinde,kimi zamanda ışıkta gideriz
Eğer kötülükse daha çok derinlerde yer eder,orda gezeriz

Sanmaki yürekler hedefler yer yüzünde yapılan dalevereler
İnsanın ruhun da durmadan alabildiğine hep başkalarını ezer
İnanmak mümkün değil en sevdiği dahi olsa bir damla acımaz
Gelişmek ulaşmak için babası  dahi olsa onu da ezip geçer
03.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Cahil Kalırsın

Ne okursan oku, gönülden oku
O sana yakışır, candan alırsın
Bilgine baktıkça hayaldir akı
Sevmeyen insansan, cahil kalırsın
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Cahilin Önünde

İnsanın ömründe, bir kez yaşanır
Damarda dolanır, geçer kanından
Bu bitmez sevdası, tende taşınır
Cahilin önünde, söz etme ondan

Seven gönüllerin son sözü yoktur
Kalplere saplanan o kızıl oktur
Tüm bunları veren, yalnızca haktır
Cahilin önünde, söz etme ondan

Yüzlerce hizmeti, ondan alındı
Bu bir şaka değil, tende salındı
Toprağa düşünce, yeri kalındı
Cahilin önünde, söz etme ondan

Ona yaklaştıkça, alır aydınlık
Kalplere taşınır, bunca yakınlık
Nasıl saklanırsan, saklar karanlık
Cahilin önünde, söz etme ondan

Kendine hakim ol, Allah’a yaklaş
Kötüye itibar, etme uzaklaş
Hakikatlar için, yürekte aklaş
Cahilin önünde, söz etme ondan
Bahattin Tonbul
4.5.2013

Bahattin Tonbul
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Can

Nasıl sevmişiz deliler gibiydik yaşarken
Sen beni ben seni geremediğim an
Huzurlu olamazdık
Ayrı kalamazdık ikimiz
Yıllar süren evliliğimiz aşkımızı eskitemedi
Aksine
Daha da güçlendi
Kim demiş evlenince aşk biter diye hep yalan
Bunu yaşayan
Bu aşkı taşıyan ben
Sevgili eşim gidince daha çok özlem daha çok aşkı
Aradım onsuz bu dünyamı karaltım
Ne kadar çok seviyormuşum
İnan onu hala unutamadım
Sanki o ilk tanışmamızdaki gibi olan
Sevgiden daha fazla seviyor arıyorum
Şu an
Ey sevgilim artık duy sesi mide uyan
Seni sevip sayan sana haykıran
Can
Bahattin Tonbul
17.09.2008

Bahattin Tonbul
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Can Alınca Dağlar

Bir et yığınıdır, kişi farketmez
Yari sevinecek, canı verince
Bilemeyiz burada, dünya çarketmez
Can alınca dağlar, cana erince

Tükürdüğü yüzü, yaladı gitti
Diline doladı, el aldı yitti
Anladı gerçek zor, yürekte bitti
Can alınca dağlar, cana erince

Dağlara çıkarım, son defa bir gün
Omuzlarında yük, ağlarım her gün
Yanıma gelsende, okursun son gün
Can alınca dağlar, cana erince

Taş üstünde taşı, tutup yanarız
Uzaktan uzağa, bakar ağlarız
Dünyanın kıymeti, bitince varız
Can alınca dağlar, cana erince

Yüreğim suskundur, sol yanım yarım
Toprağa girecek, ölendi karım
Mekanı cennettir, hakikat yarım
Can alınca dağlar, cana erince

Bahattin rüzgarın, estiği yerden
Aktı gitti suyu, gerçek çok erken
Yüzünü dağladı, tükendi terden
Can alınca dağlar, cana erince
Bahattin Tonbul
21.1.2017

Bahattin Tonbul
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Can Bırakmasın

Deler mi dersin deli gönül bunu bilemem
İnsanı sever onun sevgisi yok diyemem
Gezer içimde durmadan hiç bir zaman  gülmem
Haykırırım çağlarım bu dünyada hissetmem

Konuş konuşa bildiğin kadar duyulmasın
İçimdeki yaraya sakın o da bakmasın
Yüreğim yanıyor dostum sakın dokunmasın
Parça parça olmuş geriye can bırakmasın
3.08.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Can Bulur

Yeniden can bulur, ölümü durur
Aşktır o bakarsın, birden var olur
Son dediğin ateş, yakar kavurur
Hasretler özleme, hepten tav olur

Hayalleri vardır, yaşarken güzel
Hayallerken güzel, gönülde özel
Güzel olan sevgi, ruhunda ezel
Hasretten özleme, yanar kaybolur

Yumuşakca iner, yağmur deneli
Damla damla düşer, kalbe ineli
Acıya tatkatsa, ince çeneli
Hasreti gönülde, birden yokolur
Bahattin Tonbul
4.2.2014

Bahattin Tonbul
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Can Cananına

Bütün dilekler tutulur mu
Ayrı yürekler, çekilir mi

Can cananına kavuşunca
Sevdiğin yare doyulur mu
Hak huzuruna,oturunca
Bütün dilekler yutulur mu

Canı cananım, sever ise
Aşk kadehiyle, içilir mi
Tanrım affettim,demiş ise
Ayrıca hasret, çekilir mi
Bahattin Tonbul
22.3.2009

Bahattin Tonbul
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Can Çekişini

Nasıl geçti zaman şimdi ise hep o an
Sen gözlerini kaparken göremedim biran
Hiç ışık vermedin beklemeden vedalaşmadan
Çektin ve gittin bu dünyadan hiç durmadan

Hazmedemiyorum senden ayrı kalışımı
Nasıl bilemedim işaret verişini kan akışını
Vücudunda ayağına yığılan kanının toplanmasını
Anlayamadım bilemedim bedenden ruhun çıkışını
18.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Can Dinleme

Hak öğretir
Dert dinletir
Yar belletir
Can  dinleme

Sevda fazla
Kışı yazla
Emek azla
Can dinleme

Dere susuz
Aşk uykusuz
Yar kusursuz
Can dinleme

Acı tatsız
Bina katsız
Yar acısız
Can bekleme

Gece ayaz
Gündüz beyaz
Seveni yaz
Can dinleme

Bülbül öter
Gülde biter
Aşka yeter
Can söyleme
Bahattin Tonbul
29.11.2009

Bahattin Tonbul
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Can Dostlar

Sevemezdi benim kadar yarini
Uzaklarda bulamazdım zalimi
Alıp söktun yüreğimden haini
Tutamadım tutu verin bak hele

İçimdeki yaralara dokunma
Sensizliği yüreğimden çıkartma
Uzak ettin bedeninden ayırtma
Tutamadım tutu verin can dostlar
Bahattin Tonbul
14.10.2008

Bahattin Tonbul
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Can Dostlarım

Can dostları canımı canan almadımı
Bu dünyada beni o yalnız koymadımı
Kalbime verdiği sızıyı acıyı duymadımı
Gelin can olalım bu dünyada canan kalalım

Dersin o hep kendi bildiğini yapar
Sana bana sevenlere hesap sorar
Vakti saati geldimi anında orda yatar
Can dostları canana değişik bakar

Can cansız olamaz,olsada yaşayamaz
Baksana bedenimde dursa ruhu hiç durmaz
Sana yaklaşacak tehlikeyi belkide umursamaz
Can dostları canansız istesede buluşamaz
27.01.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Can Eritir

Ruhların çırpınışlarını görmek isterim
Bedenlerde yaşamalarını merak ederim
Yemesini ve içmesini düşünemedim
İnanın ben yarimi canımdan çok severim

İçim mi kalbim mi yanıyor hissedemedim
Birlikte olduğumuz o anları bilemedim
Çok oldu onun kokusunu,nasıl özledim
Yarimin yokluğunu kimselere demedim

Sevgilimin bu aşkı yakar yürek titretir
Bıraktığı anılar tüylerimi ürpertir
Adını andıkça damarımda kan çekilir
Nefesim daralır, dilim kurur can eritir
Bahattin Tonbul
30.10.08

Bahattin Tonbul
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Can Gideceğini

Açmış göğsünü rüzgar,giriyor durmadan
İçindeki yanmayı,soğutuyor bir an
Anlayamazsın o an,olan tahribattan
Sevgiyi nasıl yakmış, seni beni yaratan

Oynatır vücudunun,hassas merkezini
Bilemesin hiç bile,haz veren yerini
Titretir yakar içten,sızlayan bedeni
Sevgiyi anlamazsın,can gideceğini
Bahattin Tonbul
16.09.2008

Bahattin Tonbul
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Can Gittin Gideli

Bakıverdin sen o yarayı sarana
Rüyalarda acı,toplatırsa gönlüm
Hiç durmadan akar,kalbinde yarana
Yarimse zalimdir,katışmıştır gönlüm

Ayrılık kaplamış,bütün bedenini
Sen bu ellerden de,can gittin gideli

Parçalamış ömrü,dağ başında gülü
Hakkı adaleti,gökyüzüne salmış
Dillerinde türkü,söylerse bülbülü
Benim yarim sevda,cesareti almış

Ayrılık kaplamış,bütün bedenini
Sen bu ellerden de,can gittin gideli
Bahattin Tonbul
11.10.2009

Bahattin Tonbul
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Can Hayattta

Çünkü düşünmek,yaşamak istemiyorum,bu dünyayı
Yar olmadıktan,sonra sebep yapamam ben,yaşamayı
Nefes verirken,tat alamıyorum dahi,artık sensiz
Anlaşılmayan,yalnız sevgisiz yaşanmaz,boş sarayı

Dudaklardadır,ayda yıldızda sevgiler,çok uzakta
İçimdeki aşk,acılar taşımıyor ki,can hayatta
Bahattin Tonbul
11.2.2009

Bahattin Tonbul
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Can İste Veriyorum

Seni ben senden çok seviyorum
Canımdan can iste veriyorum
O kadar sevmişimki her an ölüyorum
Sonucun ne olacağını merak ediyorum

Gittin gideli bu ellerden sevgim dahada arttı
Sen benim yanımda ilaçtın,ruhun abu hayattı
Kendin toprak oldun ama,hayalin burda kaldı
Ben o kadar sevmişim ki yüreğim adeta aktı
16.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Can Katıyor Bedenine

Sakın ha kaybetme güneşini,ısını ışığını hayat verenini
Yaşamın biter,tad alamasın onu kaybedersen sevdiğini
Düşünsene bir kere koklayıp içine ciğerlerine çektiğini
Bir hoşluk veriyor değilmi bütün saran vücudunu bedenini

Sanki canlı,can katıyor bedenine bunu yapınca anladın
Hayatın tadını onu içinde hissedince çok güzel kavradın
Onu ömrün boyunca sevdin o andan sonra bırakmadın
Varlığı sana bir hoşluk veriyordu değilmi unutamadın
06.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Can kaybettiler

Küldüm ateş olsan, yaksan dediler
Dalında solmamı, umut ettiler
Yaktım ama yarin solsun dediler
Dünün gülüydüm hep, can kaybettiler

Bugünün meçhulü, yarının külü
Yüreğine sarıp, koklasan gülü
Dalında dikeni, batmaz bülbülü
Dünün gülüydüm hep, can kaybettiler
Bahattin Tonbul
26.7.2013

Bahattin Tonbul
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Can Kula

Her gördüğün dağların,üstüne dönüp bakma
Sevdiğin yarden başka,kimseye el uzatma

Özüne sahip çıksan,atanı sen unutma
Sözümü iyi dinle,gözünü de korkutma

Sevdaların yolunda,elden ele sürüldük
Sevdiğinin kolunda,günlerce hepten güldük

Yare olan sevgimse,durur yanan dilimde
Tamamı solacaktır,kaybolacak elimde

Sevdin mi istemeden eriyince gidersin
Hasret bir hata ise,işkenceler edersin

Ben o yari ansam da,ona  tapamıyorum
Konuşmayan dilleri,hiç unutamıyorum

Asla cesaret edip,söylemezdim ben ona
Boşta kalan kolları,saramadın can kula
Bahattin Tonbul
22.1.2011

Bahattin Tonbul
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Can Oradan Gözlerin

Seni seven şu yüreğim kor ama
Bakıverse can oradan gözlerin

Dereleri koyamazsın çuvala
Gönlümdeki yaraları sar ama
Acıları uzaklara kovala
Seni seven şu yüreğim kor ama

Yalnız olmuştu aşkımı anlatan
Sevda ateşini koyup karartan
Gül yüzünü buz yapıp da,çatlatan
Bakıverse can oradan gözlerin
Bahattin Tonbul
22.2.2010

Bahattin Tonbul
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Can Senindir

Seni benden aldı, aşk gerçekmidir
Biliyorum dönmen, ruhum senindir
Görmeyen gözlerim, bilecekmidir
Belki olmasanda, bu can tenindir

Durmadan haykırdım, yüreğim gizler
Sana olan aşkım, yazılmış sözler
Acıların umut, bekleyen gözler
Belki olmasanda, bu can senindir

Sadece tek nefes, alabilirsem
Sevgimi özleme salabilirsem
Hasretlik yarim ol, bulabilirsem
Belki olmasanda, bu can senindir

Kolay değil sevmek, seviyom demek
Hayaline dalıp, özlemek gerek
Sözünde durması, gerçek bir yürek
Belki olmasanda, bu can senindir

Gönüllerde susmak, bazen silahtır
İnsan sevince de, sinesi ahtır
Bilinen gerçek var, o da Allah’tır
Belki olmasanda, bu can senindir

Hanemde misafir, bekletme gönül
Umduğunla değil, olduğunla gül
Toprak ol bağrımda, saklan ve büzül
Belki olmasanda, bu can senindir
Bahattin Tonbul
8.8.2013

Bahattin Tonbul
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Can Soluyor

Vur kalemini cehalete
Koysan yüreği sefalete
Sana bakanlar dirilecek
Yoktur gelecek kefalete

Gökyüzünü yıldızlar sarar
Şimşek hepsini birden yarar
Yüreğe akacak kanımın
Azı karar çoğu da zarar

Kışın hava soğuk oluyor
Gönüllere sevda doluyor
Göz yaşlarım donmuş kuruyor
Her yer buz tutmuş can soluyor
Bahattin Tonbul
4.8.2009

Bahattin Tonbul
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Can Sümbülüm

Coştu yine can gönülüm
Sevdim seni can sümbülüm

Çık gel artık canım benim
Seni her gün ben beklerim
Aşkından da derbedersin
Coştu yine can gönülüm

Canı gönül  demeseydin
Candan ciğer görmeseydin
Aşkın ile ölmeseydin
Sevdim seni can sümbülüm
Bahattin Tonbul
4.1.2009

Bahattin Tonbul
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Can Tanesi

Oyna oynaya bilirsen yattığın yerden
Düşmüyor adamın heyecanı dilinden
İçindeki hareketi sürekli akıl veren
Gör de bak sevgiyi yüreklere su serpen

Hoştur onun oynaması gülmesi
Elden ele dilden dile yürümesi
Yaşamak için verdiği mücadelesi
Örnek oldu hepimize can tanesi
01.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Can Unutacaklar

Sana gönlümü verince iyi olur sandım
Bu ayrılığı içime,yalnız koyamadım
Eşe dosta söylemedim,sana kıyamadım
Gözlerim yollarda kaldı,seni bulamadım

Tane tane dizdim seni,gönlümün ucuna
Çıkaramadım her zaman,sarayın burcuna
Bakamadın yüreğimde,toplanan acına
Bekleme beni yollarda,yalnızda bırakma

Taze taze akan yaşlar,gözümü yaralar
Unut artık eski olan,geçmiş hatıralar
Kalbimin derinliğinde,hep seni saklarlar
Sanki hiç yaşamamışsın,can unutacaklar
20.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Can Vereyim

Sevip de sevileni,gökyüzüne saraydın
İşte sen oralarda,bensiz yalnız kalaydın
Irmak ol çeşmelerde,su diyerek akaydın
Benden ne istersen sen,iste canım sevdiğim

Ağzımı kurnalara,dayayıp ta kansaydım
Sevdiğimi aşkı da,aynı kaba koysaydım
Yattığın o toprağı,pamuk yapıp sarsaydım
İste ben oralarda,seni candan severdim

Tanrımın adaleti, sevgisine sen yettin
Bu alemde yalınız,yüreğimi erittin
Acısız sızıları,o gönlünde beklettin
Dile benden can dile,canı sana vereyim
Bahattin Tonbul
12.6.2010

Bahattin Tonbul
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Can Verir

Severim severim, unutamam ben
O yari severim, can verir bana
Çıkarma kalbinden, hayaldir o ten
Ruhumda taşırım, duadır cana

Çokda önemlisin, bil ki sen bana
Bana çok özeldin, de sene ana
Umudum topraktır, çeker o yana
Ruhumda taşırım, duadır cana

Batacak güneşin, üzüntüm  olsa
Doğacak sabahlar, gönülde kalsa
Mutlu akşamları, içinde bulsa
O yari severim, can verir bana
Bahattin Tonbul
25.7.2017

Bahattin Tonbul
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Can Vermek

Ne kadar zormuş uykusuzluk
Ne kadar zormuş hareketsiz yatmak
Ne kadar zormuş ağrı çekmek
Ne kadar zormuş ağrıyı etrafına hissettirmemek
Ne kadar zormuş hayata küsmek,mücadele etmeden beklemek
Ne kadar zormuş hayata güçsüz bakmak,zayıf kalamak
Ne kadar zormuş elinde olmadan başkasına muhtaç olmak

Ne kadar zor Altına yapmak
Ne kadar zor sevincini ve üzüntüsünü söylüyememek
Ne kadar zor altını başkalarına muhtaç olupda temizletmek

Ne zor insanın burnundan beslenmesi
Ne zor yediği ve içtiğini çıkartması
Ne zor konuşamamak derdini anlatamamak
Ne zor başkalarının acıyarak sana bakması
Ne kadar zormuş böyle yaşamak

Ne kadar zor ağrıyan yerini söyleyememek
Ne kadar zor ağrıdığı halde inleyememek
Ne kadar zor içinden sessiz sessiz ağlamak

Ne kadar zor yatarak sevdiğine bakmak
Ne kadar zor mutluluğunu gösterememek

Ne kadar zor gülememek
Ne kadar zor her şeyi başakasından muhtaç olup beklemek
Ne kadar zor bütün bunları bir bir çekmek

Bütün bu saydıklarımı ve daha sayamadıklarımı yaşadın
Ne kadar zormuş sani anlayamadım
Sana böyle bakacağımı sandım
Uzun süre Ankara Tıp'da yattın
Senin acı çektiğini bir türlü hesaplıyamadım
Bu yüzden çekiyorum vicdan azabı
Ve ne kadar zormuş değil mi ölmek
Kısacası Ölürkende can vermek.
Ne kadar zor.....canım sevgilim diyemeden gitmek
14.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Can Vurur

Sevdanın sazıdır,gönüldeki aşk
Alır rüzgarına,savurur seni
Gül yüzlü edebin,içindeki aşk
Can vurur yüreğine,kavurur teni

Nice yıllar geçse,tükenir ahı
Sevginin bedeli,hasret günahı
Umudu yok etmiş,anardı şahı
Can vurur yüreğine,savurur seni

Dokundukça ağlar,bensiz güzelim
Diliyle desede,kalpde ezelim
Aşkın kanunu,onsuz düzelim
Can vurur yüreğine,savurur seni

Hasreti ipekdir,gönlünde çiçek
Yağmurlar akacak,bensiz içecek
Saçları ıslanmış,nasıl geçecek
Can vurur yüreğine,savurur beni

Gelincik rengine,bürünmüş sema
İçimi buracak,karanlık tema
İşte bu zamnda,tükenmiş dima
Can vurur yüreğine,savurur seni

Sevda kollarında,uyuya kaldık
Titreyen zamanda,mekana daldık
Sırtına düğümü,elimle çaldık
Can vurur yüreğine,savurur seni
Bahattin Tonbul
4.12.2011

Bahattin Tonbul
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Can Yar Özledim

Bu nasıl bir sevda, anlayamadım
Yıldızda doğada, seni gözledim
İçimde ateştin, ağlayamadım
Özledim sesini, can yar özledim

Ruhumu bir alev, nasılda sarmış
Sensizlik kalbimi, ne ile yarmış
Hayalin umudum, güneş doğarmış
Özledim sesini, can yar özledim
Bahattin Tonbul
26.9.2016

Bahattin Tonbul
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Can Yıkar

Ölümüne sevda dediler
Aşkımıza
Ona bakmaya gittim
Ama
Yüreğinde boş kalmışım
Yaşamışım yaşatmışım ne çıkar
Seven gönül sevdiğine
Unutmadan can yıkar
Can
Bahattin Tonbul
4.10.2010

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Can Yolunda

Yare söyleyip de gitme
Özleminde kalıp bitme
Sevip sayıp aşk terk etme
Sevenlerin hak yerinde

Sağda solda yari bulmak
Gönüllerde yaşam olmak
Sevenlere talip olmak
Erenlerin can yolunda

Yüreğimse boş kalmıştı
Sevenlerin hak kolunda
Hakikati o salmıştı
Erenlerin can yolunda

Bana geri gelirmişsin
Sevdam için ölürmüşsün
Canı canla delermişsin
Erenlerin can yolunda

Yarsiz bu alemler niye
Dillerinden düşmez diye
Şiirleri kalpten söyle
Erenlerin can yolunda

Sevdalara atsan beni
Ezberime yazan teni
Cennetine koysan beni
Erenlerin can yolunda
Bahattin Tonbul
4.10.2010

Bahattin Tonbul
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Cana Bedel

Yüreğindeki aşkı, denerse yarim dener
O kiraz dudakların,uzaktan cana bedel
Umudunu yitirmiş, kaybolsa deniz fener
O simsiyah gözleri,sanki bir ömre bedel

Çiçekler taksan saça,baharı ektiremen
Sürmeler çeksen göze,siyahı yetiremen
Ölmek için dünyayı,yaksanda bitiremen
O simsiyah gözlerin,sanki bir ömre bedel

Bir yıl on iki aydır,sadece dört mevsim var
O kışın ayazında,gökyüzünde doğan yar
Yürekleri yakıyor, sevdan içimde son nar
O simsiyah gözlerin,sanki bir ömre bedel

Derdimi senin ile,serip paylaşacaktım
Eşimdim benim için, farklı boşalacaktım
Yüz binkez yemin ettim,aşkla dolaşacaktım
O simsiyah gözlerin,sanki bir ömre bedel

Gelir diye bekledim,hala neden gelmedin
Bir sebebin var ise, neden bana demedin
Kalman için sebep çok,dönmek için ölmedin
O kiraz dudakların,uzaktan cana bedel
Bahattin Tonbul
30.10.2011

Bahattin Tonbul
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Cana Can

Bu sanal dünyadan,gidersen dostum
Gittiğin o yerde,bana ne dersin
Ölmeden öncede,yok ona kastım
Yaşayıp yaşatmak,cana can versin

Yaşamdan öncede,ölme git derdi
Ölüm hak olunca,toprağa erdi
Gönlündeki sevda,ipe un serdi
Yaşayıp yaşatmak,cana can versin
Bahattin Tonbul
25.7.2011

Bahattin Tonbul
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Cana Can Ekermişsin

Korku korksun bizden
Dağlar ürksün izden
Sevda yanar közden
….Şist desem duyarmışsın
….Acıyı oyarmışsın

Sular akar boşa
Gönül kayar hoşa
Yüreğinde taşa
…Hart desem duyarmışsın
…Cart yapsam kıyarmışsın

Dillerinde tuzu
Yeni doğan kuzu
Ötünce horozu
…Kes desem kıyarmışsın
…Tavaya koyarmışsın

Sevgi sızıla tır
Hasret yazıla tır
Ateş cazıla tır
…Yanar desem yakarmışsın
…Anar desem anarmışsın

Şimşek gibi parlar
Soğuk suda karlar
Alev almış harlar
…Sev desem severmişsin
…Cana can ekermişsin
Bahattin Tonbul
22.6.2010

Bahattin Tonbul
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Cana Can Verip

Gül yüzüne bakıp,ağlatmam seni
Cana can veripde,geri dönesin

Gökyüzünde yıldız,sanki meleksin
Acılar içinde,bırakmam seni
Benim yüreğimde,ince eleksin
Gül yüzüne bakıp,ağlatmam seni

Derelerde akan,bir su gibisin
İçtikçe içimde,sevdan erisin
Damarımda akan,bir kan gibisin
Cana can veripde,geri dönesin
Bahattin Tonbul
25.10.2009

Bahattin Tonbul
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Cana Gelirmi

Yaratanın sırrı, saklı dünyada
Bu düğümü insan, çöze bilirmi
Gönül arkasında, kalan rüyada
Geldi gitti desen, cana gelirmi

Ağaçtaki yaprak, topraktan uzak
Yere düşecektir, o ona tuzak
Sararıp solunca, rüzgarı kızak
Geldi gitti desen, bana gelirmi

Düşünce toprağa, mührü bozulur
En sağlam yürekte, delil kazılır
Kaybolan geçmişi, elle yazılır
Geldi gitti desen, cana gelimi

O kadar mı derin, o kadar ırak
Karanlık gecekler, gizemli merak
Sevdayı kapmadan, sevene sorak
Geldi gitti desem, bana gelirmi

O göğsünde ateş, herzaman yanar
İsyana açılan, gönüller kanar
Hükmün kabulünde, sevdiği anar
Geldi gitti desem, cana gelirmi

Bahattin’in adı, toprak olacak
Gök üsten yarılıp, yere dolacak
Hüznü bu alemde, birden solacak
Geldi gitti desem, cana gelirmi
Bahattin Tonbul
16.11.2012

Bahattin Tonbul
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Cana Sormadan

Karanlıkta uçup yalnız gidene
Yüreğini açıp,kaçıp gezene
Sonsuzlukta yakıp yıkıp gidene
Sazının teline,vursan tezene

Seveni unutup,kaçıp gidene
Gönül girdabını aştım bir kere
Dillerini tutup,yokum diyene
Acıları kattıp,açtım bin kere

Hayatıma yeni,sevda vereydin
Bu sevdanın adı,giden sevgilim
Unutulmaz ruhu,göğe serpeydim
Toprağa kattığım,sonsuz sevgilim

Bahattin'im yanar,içim durmadan
Yağmur yağar akar,sular burmadan
Acıları tatlı,yapıp karmadan
Terkettin beni yar,bana sormadan
Bahattin Tonbul
21.11.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Cananım yar

Senelerdir içimi yakan,bana dalgın dalgın bakan
Her bakışında içimde şimşekler çaktırıp yakan
Yüreğimdeki sancıyı buzla değil ateşi basan
Sendin değil mi sendin canım cananım yar

Yaşarken bu kadar bağlandığımı bilemedim sana
Keşke o zaman yüreğimi yarıp kırmızı şaraba atsana
Kanıma karıştı dönüyor başım şöyle bir kenarda dursana
Sendin değil mi,sendin canım hey gidi sevgili cananım yar
29.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canda

İş çıkışı evi, arayıp soran
Birşey eksik midir, dediği anda
Tek eksiğim sensiz, aşkımı saran
İnsan hayatında, diğeri kanda

Varmıdır böylesi, dünya perisi
Yaşar yüreklerde, elbet birisi
O sevdiğim sensin, boş ver gerisi
İnsan hayatında, yaşatır canda
Bahattin Tonbul
28.6.2016

Bahattin Tonbul
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Candan Eş

İlk tanıştığımızdaki kalp atışım
Üç çocuk verdin sen bana bu dünyada
Seni yüreğime sıkı bağlamıştım
Terk edi verdin söylemeden bir anda

Deli yürekli yaralıydın ceylanım
Kimselere demedin hep yalnız kaldın
Sana olan aşkı bağrımda saklarım
Candan eş dost kardeş dahi bulamadın
Bahattin Tonbul
14.11.2008

Bahattin Tonbul
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Candan Gülesin

Senden çok uzakta, seni ararsam
Gözlerim üstünde, bunu bilesin
Payına düşecek, sevda açarsam
Borçlanmış Kabul et, candan gülesin

Küçücük bir ışık, yakıver daha
Karanlıklar derin, görülmez aha
Sevdan umut olmuş, kalmışsa şaha
Borçlanmış Kabul et, candan gülesin

Her hayat yaşanır, sorgu sorulmaz
Yaşanırken gönül, elbet kırılmaz
Seven aşık gezse, inan yorulmaz
Borçlanmış Kabul et, candan gülesin

Boş yere gürültü, yaratanları
Değerler toplayıp, daratanları
Taraftar önünde, karartanları
Borçlanmış Kabul et, candan gülesin

Gelmişse başına, seven özletir
Özlemek çok kolay, hasret gözletir
Uzak kaldıkça ruh, sonsuz izletir
Borçlanmış Kabul et, candan gülesin

Yanımda kalırsan, bitmez o nefes
Uzaktada olsan, duyulur o ses
Yüreğin bende, sıkışmış kafes
Borçlanmış Kabul et, candan gülesin
Bahattin Tonbul
9.6.2013

Bahattin Tonbul
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Candan Özledim

Dışarı çıkınca,bomboş her sabah
Karanlık gökyüzü,kalmak istedim
Titreyen bedenim,olmuyor islah
İnan yar ben seni,candan özledim

Seni göremedim,ölmek istedim
Sevdana sığınıp,solmak istedim
Ağlayan geceyi,bölmek istedim
İnan yar ben seni,candan özledim

Taşlara kuşlara,selamımı ver
Yatlara katlara,mekanımı ver
Seven gönüllere sevdamızı ver
İnan yar ben seni,candan özledim

Geçsede istemem,bekler gölgeni
Unutmaz sevgilim,ister gelmeni
Çektiğim acılar,durur hep yeni
İnan yar ben seni,candan özledim

Geçmişi dinledim,sana imrendim
Seveni izledim,aşktan iğrendim
Bu dünyada yari, yalnız öğrendim
İnan yar ben seni,candan özledim

Ömür ne ki üçgün,gelipde geçti
Hasret olan gönül,neden hep heçti
Yarini bilemem,dün dünden geçti
İnan yar ben seni,candan özledim
Bahattin Tonbul
17.12.2011

Bahattin Tonbul
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Candan Sevdiğim

Yüreğimde ol denk
Gönlümde bereket
Aşkımıza hürmet
Bak  candan sevdiğim

Uzakta kalıver
Kalbimi deliver
İçime giriver
Hey candan sevdiğim

Elinle tutsaydın
Göğsüne koysaydın
Benimle kalsaydın
Yan candan sevdiğim

Acıları bilsen
Ağzınla dilsen
Resmimi silsen
Bak candan sevdiğim

Gönlüme girmiş
Hak talan birmiş
Yüzünde kirmiş
Sil candan sevdiğim

Elinle elini
Kalbinle dilini
Saçıyın telini
Tut candan sevdiğim

Ruhumda kaynıyor
Sancıyı saymıyor
Yarayı tatmıyor
Bul candan sevdiğim
Bahattin Tonbul
21.11.2009

Bahattin Tonbul
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Candan Sevmişim

Yaptığım hiçbirşey, pişman etmedi
Eğer pişman isem, onu sevmişim
Aşkı anlatmaya, zaman yetmedi
Söylenecek fazla, candan sevmişim

Birgün döneceksin, yüzler kıvrımlı
Güzellik kaybolmuş, ruhu ılımlı
Eski şarkılarda, sevdam olumlu
Söylenecek fazla, candan sevmişim

Dostum olmayacak, sensiz zamanda
Bütün güzellikler, eski meydanda
Ne ben eski ne sen, sussak o anda
Söylenenler fazla, candan sevmişim

Bıraktığın sevda, içimde başka
Saçlarım hep dökük, tutuldum aşka
Sokaklar caddeler, yollar bambaşka
Söylenenler fazla, candan sevmişim

Bırakdığın şeyler, durur yerinde
Geçmiş hatıralar, kalmış serinde
Adres değişmemiş, kokun terimde
Söylenenler fazla, candan sevmişim

Boşuna arama, kaşlarım çatık
Döneceksin diye, yüreğim batık
Sevda çeken ömrüm, nasılda atık
Söylenenler fazla, candan sevmişim
Bahattin Tonbul
10.8.2013

Bahattin Tonbul
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Candır

Yalnızlık çok acı bedeni yakar kavurur
  Seviyorsan eğer o parçalara ayırır
      Her parçası sevgi dolu kandır
        Kalplerde dolaşan ve akan
           Bedeni ayakta tutan
              İşte aradığın yar
                Adamı yakan
                   Candır
19.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canı  Candan

Canı candan ayrı, ayrı koyaman
Umutlar tükenmez, dertler kalıcı
Ruhunu tatdıkça, ona doyaman
Ömür dedikleri, tenden alıcı

Onurun var ise, onu kucakla
Susuzluğu gitmez, solmaz alçakla
Acıyı tatdıkça, kurur sıcakla
Ömür dedikleri, tenden alıcı

Dualı bir yaşam, tükenmek bilmez
Yüreğin  hoş olur, ayrı gidilmez
Sevene muhtaçsın, geçmiş silinmez
Ömür dedikleri, tenden alıcı

Yumuşak göğsüne, baş koyandım ben
Ağlayan gözlere, dolaşsa beden
Sevdayı sağlayan, alıp yoke den
Ömür dedikleri, tenden alıcı
Bahattin Tonbul
20.4.2015

Bahattin Tonbul
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Canı Canan

İşte o zaman öleceğiz bir gün
Ölünce de toprağa gömecekler
Arkamızdan iyi veya kötü diyecekler
Malın varsa bölecekler
Yoksa kahredecekler
Arkandan dua biliyorlarsa edecekler
Bilmiyorsa çok şahane sövecekler
Baba,ana,dayı emmi demeyecekler
El kızını senden daha çok sevecekler

Dostun düşmanın hepsini görecek
Hey gidi hey rahmetli diyerek
Geçmişini yad edecek
Belki seven bunları bilecek
Sevmeyen o anda mahvedecek
Ölüm birden ölümsüzleşecek
Hey insan oğlu
Rabbin kim denecek
Bilen bilecek
Bilmeyen haki kıtı öğrenecek
Ama iş işten geçmiş olacak
Can
Canı canan dileyecek
Bahattin Tonbul
22.8.2011

Bahattin Tonbul
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Canı Canım

Sevgi ruhla yoğrulur
Beden toprak olursa
Acı yara doğurur
Gönül onu korursa

Gökyüzünün yıldızı
Karanlıkta parlıyor
Seven yarin yaldızı
Ateş olmuş harlıyor

Karanlığı saracak
Hayallerim kaybolsa
Ayrılığı karacak
Beti benzi solmuşsa

Akan sular kir tutmaz
Yanan ateş kor olsa
Sevenleri uyutmaz
Koru duman olmuşsa

Bahattin'im yanarım
Sevdiğimi anarım
Ona candan kanarım
Canı canım olmuşsa
Bahattin Tonbul
7.1.2010

Bahattin Tonbul
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Canı O Verir

Sevda eşlik etse,ateşe verse
Kağıttan gemiler,ıslanı verir
Yaksa gönülleri,eriyiverse
Ölmüş toprağında,canı o verir

Azgın dalgaların,üzerindeysen
Birer birer çıkar,çok derindeysen
Gökyüzüne asmış,bak serindeysen
Ölmüş toprağında,canı o verir

Uzaktan geliyor,çığlık çığlığa
Mahsun sevdalara,düşen dağlığa
Umudu kaybedip,biten sağlığa
Ölmüş toprağında,canı o verir

Yıldızlardan kayan,şiirlerine
Cehennemden arsız,alevlerine
Gündüz çırılçıplak,meleklerine
Ölmüş toprağında,canı o verir

Kıyama durmuştu,o karanlıklar
Ah o kör olası,son hayranlıklar
Gergefine düşmüş,bak seyranlıklar
Ölmüş toprağında,canı o verir

Bahattin’in aşkı,yanmazsa yakmak
Doğmamış güneşe,isteyip bakmak
Gecenin önünde,aşktan aşka akmak
Ölmüş toprağında,canı o verir
Bahattin Tonbul
12.11.2011

Bahattin Tonbul
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Canım

Sevdasını Satana
Merhametim yok artık
Ateşlerde yandıkça
Kül olmak ister canım

Sensiz olan gönlümde
Umutlar pek çok artık
Gölgelerde kaldıkça
Geceler bitmez canım

Yaraların izleri
Bedenleri sardıkça
Anılarda sevdayı
Unutmaz artık canım

Dillerinde şarkılar
Şiirlerde durdukça
Gönüllerden hiç çıkmaz
Bu yürek sende canım

Atma dalın üstüne
Yaprakları koparır
Toprak ona güç vermiş
Sevdalar tende canım

Bahattin’in özünde
Bitmez yarin gözünde
Acıları yüzünde
Tükenmez yarsiz canım
Bahattin Tonbul
17.5.2012

Bahattin Tonbul
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Canım Annem

Kalk artık bitmedi çilem aşkım her şeyimdi o benim
Canım annem
Yalnızlığına alışamadım,korkuyorum sabaha kadar
Canım annem
Bazen babamla yatıyorum,bazen de ablamla
Canım annem
Senin sıran gelince hep atlıyorum o zaman
Canım annem
Bazen de ağabeyim Gökçen le
Canım annem
Ne zaman dönersin,hangi mevsimde
Canım annem
Çok sevdiğin meyveler de çıktı
Canım annem
Yiyemiyorum inan sen yosun diye
Canım annem
Bu yüzden beslenemiyorum,bekliyorum seni
Canım Annem
10.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Annem Dolacak Yüreklere

Yürekler yanacak yürekler parçalanacak,bugüne has değil
İnsanlar unutamayacak
Bugün Anneler günü,büyük küçük hep ağlayacak
Aklına gelen hediyeler alacak,ona sunacak
Oda biran mutlu olacak
Beklide mutlu olduğunu sanacak
Yaşayanlar yavrularını bağrına basacak
Peki yaşamayan anneler ne yapacak
O gün yavrularının dualarını beklerken
Yüreklerini açacak ruhlarını ruhlarıyla buluşturacak
Canım annem yaşasaydın yatardım dizine hemen
Hayalleri içinde mutluluk saçılacak çevresine
Birlikte yaşadığı anıları gözünün önünde canlanacak
Beklide kalkıp yavrusunu kucaklayacak
Ne yaparsa yapsın
Ayrılacak
O yavrucağı bırakacak
Koskoca dünyada oda bir gün anne veya baba olacak
Canım annem dolacak yüreklerine
10.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Annem Kalk Gel

Uykudan uyan kalk ne olur mezarından
Seni almaya geldik götüreceğiz buralardan
Arıyoruz seni her gün Ankara’da durmadan
Canım annem kalk giyin de alacağız seni oradan

Odanı bozmadık babam her gün yalnız yatıyor
Ara sıra uykum kaçınca babama sarılıyor
Senin yattığın yönde yorgan bana kalıyor
Canım annem kalk gel yatak sana bakıyor
10.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Benim

O bakışlı gözlerinden başka dertlerini anlatacak sol elindi
Kalbiyin içi bize karşı ne düşündüğünü bilmediğimiz için derindi
Düşüncelerini anlatamadın senin gibi birine ne kadar zor idi
Canım benim son zamanlar paylaşamadığın şeyler herhal çok idi

Bütün sevenlerde biz gibi mi olur bilemem bunu ben
Seni öylesine sevmişim ki bu bedende yalnız sen
Gerçekten acıları toplamışsın kalbimin içindeysen
Orda durma acı içinde ne olur kucağıma gelsen

Belkide içimi ferahlatırsın bilmiyorum ama esintini
Kalbim çarpıyordu senin yer, yer bülbül gibi sesini
Çok temiz çok hassas olursun içindeki nefesini
Alıp verirken dikkat ederdin her türlü düşüncesini

Canım benim sevgilim çok hoştu yaşadığımız günler
Bu yüzden seni unutmak çok zor geliyor gelecekler
Hepsini bir yerde toplayıp hatıralarını sen ortaya ser
En güzel anım birlikte olduğumuz o yalnız geçen seneler
01.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Benim Bülbülüm

Bülbül gibi yakaladım efe dağlarında seni
Tir tir titriyordun,ıslatmışlardı bedenini
Orda tesadüfen gelip geçiyordum ben
Elime kondun kendi kendine geliverdin

Nasıl oldu birden bire anlamak kolay değil
Benim amacım seni tutmak eğlemek değil
Bir birimize nede çabuk alıştık bu kolay değil
O kadar hızlı geçti zamanımız,korkma sevil

Karşılıklı olarak bir birimize güvenimizi kazandık
O kadar ki ikimiz tek bir bedende yıllarca yaşadık
İyi günde güldük kötü günlerimizde sarılıp ağladık
Sonunda sevdik sevildik ama çok çabuk ayrıldık

Kendi gelen bülbül,sesiz sedasız çekip gitti
Kimseye bir şey söylemedi bu dünyayı terk etti
Kurduğumuz dünyamızdan nasılda vaz geçti
Anlamak zor ama onu çeken güç daha kuvvetli
21.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Benim Gülüm Benim

Yattığın yerdeki ini,şu göğsüme seremedim
Canım benim gülüm benim,Hak telaya diyemedim

Gülüm benim,canım benim,kıymetini  bilemedim
Yüreğimde bir nimettin,sensizliği silemedim
Gönlümdeki hikmetini,kadirini kıymetini
Yattığın yerdeki ini,şu göğsüme seremedim

Kadir kıymet bilemedim,seni sensiz sevemedim
Acı tatlı diyemedim,dillerimi süremedim
Sensizliğin sancısını,toprağına veremedim
Canım benim gülüm benim,Hak telaya diyemedim
Bahattin Tonbul
14.3.2010

Bahattin Tonbul
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Canım Benim-1

Sen gittikten sonra ben kimim
Nerde doğdum nerede büyüdüm
Hepsini birden kaybettim
Benliğimi de sen alıp gittin
Hiç düşünmedin
Bundan sonra kimliğimi kime verecektim
Bilemedim

Mezarının başında seni bekledim
Geri dönmedin
İçime yer ettin.
Duruyor hala bıraktığın izlerin
Söyle canım sana olan sevgim
Yanan kalbim
08.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Benim-2

Hala için,için kanıyor
Hasta olan karaciğerin
Sızlayan acı veren kemiklerin
Durmuyor durduramıyor doktorlar
Beyne sıçradı aniden duyunca
Bunu da yeneceğiz dedin
Umudunu yitirmedin
Dengen bozuldu,sağ tarafını hareket ettiremedin
Dilin tutuldu konuşamadın
Ağzınla su dahi içemedin,yiyemedin
Acıyan yerlerini söyleyemedin
Duygularını da ifade edemedin

Arada çift görürdün
Sonradan çıkmayan sesin
Tek sağlam yerin düşüncelerin
Bana olan sevgin
Unutamam o acı dolu bakışlarını
Ağlamak isterdin
Ağlayamazdın
Canım benim
08.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Benim-3

Sen neler çektin de ben bilemedim
Arada koklar yanaklarından öperdim
Bana bakar tatlı,tatlı gülümserdin
Bende şiirler yazar sana okurdum
Bir gün çok hüzünlendin hıçkırıklara boğuldun
Ağlamak isterdin ağlayamazdın meleğim
İnan ne çektiğini o zamanlar hissedemedim
Bırak ölümünü bile aklıma getiremedim
Bir cumartesi sabahı birden
Terk ettin
Acıların kesildi o an
Ama bana çocuklarına acı verdin
Deli olduk haykırmak istedik haykıramadık
Hep içimize attık
Seni beyaz gelinlik gibi kefenle sardık
Hastanenin morguna bıraktık
Canım benim! ...............
08.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Benim-4

Senin yaşadığın o acılar şu an yüreğimizde
Hatıraların ve anılarını andıkça
İçimiz ağlıyor dudaklarım titriyor gözüm buğulanıp
Damlaları tutamıyorum
Görmesinler diye mendille siliyor
Yetmiyor hemen o ortamı terk ediyorum
Dayanamıyorum
Dayanamayacağımda
Seni çok seviyor sonsuza dek seveceğimi de
Biliyorum.
08.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Benim-5

Köyüne gitmekten hem korkuyor
Hem de çok istiyorum
Ağlayacağımı biliyorum
Zamanı geldi okullar tatil olacak
Durmazdın hemen giderdin
Erikler ne alemde acep
Merak ederdin

Bir kış yalnız gitmiştin köye
Tek başına oturup hasret gidermiştin
Ne yaptım diye hayretle anlatırdın
En son gittiğimizde
Duygularının eskisi kadar tutkulu olmadığını
Söylerdin
Sevgini eşine çocuklarına verecektin
Lakin bu üzüntü hasret çektiğin acı
İçin,için bedenine işlettin fark bile edemedin
Bizde bilemedik
Yerinde rahat uyu sevgilim
Seni çok özledim
Canım benim! ...
08.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Bilirim

Balıkesir’in sokaklarını karış
Karış bilirim
Yari orda tanıdım,orda sevdim
Görürüm
Milli kuvvetlerde yürüdüm
Gazinoyu bilirim
Köyüne giderken Kız pınarından geçerdim
Ayrılığın acıları yaktı içimi canım
Sevgilim
Hasretinle sensiz bu günlerim
Zehir oluyor der
Kendi kendime durmaz söylenirim
Canım bilirim
Bahattin Tonbul
13.10.2008

Bahattin Tonbul
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Canım Ciğerim

Uzun uzun baktım,canına cananım
Bak bu canımı da,sana harcadım
Çok da beklemiştim,gelirsin diye
İnan yoktun burada,yar bulamadım

Senin kıymetini,nasıl bilmedim
Sevgili cananım,canım ciğerim
Bahattin Tonbul
10.08.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Çiçek Kızım

Ben seni üniversiteye kadar, yanımdan  ayırmadım
Çünki hep çevrenden korktum
Senin hata yapman değil,karşıdan sana gelecek tepkilerden korudum
Tepkiler deyince bu arkadaş,dost hatta bir rüzgar bile olabilir.
Nasıl olduğunu
Nereden geldiğini
Ne yapacağını bilemez,savunmasız kalmandan korkuyorum
Düşman kötülük yapacaksa,hep önce
Arkadaş,dost ve iyi görünür
Hayal kırıklığına uğramandan,yıkılmandan korkuyorum
Belki beni şimdi anlamazsın,hatta çok baskıcı göre bilirsin
Bunu ancak evladın olunca,anlarsın
Çiçek kızım:
Temiz kalplisin.
Herkesi kendin gibi bilirsin
İçinde art niyet yok,fedakar hatta çok safsın
İnsanları ayırt etmek çok zor,belki de yanılırsın
Çiçek kızım
Ben,annen ve kardeşlerin senin,streste olduğunu görünce,
Hep üzülüyor endişeleniyoruz.
Neden?
Neden her şeyi kızım arkadaşları için düşünüyor.
Onları koruyor,savunuyor.
Hatta anne ve babacın kalbini yeri geldikçe,onlar için kırıyorsun
Bunu bil Çiçek kızım,kendine gel!
24.8.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Diyerekten

Açtığı yarayı, pek silemezsin
Yakar gönülleri, çok sevdiklerin
Kabuk bırakırlar, hiç bilemezsin
Canım diyerekten, hep övdüklerin
Bahattin Tonbul
9.8.2013

Bahattin Tonbul
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Canım Güzel

Güle gül deyip
Yare bülbül diyen
Güzel
Gönüllerde şahadet olsan
Sen ona
Seven sevgilinin yüreğine
Akıp
Damarlarını yakan ateş olsan
Onunla birlikte kaybolsan
Ey canım güzel
Bahattin Tonbul
23.8.2011
23.8.2011

Bahattin Tonbul
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Canım Hiç Unutulurmu

Ağla yüreğim ağla seni bilmem ben hep ağladım
Canımdan ayrılınca her yerimi yaktım dağladım
O kadar sevmişim ki deli divane oldum çağladım
Bu gönlümü ona gittikten sonra daha çok bağladım

Yürekler dayanırmı böyle sevdaya bilemem cananlar
İçim kan ağlıyor her yerim ateş olmuş durmadan sızlar
Bakmayın bana aşığım çok görmeyin ne olur dostlar
Onsuz bu dünyada canı neyleyim beni cansız koyanlar

Yakmışınız bedenimi ruhumu ve tüm vücudumu
Almışınız elimden çok sevdiğim o güzelim kumrumu
Demeyin bana ne yaptık yaşayanlara adaletin bumu
Yalnız kaldım bu ellerde topraktaki canım hiç unutulurmu
26.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Nilgün-1

Sen sevgilerin en iyisine laiksin
Allah her an gönlüne göre versin
Benide biran evvel yanına getirsin
Canım Nilgün bana koşa koşa gelirsin

Sevgiyi yaşamak ne kadar güzel
Seninle olmak beni çok mutlu eder
O kadar sevmişimki canımdan beter
Canım Nilgün bana hep gülüpde geçer

Sevdalılar duysun artı bizim sevgimizi
Dilerde dolansın işitsinler tüm sesimizi
Anlasınlar birbirimizi nasıl sevdiğimizi
Canım Nilgün sana can veremediğimizi

Sana doyamadım ömrümün gülü
Baharı göremedin kış idi belli
İçeride kalmıştık çok çektin geçti
Canım Nilgün bu derdi tüketemedi
22.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Nilgün-10(Ülkü'ye)

Anne olmak istedim ona o sevgiyle baktım
Onun için canımdan can alıp ortaya attım
Bir türlü kendimi düşüncemi anlatamadım
Canım Nilgün Ülküy'ü bir türlü kucaklıyamadın

Çok üzüldün ayrılmasına kendini paraladın
Onu o şekilde durması için arkasındaydın
Uzakda olsan onu sever onu duyardın
Canım Nilgün Ülküy'ü son anda kucaklayamadın

Bu son yaz çok üzmüş seni adeta şoklardaydın
Seni bir bez parçası gibi bir tarafa atan canın
Onu bu şekilde keşke görüp hiç tanımasaydın
Canım Nilgün Ülküy'ü nereye kime bırakacaktın

Kırıldın kırgın gittin ama yinede sok severdin
Onun bu hareketi içini yaktı bir türlü sevinemedin
Bundan böyle hep kendim için yer içer gezerim dedin
Canım Nilgün Ülküy'ü son anda belkide affettin
22.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Nilgün-11(Yalçın'a)

Kardeşim Yalçın çok vefakar biriydin
Daraldığımda senin yanına gelirdim
Beni istemezsende dediğimi ederdin
Canım Nilgün'ü o kadar incitmedin

Üzüldüğü kırıldığı anlar çok olmuştur
Hepsinde yaşadığı için yok olmuştur
Bu sıkıntıları iyilikler unutturmuştur
Canım Nilgün adeta senden hoşnuttur

Üzülürdü dayanamazdı sana çalışmana
Bir an olsun tatillerde gelip kalsan yanında
Ne kadar mutlu olacaktı bunu anlatamam sana
Canım Nilgün hergün yıkılırdı mahvolurdu çalışmana

Çocuklarını torunu gibi sever adeta titrerdi
Onların sesini duyunca mutluluktan uçu verirdi
Eğer canından can isteseler çeker onlara verirdi
Canım Nilgün yiğenlerini hasretle onları özlerdi
22.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Nilgün-12

Belki de aşık oldum gezerim bu diyarda
Nilgün'ümü ararım durmam herbir yanda
Öylesine sevmişimki göremedim rüyamda
Canım Nilgün neredesin nerde kaldın şu anda

Durmadan soruyorum uçan her şeye bakıp
Seni arıyorum belkide kendime kanat takıp
Engin gökyüzünü dolaşacağım seni arayıp
Canım Nilgün arıyorum burda kokun bile kayıp

Sonsuzluk içimi yakıp dağlayıp geçiyor
Oralarda uzak kaldın su bulunup içilmiyor
Burada aldığın suları kimse içmedi duruyor
Canım Nilgün hayatın su gibi hızlı geçiyor

Ruhumu ruhunla birleştir bir arada dursun
Hiçdeğilse dünyada olmadı orda mutlu olsun
İkimizin gönlü bir raya getirilip uzun süre konsun
Canım Nilgün benim kokun sana seninki bana dolsun
22.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Nilgün-13

Severdin beni sevrdin her gördüğün insanı
Mutlu ederdin kırmazdın kimseleri hele o anı
Bilirmisin seninle olup yaşayan bütün atanı
Canım Nilgün unutamam seninle yaşanan zamanı

Gezerdik dağ taş orman hatta barajda bir parçan
Doğayı süslerdi senin varlığın ölümsüzleşirdi o an
Tek tek resimler çekinmişin duruyor şimdi şu an
Canım Nilgün bir zamanlar olmuşun benim Asenam

Temiz havayı güzeliği çok sever mutlu olurdun
Hayatına renk katardı içine çekince renk bulurdun
Seni sana değil eşe dosta hele bir bakalım sorun
Canım Nilgün bu dünyada artık ölüm olur sonun

Oldu bu kış fazla sürmedi şok ettin bütün bizleri
İçimizde bıraktın tüm dertleri hatta üzüntüleri
Seni seven kalpler şu anda ne yapıp ne etmeli
Canım Nilgün sana dileğim oralarda huzur görmeli
22.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Nilgün-2

Şiirler yazılır şarkılar söylenir
Bütün sevenler dilde dolanır
Aşıklar yüreklerde toplanır
Canım Nilgün salınırda gelinir

Ben bir sevdaya yakalanmışım
Bu sevdamı dillere dolamışım
Kadir mevlam elimden almış
Canım Nilgün'e kanımı adamışım

Onun yokluğu içimi yakarda yakar
Kara sevda oldum ciğerim tüter
O kadar sevmişim ki aklımdan çıkar
Canım Nilgün damarımda heran biter

Ben bu diyarlarda onsuz neyleyim
Canımı onun uğruna feda edeyim
Kim çıkarsa karşıma onu sorayım
Canım Nilgün canına can kataydım
22.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Nilgün-3

Felek çok gördü bu sevgimizi
İçimi yaktı onuda toprağa gömdü
Birbirinden ayırmışdı o iki gözü
Canım Nilgün böyle yazmışlar yazımızı

Sana kıyamazdım ayrıda koymazdım
Bir an olsun yanımda hiç ayırmazdım
Birlikte okuduk seninle birlikte yazdım
Canım Nilgün bizi Allah ayırmaz sandım

Çok canım yandı senin yokluğunda
Hala yanıyor dumanı kokusu yokda
İçimde kor oldu sevdan yanlızlık buysa
Canım Nilgün doyamadım aşkınada

Kara kaşın o güzel bakışın
İçimden gitmedi hiç aşkın
Sana öylesine bağlanmışım
Canım Nilgün bu canı adamışım
22.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Nilgün-4

Hatıraların duruyor başucumda
Benim aşkın sanki avucumda
O verdiğin sıcaklık duruyorda
Canım Nilgün o hoşluk kanımda

Mümkünmü sensizliğe alışmak
İçimde bıraktığın sıcaklığa bak
Eğer olmasaydı sensiz yaşamak
Canım Nilgün bana gülerek bak

Gülerek bakardın hep can verirdin
Benim dünyama çok hızlı girmiştin
Geldiğin hızla çabukca aniden gittin
Canım Nilgün bana  durmaz gülerdin

Daha yeni kendimize gelecektik
Birlikte balayıya ikimiz gidecektik
Çok hayallerimizi geriye erteledik
Canım Nilgün gerçekleştiremedik
22.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Nilgün-5(Son yazı)

Severdin insanları üzmezdin canlıları
Gönlünden beslerdin yavru kuzuları
Beni bile onlardan hiç ayırmadın ki
Canım Nilgünüm unutamam o anıları

Çiçekleri sever onlarla konuşurdun
Her sulayışında adeta dertleşirdin
Bahçeyle saksıyla çok uğraşırdın
Canım Nilgün adeta kaynaşırdın

Temizliği çok severdin rahat edemezdin
Kardeşlerine çok bağlıydın görüşemezdin
Çok emek çektin bir türlü birleştiremedin
Canım Nilgün hep onların hasretiyle gittin

Köyde dayı hala kardeş akraba bulamadın
Ömründen alıp ömürlerine bir türlü koyamadın
Hatta çok çabaladın adeta onlardan horlandın
Canım Nilgün ölmeden önceki yazı unutamadın
22.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Nilgün-6(Teyzene)

Senin selamını söyledim teyzene
Oda seni çoksevermiş bunu bilsene
Yazın görüşemedim diye içindeki uktene
Canım Nilgün doyamadın sende teyzene

Ağzında Hatçe teyze der bir daha çıkardı
İyiliklerini sevgisini ardarda sıralardı
Nekadar çok sevmiştin ona atamazdı
Canım Nilgün hatıralarına kıyamazdı

Son zamanlarda birlikte olamadın
O hep uzak durdu sevdanı bulamadın
Ne olursa olsun gönül bile koyamadın
Canım Nilgün Teyzene sen doyamadın

Sen yanaştıkça o senden hep kaçtı
Kızlığına olan korkusu seni çıldıracaktı
Onu göğsune aldı seni hep kenara attı
Canım Nilgün ona olan sevgin hayattı

Özlem doluydun teyzene annen gibi gelirdi
Bir yaz gittin mi hep onun hayalini ederdi
Birlikte oturup birlikte yeyip onunla gezerdi
Canım Nilgün isteklerin içinde düğümlenirdi
22.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Nilgün-7(Seyhana)

Severdin yiyenin Seyhan Kahraman'ı özlerdin
Altınoluğa gittinmi uzaktan hep seyrederdin
Bu yaz yanına gelmiş nekadar bahsederdin
Canım Nilgün onun hasret ve özlemiyle gittin

Nasıl bir çocuk anlayamadın ona kıyamazdın
Teyzenle olan soğuk ilişkilerine çok kızardın
Ayrı yaşayınca üzüldün onlara dayanamazdın
Canım Nilgün sen Seyhanı sorguluyamazdın

Bir sebebi var bu çocuk niye soğuk ve mutsuz
Bir sebebi var diye çok düşündün umutsuz
Korunmaya muhtaçtı ortamında kaldı yalnız
Canım Nilgün ona yanaşamadın uzak kaldınız

Görmedin oda görmedi sorgulamadı bile
Çünkü çok yufka yürekli dayanamadı herhalde
O suskunluğun sesizliğin uzak kalışın içinde
Canım Nilgün gidince söylerim selamın bende
22.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Nilgün-8(Ali)

Severdin Ali abini hep özlerdin onu
Hele Ankara'da aynı şehirde oldumu
Bir araya gelmeniz ayları buldumu
Canım Nilgün üzülür adeta yıkılıyordu

Çok isterdin birlikte piknik yapmayı
Bir türlü abin sana vakit ayıramadı
Unutmadın içinde adeta bir ukte kaldı
Canım Nilgün severi abisini kıyamazdı

Hafta sonları belki gelir diye gözü yollarda
İçinde birlikte olacakları anı kalbinde saklarda
Yiğeni Melis'le konuşup gülüp oynamakda
Canım Nilgün içinde kaldı bütün umutlarda

Yeğen abi ve kardeş hasreti yiyip bitirdi
İçerisinde koskoca yara açıp oturdu
Gönlündeki hayalleri birden yok oldu
Canım Nilgün rengin aniden saralıp soldu
22.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Nilgün-9(Safiye)

Parçalanırdı onunla oturup konuşmayı isterdi
Balıkesir'e gitmeyi onunla olmayı iple çekerdi
Yiğenleri Umut için çokda sever ayrıca özlerdi
Canım Nilgün Safiyeyi gerçekten başka severdi

İsterdiki ailece uzun uzun oturalım gülelim
Tatil zamanımızı birlikte olup geçirelim
Mümkün değildi kardeşi bunu istemezdi
Canım Nilgün'ü bu durum onu çok üzerdi

Mutluluğu onlarla bir olarak yaşamada aradı
Her arayışda daima hüsrana uğrar kızardı
Neden benimle bir olmaktan zevk almazlardı
Canım Nilgün bunu düşünmekten adeta karardı

Artık yoruldu son yaz davet etti gelmedi
İçindeki ükte yavaş yavaş sönü verdi
Ne edeyim yüreğime  taş basacağım dedi
Canım Nilgün bunu derken bile adeta titredi
22.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Nilgün'üm

Melekler meleği
Canım Nilgün’üm
Gittin gideli içim yanıyor
Uğruna şiirler methiyeler düzüp
Kitaplar yazdım
Ruhumun elçisi, şuan öksüzüm
Dönersin diyerek, sevdam kanıyor
Bahattin Tonbul
22. 8.2013

Bahattin Tonbul
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Canım Oğlum

Yine içime bir hüzün çöktü
Bahar geldi,ağaçlar yaprak döktü
İşte bizim aileden oğlum Gökçen
İlk yaprak gibi,uçtu  ve gitti

Balıkesir'de bir iş bulup,orda kalacak
Anadan,babadan ve kardeşlerden ayrı olacak
Belki de diğer yapraklarda,sonra kopacak
İçimdeki bu sıkıntı her ayrılışta yaşanacak

Sanki  içimizden bir parça koptu
Bu ayrılık hiç hesap da yoktu
Canım oğlum evimiz de artık yoktu
Baharın verdiği hüzün ise ayrı bir oktu

Allah işini rast getirsin be oğlum
Bizi hiç incitmedin,anılarınla koydun
İçimizden bir parça alıp, adeta soydun
Seni,anne ve baban için daha toydun

Bir tecrübe olur,bu senin için
Hayata bakışın değişir,kesin
Başkaları önemli değil,ne derse desin
Yılma mücadele et,bitmesin hevesin
12.9.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Oldun

Canım oldun
Hep
Sevgimi kucakladığın da
Kanımı ateş gibi yakardı sevgin
Ellerini tutup,avuçlarını dudaklarıma aldığın da
Hissettim
Hep
Seni bülbül sesini dinlerdim esen rüzgarlar da
Rüzgar geçene kadar
Hep
Kulaklarım adeta donar,kaybolmaz serinlik
Damağım da
Hep
Yorulmuş artık yüreğim
Hep
Artık o melekleri sormaya
Hep
İnsanları bile
08.03.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Sevdiğim

Yalnız kalan akşamlarda yağmur yağardı
Ruhuma
Bir taraftan ise kar lapa lapa örterdi yüreğimi
Dona çekmeden buz gibi olurdu  ellerin
Sevda üstüne türküleri dinlerken

Karanlıktan korkuyorum
Kokunu özlüyorum
Işığını durmadan arıyorum
Seni rüyalarımda  göremiyor
Hayallerini kurmak istiyorum
Sonsuzluğa haykırırken
Anılarımızı soruyorum
Kendi kendime

Ve düşünüyorum
Karın soğuğu içini titretirdi senin
Sarılırdın ısınmak için bana
Çok üşürdün o zamanlar şimdi de ben üşüyorum
Sensiz titriyor bak yalnız kalan bedenim
Sevgilim

Peki şimdi ne yaparsın bensiz oralarda
Kim doldurur boşda duran yüreğini
Ben unutmadım unutamam ki seni
Canım sevdiğim
Bahattin Tonbul
22.10.2009

Bahattin Tonbul
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Canım Sevgili Bebeğim

Duymak istiyorum son kez sesini
Veda etmeden terk ettiğin günü
Unutmadım
Anlıyorum konuşamıyordun
O son zamanlar
Benim oyuncak bebeğim

Tam elli iki gün mama yedirdim
Dudaklarını pamukla ıslatarak su içirirdim
Vücudunu da ıslak mendille silerdim
Altını ıslattığında da bez bağlardım
İnan hiç yorulmadım
Şikayet bile etmedim
Çünkü ben sana hizmet ederken mutluydum
Bebeğim

Bir annenin çocuğuna baktığı gibi
Umut doluydum
Bazen çocuklar seni elimden almak isterler di
Kimselere vermedim
Ta ki…
Sen beni terk edene kadar

Yanından hiç ayrılmadan  bekledim
Usanmaman için şarkılar söylerdim sana
İstemeden dinlerdin

Belki bir şeyler demek istemişsindir
Ama hiç anlayamadım
Seni hoş tutabilmek için yüzüne bakardım
Bir sabah aniden gözlerini kapadın
Yatağın içinde adeta ufaldın
Anlamıştım tam o anda beni terk ettiğini

Acaba konuşsaydın bir şeyler ifade edebilseydin
Son sözün bana ne olurdu
Herzaman onu
Merak ettim
Sana kavuşana kadarda merak edeceğim
Canım sevgili bebeğim
............................Benim
Bahattin Tonbul
21.5.2009

Bahattin Tonbul
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Canım Sevgili Eşim

Öpmeye sevmeye kıyamadığım
Tenine kokuna doyamadığım
Yürürken görmeyi tadamadığım
Sonsuzdasın canım sevgili eşim

El ele tutuşup saramadığım
Ruhunu ruhuma katamadığım
Düşümde aşkımı atamadığım
Sonsuzdasın canım sevgili eşim

Aynalara bakıp soramadığım
Yeryüzünde ateş yakamadığım
Şu anda resmine bakamadığım
Sonsuzdasın canım sevgili eşim

Dokunup dokunup,geçmişi andım
Bu yalan dünyada,aşkıma yandım
Gözlerine bakıp,ahrete kandım
Sonsuzdasın canım sevgili eşim
Bahattin Tonbul
25.8.2009

Bahattin Tonbul
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Canım Sevgilim

Ruhumdan ruhuna bir yol uzanır
Gecenin sessizliğinde
Uzaktan hayalini görür ona kanarım
Sohbetim hep sanadır, ama sen hiç konuşman
Gölgede kalır solgun yüzün
Karanlık çöker yüreğime
Seninle sensizliğime yanarım
Gökyüzünden bir bulut dolanır üstünde
Işıl ışıl olur rüyam
Kendimi görür onu hissederim
Kalbimde
Titrer bedenim yanıma gelince
Elini tutmak isterim
Tutamam
Sesini duymak isterim
Konuşman
Sessiz geçer hayalin

Uzaktan bir şarkı sesi duyulur
Sesin çınlar kulağımda
İşte o an kalbim çarpar yerinden çıkarcasına
Çiçekler açar gönlümde
Kokular yayılır çevreme
Veya öyle hissederim
Gecenin koyu karanlığında

Güneşin doğuşuna ulaşmak
Korkutur adamı
Gün aydınlanırken
Tadı damağımda kalır hayalin
Birden yok olursun
Gözümün önünde
Hiç uyanmak isteme bu yüzden
Tenimden bedenine uzanan bu yolun
Kaybolmasına razı olamam
Canım sevgilim
Bahattin Tonbul
26.8.2011

Bahattin Tonbul
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Canım Sevgilime

Ağacın suya,güneşin havaya
Ölünün bir mevlit okutmaya
Benimde seninle yaşamaya
İhtiyacım var sevgilim

Sensiz dünya bana karanlıktır
Gözü kör olanın içi aydınlıktır
Kalbimde ki ışığın parlaktır
O olmazsa yaşayamam sevgilim

Bu hasretlik kalbimi deliyor
Dikkat et sevgilim ışığın sönüyor
O ışık sönerse kalbim duruyor
Kalbimi durdurma yaşayayım sevgilim

Yaşayayım,yaşamak istiyorum
Mektuplarından güç bekliyorum
Seviyorsan esirgemezsin diyorum
Ne olur dayan karartma sevgilim

Karanlıktan korkmuyorum ama
Seni seviyorum artık anlasana
Yak ışığını,kuvvet ver karartma
Yardımına ihtiyacım var sevgilim

Çok üzgünüm ve yorgunsun
Biraz dayan görmüyor musun
Halimden de mi anlamıyorsun
Bu günler tez geçer sevgilim
(1.1.1979)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Sevglimin Son Rolü

Ne yapmak istiyorsun söyle onu hedef belirle
Hayat hedeflerin gölgesinde yol verir hele izle
Cenneti ve cehennemi hisset ona göre içinde
Öyle bir aşk yaşadın ki bağlandın da pes etme

Birlikte olmayıda yaşadın ayrılığıda,hasretide
Kimi zaman mutlu oldun kimi zamanda üzüntüyle
Çok rol yaptın yıllarca mutluluk oynamışın benimle
Hastalıktan sonra tüm acılarını içine gömmüşsün de

Sahneyi hiç bırakmadın parçada olsa rolünü kullandın
Hepsinde de mutluluk oynunu sen çok güzel yapardın
Gülerdin durmadan güler,ayrılırken de güldün unutmadın
Bende sahnenin önünde hep seni izledim usanmadım

Son anda sesin kısıldı,önde olduğum halde duyamadım
Konuştun,konuştun bir türlü son cümlelerini anlamadım
Çok heyecanlandım o an kalbim küt,küt attı dayanamadım
Seni çok seviyorum canım son rol olduğunu kavrayamadım
13.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Solsun

Sensiz olan hayatım,gül gibi yanıp doğsun
Seven şu deli gönlüm,yürekte ateş olsun
Aşkın her ikimizi,kucaklarında boğsun
Terkedip gittin beni,özlemle canım solsun
Bahattin Tonbul
7.11.2011

Bahattin Tonbul
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Canım Ve Cananım

Seni seven sana aşık olan beden yıkılmıştır
Bu nasıl iş haberin yok mu senin canım
Evini örtan koruyan yapraklar dökülmüştür
Haberin yok mu senin bu nasıl iş cananım

Kara bağrım yüreğimdeki acı ile delinmiştir
Haberin yok mu bu nası iş canım
Bu dünyada sevdiğin kalmıştır
Haberin yok mu cananım

Canım belkide haberin yoktur hele dinle
Söyleme bilme kimselere haber verme
Kara bir cananın var ona canım deme
İleride bereket var kimseye söyleme

Sevdiğim buralardan geçmiş gördünmü
Ona benim sevdiğimi gerçekten söyledin mi
Birlikte gülüp eğlendiğimiz hele bak o günü
Canım benim gerçekten söyledikllerimi dinledin mi
01.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canım Vereyim

Çok eskiden beri, gönül sermişim
Şimdi gelde sana, canım vereyim
Senin için inan, hergün ölmüşüm
Yaradana varıp, ruhu sereyim

Tövbeler tövbesi, nasipler etsin
Kendimize bakıp, örnekler yetsin
Hatadan ders alıp, acılar gitsin
Şimdi gelde sana, canım vereyim
Bahattin Tonbul
26.7.2013

Bahattin Tonbul
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Canım Yar

İçimdeki yürekleri dağlama
Senden ayrı kaldım artık ağlama
Damarımda dolaşacak kanıma
Bakıp bakıp seslenirim canım yar

Uzatamam sensizliğin acısı
Yakar durur bu yüreği sancısı
Gurbet elde duman çıkan bacası
Bakıp bakıp seslenirim canım yar

Kalmadı dost ayırt etmek çok zor
Ateşin içerisinde yanan  kor
Gerçekten  sevenler ayrılamıyor
Bakıp bakıp seslenirim canım yar

Derelere yağmur suları dolar
Yatağı dar ise dışarı taşar
Kalbim deki aşkı yarim kucaklar
Bakıp bakıp seslenirim canım yar
Bahattin Tonbul
14.10.2008

Bahattin Tonbul
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Canım Yar

Tane tane sorup
Adım adım peşinden gezmeli
Hatta zamanın varsa
Bu memleketin diyarını
Öğrenmeli
Sana bakan ve yüreğini yakan
Gözleri nemlimi nemli
Doğuştan hüzmeli
Unutma olur mu
O güzelim yerleri
Canım yar
Bahattin Tonbul
23.8.2011

Bahattin Tonbul
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Canıma Can Katarsan

Paşalardan kraldan,kuşlar dile gelmişte
İçlerinde aşk başka,her dalda aynı beste
Uzayan bütün kollar,yalnız kalbinde işte
Yaratana kavuştun,istediğin aşk bende

Bu ne canlı ne hayat,uçan kuş yeşil yaprak
Seninle buluşmaktır,amacım sanki uçmak
Dünyaya bakışları,oh ne güzel yaşamak
Yürekte taşınacak,sevdalıya kavuşmak

Parıldayacak maştır,sular kuşlar çiçekler
Hayata yeni gelmiş,sırma saçlı bebekler
Hepsinin rüyasında,seni oyuna bekler
Sevdiğinden ayrılan,yarine hasret gider

Bu dünyada sevdiğim,haydi kalk artık uyan
İçime yatışınla,mışıl mışıl uyuyan
Yüreğime can verip,içimi canlandıran
Kalk artık zamanıdır,canıma can katarsan
Bahatttin Tonbul
10.08.2008

Bahattin Tonbul
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Canıma Yetti

Engüzel yıllarım, yar ile birdi
Yaşam su misali, akıp da gitti
Bize kalan vefa, hasrete girdi
Habersiz gidişin, ruhuma yetti

Herşeyden öncesi, güzel duadır
Bir selam vermesi, dosta vedadır
Özleyip bakması, haksız sedadır
Habersiz gidişin canıma yetti

Bana verdiklerin, dünyaya bedel
Geri dön gel artık, zamansız bedel
Sevda çeken gönül, elbette bedel
Habersiz gidişin canıma yetti

Bu alemden sürgün, olan meleksin
Ben seni çok sevdim, sen seveceksin
Cennetine dönen, gerçek dileksin
Habersiz gidişin canıma yetti

Fırtına içimde, hayaller açtı
Çatısı dağılmış, uzağa kaçtı
Ölüm başa gelmiş, özlemi saçtı
Habersiz gidişin canıma yetti

Bahattin dostları, yürekte bulsun
Öz  az olsun ama, gönülde solsun
Sıcacık yuvanız, sevgiyle dolsun
Habersiz gidişin canıma yetti
Bahattin Tonbul
30.11.2014

Bahattin Tonbul
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Canımdan Can Gittiğini Bilmiyorlar

Dostlar bana fazla yanma diyorlar
Kendime dikkat etmemi istiyorlar
Çocuklarımın olduğunu hatırlatıyorlar
Canımdan can gittiğini bilmiyorlar

Ben onunla bütünleşmişim yoğrulmuşum
Bunu Allah istedi yüreğime sokuyormuşum
Çok çırpındı kardeş dayı hala diye arandı
Bulamadı bir dost çevresinde yokolmuşum

Beraberce yedik içtik daha çok bağlandık
Son zamanda iş yapmazdı birlikte paylaşırdık
Bana dayanamazdı temizliği ortak yapardık
Yürekler yoğruldu boş zamanda hatıraları yaşardık

Yaşamak bile yordu dayanamadı birden
Gece yarısı idi sağ tarafı tutmadı aniden
Parçalandı o an yürekler yıkıldı ambulansa
Bu sefer beyne sıçramış öğrendik acildeyken
05.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canımdan Çok Seviyorum

Sana birşeyler yapamadım diye kendimi affetmiyorum
Nasıl aciz kaldım sevgimizi bile yeterli bulamıyorum
Bu aşk ve sevgiyi görmemezlik de edemiyorum
Seni ben inan sevgilim canımdan çok seviyorum

Doktorlarda bilemedi senin gideceğini söylemedi
Bense eve çıkaracağım diye neler hesap ettimdi
Bir köşe yapıp yatak alıp aynı hastahanedeki gibi
Bakacaktım sana taki eski haline geri dönecekti

Kendimi buna göre hazırlamıştım canım
Birden ne oldu ise şaşırttım anlıyamadım
Gözlerini ağrı kesiciyi alırken birden kapattın
Senin kokuna dahi hala inan doyamadım

Şok olduk birden ruhunu güler gibi teslim ettin
Anlayamadım şakamı doktorları hemen getirttim
Uğraştı onlarda çocuklar gelene kadar merak ettim
İnşallah tekrar gözlerini açar diye Allah'a dular ettim
01.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canımdı Tek Sevdiğimdi o

En çok beni severdi o değil mi?
Gözlerini tamamen kapatmadan
Beni aramış ama görememiş di
Canımdı o benim tek sevgilimdi

Hep öyleydin gitmeden hastalanmadan
Bir yerim ağrırsa telaşlanırdın candan
İçin içini yerdi neden ağrıyor durmadan
Canımdı o benim tek sevdiğim bana bakan

Kendini acısını vermezdi kimselere
Başkasının kini alırdı hepsini içerisine
Ata,ata dert etti vermedi dışarıya görsene
Canımdı o benim tek sevdiğim bunu bilsede

Eş dost kardeş arkadaşlarının dertlerini paylaşırdı
Onların içindeki her şeyini alıp adeta  içinde toplardı
Kendi derdini başkalarına doğru dürüst anlatamadı
Canımdı o benim tek sevdiğim yalnız bana boşalırdı
24.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canımı Alır

Ben seninim desem, senin olamam
Ten ayrı kalınca, özlemi kalır
Sen bensin desem de, benim olaman
Yüreğin yanımda, canımı alır

Sonsuzsun gönlümde, ey sevgili yar
Bana dar geliyor,sensiz bu diyar
Unutma ölmedi, ağlayanın var
Özlemin  anında, canımı alır

Dağlar taşlar olmuş, yüzlerce dekar
Öksüz bu alemde, kalmışız bekar
Doğsada geçmiş, yaşlanıp akar
Hasretin kanımda, canımı alır
Bahattin Tonbul
28.1.2013

Bahattin Tonbul
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Canımı Almışlar Toprağa

Sakın esmesin rüzgar doğmasın güneş
Hayat anlamsız ye yiye biliyorsan beleş
Ben sevdimde ne oldu herşey boşlukta
Canımı almışlar toprağa koyacaklar gelde eş

Bilemezsin sevgiyi sevmeyi aşkı yaşamamışsan eğer
Görmediğin meyvenin tadını nasıl olsa bilemezsin meğer
Çok farklıdır hayatı anlıyamazsın sonra kıymete biner
Canımı almışlar toprağa koyacaklar eşelersen değer
29.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canımı Vereyim

Kaldığın o yerlere, yar selamımı söyle
Güzel ise oralar, ben kendimi sereyim
Güzelliğin sebebi, yalnız sen isen öyle
Bekle bekle canım yar, bu canımı vereyim

İşte budur meleğim, tanrımdandır dileğim
Sevdası tek isteğim, acısı ne bileğim
Yar yanına geleğim,sevdan için öleğim
Bekle bekle canım yar, bu canımı vereyim
Bahattin Tonbul
26.11.2012

Bahattin Tonbul
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Canımı Veririm

Hasret oldu yüreğim
Birimiz altta diğeri yukarıda
Bir çizgi kadar mesafe ya var yada yok
Ama yaşıyorum ben hala hayatta

İşte iki alternatif var önüm de şu anda
Birlikte veya ayrı olma
Seçtim ben seninle olmayı
Lakin elimde değil o

Sana kavuşmak için
Canımı bile veririm
Unutma bütün bunları
Canım sevgilim
12.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Canımsın Desen

En güçlü anında,ben seni sevdim
Güçsüz anımı da,görmedin benim
Senin için doğdum,çok da severim
Sen benim canımsın,canım sevgilim

Bu dünyadan göçsen,yabana gitsen
Yinede severim,candan gönülden
İçimde yanacak,köz olan beden
Sen benim canımsın,canımsın desem

Bağrıma basarım,sevmişim dünden
Uzaklara gitme,kaybolmuş günden
Toprağı üstüne,yavaş örterken
Sen benim canımsın,canımsın desen
Bahattin Tonbul
1.7.2009

Bahattin Tonbul
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Canın Sağ Olsa

Sevdiğin yanında, mutlu olursun
Size umut veren, yürek kaybolsa
Hayatından çıksa, sen ne olursun
Tene güçverecek, canın sağolsa

Dileğim vedadır, hiçbir  kimsem yok
Hayalimden çıkmaz, gece gündüz yok
Yapılan haksızlık, bu alemde çok
Tene güçverecek, canın sağolsa
Bahattin tonbul
21.2.2017

Bahattin Tonbul
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Canını Yediğim

Hayat çeşit,çeşit olur
Sevda halı gibi dokur
Ruhunu kaplar melekler
Buda aşkın bir yoludur

Bakamazsın ona yetmez
Gönüldeki sevda gedmez
Rüyalarda gördüm seni
Hiç bir zaman laf kar etmez

Unut onu can sevdiğim
Ufkuna hayat verdiğim
Toprağına yüz sürdüğüm
Haksın  canını yediğim
Bahattin Tonbul
22.2.2009

Bahattin Tonbul
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Canını Yediğime

Mektubunu aldım ummadığım an
Gözlerim arıyordu seni durmadan
Fotoğraflarına bakıyordum bende usanmadan
Çok özledim canını yediğim Asenam

Fotoğrafında çok hüzünlü durmuşsun
Boya koymayıp yüzüne vurmuşsun
Tabii güzelliğini zorla bozmuşsun
Oldu mu sevgilim,canını yediğim Asenam

O bakışlar dişi ceylan bakışı
Hafifce duruyor sol gözün şaşı
Tak ki boynuna artık  nazarlık taşı
Nazar değmesin canını yediğim Asenam

Gözlerin yanaklarını ıslatmışsa eğer
Gelirken silmiştim,onları meğer
Elleme onları sakın hatıram gider
Oldu mu sevgilim canını yediğim Asenam

Nasıl kıydın da sildin onları
Tek, tek vücudun da hatıram vardı
Dudağındaki mor altı ne tez kızardı
Ne oldu sevgilim canını yediğim Asenam
(5.5.1979)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Canlar

Hiç heves kalmadı,dünyada iken
Her zevkim onunla,yaşar anılar
Unutma o en son acı çekerken
Gönülde umudu,tüketmiş canlar
Bahattin Tonbul
25.7.2012

Bahattin Tonbul
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Canlarım

Ne gariptir doğmadan önce
Anne ve babalarımız bizi izlerdi
Her ay hareketlerimizi gözlerdi
Bilim teknik gelişti
Anne karnında hayat ve hareket izlendi
Hatta erkek mi? dişi mi?
Veya sağlıklımı diye tespit edil di
Bizi de izleyenler var
Bizi bizim dışımızda takip edip,ulaşmak isteyenler var
Yarimin gittiği dünyada
Oda bizi her gün izleyip,bizleri görüyor
Bize ulaşmak istiyor zaman zaman ama
Biz göremiyoruz
Tıpkı anne karnındaki bebek gibiyiz bu dünyada
Yukarıdan beklide aşağıdan bizi izliyorlar
Oraya gideceğimiz günü bekliyorlar
Belki de bizden yardım etmemizi istiyorlar
Bu yüzden dualar ederim onlara,onlar benim
Canlarım…
Bahattin Tonbul
19.08.2008

Bahattin Tonbul
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Canlı Mısralarda

Yüreğin yanıp, ağlayandı aşk
Bitmek tükenmekte,yanmakmış aşk
Sevda senin adın,beklemekmiş aşk
Özgür mısralarda,söylenen di aşk

Sevmek sevdiğini haykırmakmış aşk
Korkmadan dillenmek, güvenmekmiş aşk
Yüzbinkez sevsede,özlemekmiş aşk
Dolu mısralarda,söylenen di aşk

Tek senin kadının,olayım derdi aşk
Güçlü kollarınla,sara bilse aşk
Gözlerin parıldar, unutmazdı aşk
Yalnız mısralarda,bekleyendi aşk

Rüyalara daldın, görmeliydin aşk
Gece karanlıkta, çok sessizdin aşk
Ayağımı yerden, kesen sendin aşk
Sonsuz mısralarda,tükenmezsin aşk

Ah dersin bana tek, kalpde solmaz aşk
Gel kıyılarıma, sar bedeni aşk
İçerime doğsan,kaybolmazsın aşk
Bitmez mısralarda, tükenmezsin aşk

Alda sar sevdana, yaşatırsan aşk
Ruhuma verdiğin, bir tatdı aşk
Birtek ben koklasam, çiçeğimsin aşk
Canlı mısralarda, yüreğimsin aşk
Bahattin Tonbul
30.7.2012

Bahattin Tonbul
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Canlıların Evreni

Canlı yaratıkların evrimlerine baktığımız anda
Zaman içinde çok karmaşık gelirler bizlere o anda
İzlersek daha ilginç gelir yaşamları gelişmeleri
Çevreye uyum için girdikleri değişik renkleri

Daha duyarlı olurlar doğanın hareketlerine  karşı
Bölgeye mesajlar alıp,mesajlar verirler sanki savaşı
Hazırlarlar bedenlerini etki ve tepkilerini hazırlarlar
Çevre halkı toplanır sinir sisteminde verilir o an kararlar

Dış dünyada alınan toplanan tüm kararların bir sınırı vardır
İşte burada toplanır ihtiyaç duyulanlar depolanıp saklıdır
Gerek duyulan bilgiler sinir sistemiyle tüm vücuda dağılır
Bazıları anlar bazıları anlayamaz eksik olan işte burada dır
19.06.2008
Bahatin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Cazgırlık

Gönlünü esir aldın
Derdine derdi saldın
Yüreklerde ateşi
Acıları sen tattın

Tut elimi göreyim
Ben kendime çekeyim
Sana yanan şu gönlü
Kimselere demeyin

Gönül değil yalnızlık
Bu gidişin karanlık
Dualarım olursa
Geleceğin cazgırlık
Bahattin Tonbul
2.5.2009

Bahattin Tonbul
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Cazılar

Başkasıyla yatar mı
Kaçı vermiş cazılar

Sevgi aşkı tutar mı
Yar oğlana bakar mı
Gönülden sevmeyenler
Başkasıyla yatar mı

Yaraların sızılar
Kollarında pazılar
Gün geç tikçe incelmiş
Kaçı vermiş cazılar
Bahattin Tonbul
9.2.2009

Bahattin Tonbul
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Cehennem Ateşi

Peygamber gördüğü, kötü hakkında
Bizi aldatanlar, bizden değildir
Hileli davranış, yalan hakkında
Cehennem ateşi, kolay değildir

Söylenmiş sözleri, emir olmuştur
Doğruluk uğruna, saçı solmuştur
Munafık alemde, katil olmuştur
Cehennem ateşi, kolay değildir

Şiddete enfazla, maruz kalanlar
Hergün Ebucehil olup dolanlar
Yasir Sümeye’ yi, yalnız bulanlar
Cehennem ateşi, kolay değildir
Bahattin Tonbul
6.1.2013

Bahattin Tonbul
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Cehennem Olur

Nasıl bulut çöktü, pembe köşküme
Durduğun bütün yer, cennetim  olur
Bırakıp kaçtığın, dünya evimse
Sen olmadan bana, cehennem olur

İnan kolay değil seni unutmak
Akan sularında, aşkı kurutmak
Vazgeçilmez idin, suda damıtmak
Her yer sen olmadan, cehennem olur

Dayanmaz yüreğim, dayanmaz elim
Hasretim ben sana, yakan güzelim
Şarkılarda adın, söylenir dilim
Her yer sen olmadan, cehennem olur

Bahçemizde açtı, kırmızı güller
Üstüne konmadı, öten bülbüller
Hayalin aklımda, çıkmaz o eller
Her yer sen olmadan, cehennem olur
Bahattin Tonbul
14.11.2013

Bahattin Tonbul
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Cehennemin Cennet

Öyle sevmiştim ki, unutmam inan
Acıların tatlı, gelirdi bana
Yüreğime akan, kanda dolanan
Cehennemin cennet olurdu bana

Özleminle yandı, bütün bedenim
Sen gittin gideli, yoktur güdenim
Adına köleydim, mahkum edeydim
Cehennemin cennet olurdu bana

Ağlayan gözlerim, kurumadı hiç
Aşkını saklamak, inan ki pek güç
Dostlara söyledim, doya doya iç
Cehennemin cennet olurdu bana

Yaralarım azdı, gönlümün suru
Dillerde şarkımız, dudağım kuru
Unutamam sende, bitmez o nuru
Cehennemin cennet olurdu bana

Umudum kalmadı, dönersin diye
Geçmişi serdiğin, bana hediye
Ölüm hak olunca, demedin niye
Cehennemin cennet olurdu bana

Çektiğin acılar, cana sığmadı
Ufkumu bağladın, esir olmadı
Mezara konarken, neden doğmadı
Cehennemin cennet olurdu bana
Bahattin Tonbul
17.7.2013

Bahattin Tonbul
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Celallaştım

Senden uzaktı yari bulamam
Gökyüzündeki yıldız olamam
Seven aşkına yerde tutamam
Afetsin tanrım onsuz duramam

Yüreğindeki dolan bir taştım
Aşkı arayıp yarsiz dolaştım
Gönlü soğumuş ona ulaştım
Affetsin tanrım bak celallaştım
Bahattin Tonbul
19.4.2009

Bahattin Tonbul
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Cennet

Çok uzaklardan sevdiğimin gülücük sesleri geliyor
İşte o zaman var olan günlümün kar’ı aniden eriyor
Coşan dereler tepelerden akan sular içerimi serinletiyor
Bak hele sen adeta doğadaki cenneti bize anlatıyor
Anlata,anlata da bitiremiyor
Sevgiy,aşkı nefreti
Hatta kıskançlığı
Bu dünyada görüyor
Ruhlarla onları bütünleştiriyor
28.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Cennet Bahçelerinde

Yıllarca bağımsızdı
Bir düğümdü önce
Hıçkırıklarla atamadım,bir türlü
Kovboy olmayı isterdi
Başında şapkası elinde silahı
Onu hayal ederdi hep
Koşarcasına at üstünde,gezerdi
Sevdası delicesine
Ağlayan sevgi dolu çocuk
Severcesine
Bulutlar arasına girdi
Uçarcasına kaybolup gitti
Gitti değil mi
Sevdası
Belki de bekler beni
Cennet bahçelerinde
Bahattin Tonbul
1.5.2011

Bahattin Tonbul
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Cennet Bahçesi

Elimi açıp havaya kaldırdım
Sanki oralar da bir yerdeymişsin gibi
Biliyorum Allah’ım
Senden izinsiz hiç bir şey
Yaşayamam
Senden gayri
Aşk olmaz
Dünyada bilirim
Olmuşsa bile
Hepsi adeta günah elçisi
Şu bir gerçek ki
Senin aşkın yüreğimde
Duran  ateşte
Sunulan bir tepsi
Belki de ebedi
Cennet  bahçesi
Bahattin Tonbul
3.3.2013

Bahattin Tonbul
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Cennet Bahçesinde

Allah Allah deyip, koşup da gelsen
Sevdası uğruna, ölümü derin
Hakikat yoluna, göğsünü delsen
Cennet bahçesinde, gezinir yerin

Binbir yalan ile, kalbini deşsem
Kader olup yazsam, ruhunda serin
Onun diyarına, aşk ile düşsem
Cennet bahçesinde, gezinir yerin

Yüreğinde doğup, dalında bitsen
Bütün iyiliğe, acınla yetsen
Karanlık geceyi, yalınız gitsen
Cennet bahçesinde, gezinir yerin

Dağlar onla daha, daha yücedir
Yıldızsız gökyüzü, yine gecedir
Sevdiğim güzeller, hergün ecedir
Cennet bahçesinde, gezinir yerin
Bahhattin Tonbul
7.10.2012

Bahattin Tonbul
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Cennet Bahçesinde Yatan

Yaraları sarıp,toprağa gömdün
Karanlık gecem de,yanan sevgilim
Yalnız kalınca da,ayrı üzgündün
Cennet bahçesinde,gezen sevgilim

Sevdamız sonsuza,kadar varacak
Ayrılınca seni,candan sevmiştim
Köydeki anılar,nasıl duracak
Gönlümde güzeli,haktan sevmiştim

Ruhumdaki acın,bitmeden duruyor
Aşkımızsa hergün,yakar sevgilim
Bu yürekler yalnız,sensiz kuruyor
Cennet bahçesinde, yatan sevgilim
Bahattin Tonbul
3.9.2009

Bahattin Tonbul
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Cennet Dokuyor

Gönlümdeki sevgi pınarı
Hiç gitmedin bak duruyorsun
Yerde gökte kızaran narı
Bedeninde,can tutuyorsun

Ellerinle ellerimi tut
Rüyalarda hep ağlıyorsun
Ağzındaki  dillerini tut
Sessiz sessiz haykırıyorsun

Anıları,koydun maziye
Topraklar,hasret kokuyor
İçerimi yakan gaziye
Hakkı anıp,cennet dokuyor
Bahattin Tonbul
27.7.2009

Bahattin Tonbul
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Cennet Köşesi

Ruhumu saran ateş durmadan yakar
Duam seninle yerin,cennet köşesi

Kalkıp çok uzaklara gittin bensiz yar
Yüreğimdeki acı durmadan akar
Çıkıp gönsen de artık,zaman sensiz nar
Ruhumu saran ateş durmadan yakar

Ayırtır gurbet elde,kalmış efesi
Yok olmuş bu alemde.bitmiş nefesi
Örttüğüm taşlı toprak,onun kafesi
Duam seninle yerin,cennet köşesi
Bahattin Tonbul
21.2.2010

Bahattin Tonbul
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Cennete Saldın

Yaşarken gönlüme verdin sevgili
Onuda yanımdan hemencik aldın
Ruhumdaki sesin,bitmez sevgili
Sonsuzluk ufkunu, cennete saldın
Bahattin Tonbul
25.7.2012

Bahattin Tonbul
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Cenneti Arıyor

Yüreğimize yazmıştır,her iki yazıyı
Haykırdı felek atmıştır,yaralı gönlüme
Sen erkenden gidince de,arkanda sızıyı
Bir deneydi belki haktan,can her ikimize

Kaybolmak yetmez yok olmak,yıkar tüm sevgiyi
Aşk dediğin gönüllerde,yanarak pişerse
Paylaşmak gerekir ise,anıda ilgiyi
Unutulmaz sevgililer, yerlere düşerse

Çıkmıyor sesi soluğu,dünyası tükenmiş
Ruhunu kaplayan sevda,yarini arıyor
Bedeni titrer kalbinde,acılar küllenmiş
Ayrılık yarası dolmuş,cenneti arıyor
Bahattin Tonbul
3.6.2009

Bahattin Tonbul
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Cenneti Verdin

Eğer benle kalsan,eğlenmez miydin
İçerimi yakan,ateş olurdun
Ezberi bozmadan,güvenmez miydin
Ölüme koşarken,kime söz verdin

Can bakışlı destan,yarim olurdu
Fermanı yürekte,zalim olurdu
Güzeller güzeli,alim olurdu
Bir çift güzel söze,cenneti verdin

Geçmişim gelecek,sebebim sensin
Adın ezberimde,güvenimdesin
Ağzımdan çıkacak,nefesimdensin
Bir çift güzel söze,cenneti verdin

Ben çaresizliğin,giden ucunda
Toprağın hediye,yar avucunda
Göğsünde eriyen,tam başucunda
 Bir çift güzel söze,cenneti verdin

Göğsüme işlenmiş,sabrımsın benim
Boşa hiç uğraşma,çıkmaz bu tenim
Asla silemezsin,aşktır bedenim
Bir çift güzel söze,cenneti verdin

Bahattin’im zaman,verir mi cana
Eğlenip gülenler,girmesin kana
Yarinden ayrılan,düşer mi ona
Bir çift güzel söze,cenneti verdin
Bahattin Tonbul
28.8.2011

Bahattin Tonbul
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Cennetinde Bekle

Cennetinde bekle, geleceğim ben
Toprağı eşmeden, sezemiyorum
Yolunu gözleyen, özleyen bu ten
Sensiz bu dünyada, gezemiyorum

İçimi çeksemde, bir nefes gibi
Kader duvarında, sanki test gibi
Gelecek zamana, kavuşsa tipi
Sensiz bu dünyada, gezemiyorum

Gökyüzü dönüyor, sende dönersin
Kavuşmak şart oldu, cana ne dersin
Marifet dönmekse, sevda çekersin
Sensiz bu dünyada, gezemiyorum

Dizimde dermanın, tükendiği an
Gönlümde yeşeren, sevdadır o an
Yarındır sabahlar, kavuşur zaman
Sensiz bu dünyada, gezemiyorum

Yine hayalimde, sen çok güzelsin
Sevdiğimi desem, bana özelsin
Uçuyor zannetme, aşkım düzelsin
Sensiz bu dünyada, gezemiyorum

Bahattin uzattı, yare elini
Tutacak biliyom, mahsun gelini
Sımsıkı sarılmış, sustur dilini
Sensiz bu dünyada, gezemiyorum
Bahattin Tonbul
20.11.2015

Bahattin Tonbul
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Cennetinde Bekleten

Yaratandan ötürü, tüm insanları seven
Bende aşkı yaratan, o tanrıya iman var
Yaşam verip öldürten, sonra tekrar dirilten
Cennetinde bekleten, ateşinde yanan var

Ey adem oğlu bilki, ruhu alan o melek
Seni elde bırakmaz, ecel gelince dilek
Gönüllerde kin yapmaz, kimseden korkmaz felek
Cennetinde bekleten, ateşinde yanan var

Bir anda gelecekmiş, hazır ol gafil olma
Yaşayan ölecekmiş, aşkı terk edip solma
Sonunda görecekmiş, hasreti candan bulma
Cennetinde bekleten, ateşinde yanan var

Namus şeref korursan, Allah’ım size korur
Güzel sözler söylersen, diyeni rahman görür
Temiz ahlak istersen,yaratan sende durur
Cennetinde bekleten, ateşinde yanan var

Ahiret almak için, dünyayı sana vermiş
Fani olan alemde, herşeyi sanal görmüş
Baki olan ruhuna,onu Allah’ım sermiş
Cennetinde bekleten, ateşinde yanan var

Bahattin’im ölümden, korkmuyorum haşa ben
Müslümana yakışan, Allah’a yaklaşan ten
O sonsuz dünyasına, açılan en son perden
Cennetinde bekleten, ateşinde yanan var
Bahattin Tonbul
17.9.2012

Bahattin Tonbul
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Cennetinde Korur Mu

Bedeni toprak olmuş,kokusunu duydun mu
O güzelim bakışı,cennetinde korur mu

Sevdiğin yok olmuşsa,seven mutlu olur mu?
İçin için ağlarsan,bana hiç de sordun mu
Aşkını soldurmuşsa,sevdalar yok olur mu
Bedeni toprak olmuş,kokusunu duydun mu

Almış tanrım yanına,hiç de yorum olur mu
Sevdiğimi unutmam,ciğerimde solur mu
Ruhuna doyamadım,anıları durur mu
O güzelim bakışı,cennetinde korur mu
Bahattin Tonbul
25.6.2009

Bahattin Tonbul
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Cennetinde Ölürüm

Ateş olup yanmışım baksana sende yanacaksın benim gibi
Issız çöllerde ısınmış kum taneleri gibi
Yakı vereydin ayaklarımı
Veya kuru bir dal misali,duracaksın korun üstünde
Mümkün mü?
Bu

Özlemime zehir katmış
Sevdan
Yavaş yavaş öldürüyor aşkımı
Göz kapakların şaşırtmış ha kapandı ha kapanacak
Ey sevgili yar
Gel son kez öpeyim yanaklarından
Sevdamın kerametini sunayım sana
Güneşin ateşi
Düşsün bomboş göğsümün üstüme
Sana kusur ettiysem affet beni
Bağışla
Sevdanın başı için yoruldum artık
Toprak açmış delinmiş yer
Bekliyor beni sensiz
Gittiği o sonsuz ölüm
Bekle yüz bin kere seninin için
Cennetinde  ölürüm
Bahattin Tonbul
7.2.2011

Bahattin Tonbul
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Cennetinde Sakla

Yüzüme baktıkça, nasıl gülerdi
Geceler de yara, vurmuş şaşkına
Toprağı serpince, umut dilerdi
Kalbindeki sevda, Allah aşkına

Benim sevdiğimi, tanıdın mı hiç
Ezildikten sonra, kanarmıyım hiç
Onun kokusuna, doyarmıyım hiç
Ruhundaki sevda, Allah aşkına

Yüreğime ateş, sarıpta yakma
Güzel gözlerine kıskanıp bakma
Yağan yağmurlarda, su gibi akma
Cennetinde sakla, Allah aşkına

Onunla oturup, konuştunmu sen
Gönüllerde yanan, odunu isen
Hayatında aşka, doyulmaz busen
Özündeki sevda, Allah aşkına

Şatafatlı hayat, aldıda gitti
Onunla sevdası, demeden bitti
Toprakta hayali, demeden yitti
Kalbindeki sevda, Allah aşkına

Bahattin’im bende, ağlarım hergün
Yarimden ayrılıp, çağlarım hergün
Yıldızın içinde, kayarım bir gün
Cennetinde sakla, Allah aşkına
Bahattin Tonbul
23.1.2013

Bahattin Tonbul
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Cennetine Etsen Kabul

Birtek bendeğilim  sevgili, yardan ayrı kalan son tür
Sana gönül verneyecek, yok hikmeti himaye kul
Kelebek misali uçan, ruhtur bu alemde son tür
İçine kin örmeyecek, cennetine etsen Kabul
Bahattin Tonbul
14.1.2016

Bahattin Tonbul
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Cennetine Kurbanım

Bensiz o dudakların,nasıl ıslanır dersin
Gözlerinden her düşen,damlalara kurbanım
Gökyüzünde bulutla,bensiz nasıl gezersin?
Toprağıma ten düştü,cennetine kurbanım

Bir daha yaşar isem,sevdiğimi incitmem
Ona bakan gözleri,yaşar iken terk etmem
Yari üzen her şeyi,bu alemde bekletmem
Toprağıma sen düştün,cennetine kurbanım

Karanlık gecelerin,sabahları geç olur
Yari bekleyenlerin,özlemleri güç olur
Hasret çeken gönüller,bu dünyada heç olur
Toprağıma sen düştün,cennetine kurbanım

Yaşattığın güzellik,yar bilirim özünde
Hiçte emsalin yoktu,inkar etmen sözünde
Taşıdığın özellik,durur hala gözümde
Toprağıma sen düştün,cennetine kurbanım

Sen gidince gölgende,hala durur yerinde
Gönlümü okşadığın,ellerinde serinde
Hayalini ederim,kokun durur terimde
Toprağıma sen düştün,ben o yare kurbanım

Yazdığım bu nameler,sevgin ile bir değil
Aşkımı anlatırken,sevmek inan zor değil
Hasret kalan tenimi,yalnız koymak hak değil
Toprağıma sen düştün,cennetine kurbanım

Bahattin’in bu sesi,rüzgar olup esmesin
Karanlıkta hayali,tek başına gezmesin
O yarin özlemini,sonsuza dek çekmesin
Toprağıma sen düştün,cennetine kurbanım
Bahattin Tonbul
1.2.2011

Bahattin Tonbul
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Cennetlere Karıştın

Senin aşkın aşk mıydı,benim aşkın yanında
Veda etmeden gittin,değer miydi bahtına
Öylesine sevmişim, eğlen hakkın yanında
Cennetlere karıştın,şu an otur tahtına

Kimselere sormadın,bu dünyadan giderken
Dillerini kitledin,gözlerinle görmeden
Acılarla beslendin,kanser riski çekerken
Cennetlere karıştın,sonsuz yola girmeden

Deliler gibi sevdim,sana sevdim demeden
Bu alemi terk ettin,veda etmedin neden
Göğsümdeki yarayı,ellerinle deşmeden
Cennetlere karıştın,tut artık ellerimden
Bahattin Tonbul
1.9.2009

Bahattin Tonbul
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Cennetlik Kadın

Bizden ayrılırken çok mutluydun
Gözlerini kapamış adeta gülüyordun
Farkında değilsin ama bizi de üzüyorsun
Her yerde seni hatıralarını görüyorum

Kocaman bir kanepe aldırmıştın ya
Uzanıp üç beş gün üzerinde yattın ya
Şimdi kimse oturmuyor bak oraya
Senin kokun o köşede duruyor hala

Beni çocuklarını düşünmedin ne olur
Günlüğünde demişsin herşey hallolur
Hayatın güzel yanları sensiz acı olur
Yaşasaydın bırakmasaydın  daha iyi olur

Neden neden yaptın bunu bizi terk ettin
Koca dünyaya sığmadın toprak altına gittin
Şimdi için rahat mı? sana burda ne ettim
Hey...Cennetlik kadın! Orda şu an ne edersin
31.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Cennetlik Kadın Duy Sesimi

Anne benim hayatım bundan sonra
Sahte ve minik gülücüklerden ibarettir
Anne oda yüzümün şu an maskesi
Baksana kalbime nasıl da atıyor sesi

Sanki bir saat gibi tık,tık diye gelen o ses
Cennete girilecek ayak sesleri anne
Bunlardan biride senin ayağının değil mi?
Söyle bana da rahat edeyim,orada hissedeyim
Seni
13.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Cennetlik Kadın Nerdesin

Yanımdan ayrılırken mutluydun ama biz
Biz mutlumuyuz şimdi evde adım atamıyoruz
Her yerde senin gölgen,parmak izin,ışığın
Çok isterdin o kocaman koltukta ayağını uzatıp yattığın
Yattığın yerde bizden kalmadan bir şeyler isterdin
Hiç acımadın bize böyle boynu bükük bırakıp gittin
Bu hayatın güzelliklerini, yaşamayı hak eden sendin
Hatta bunu hak eden yaşamayı seven tek insandın
Beni çocuklarımızı bu koca dünyada öksüz bıraktın
Neden bu yalancı dünyadan kaçıp gerçek dünyayı seçtin
Ha...Cennetlik kadın! ...Şimdi oralarda  nerdesin
31.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Cennettedir Meleğim

Sevdamızı tanıdık
Yaşamdan sevgimizi
Ses gitti nefes bitti
Kaybettik elimizi

Gönül yare hoş değil
Ayrı kalsa boş değil
Sevenlere koş eğil
Bedenler de değilse

Aşkın bende bitmedi
Hasret çekip gitmedi
Sevdaları yetmedi
Seni sever yüreğim

Gönül dağı kopar mı
Karanlığa sokar mı
Ateş olup yakar mı
Acıların var iken

Dağ başının tilkisi
Hasret koydun sevdiğim
Sevenlerin ülküsü
Cennettedir meleğim
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Cennetteki Olgusu

Sabır yeri ilmeğini atarken
Çoğalıyor sancılarım sararken
Bak telaşın hassas yeri dokuyor
Çırpınıyor güven aşkı tutarken

O merhamet dolu ise gönlünde
Gül kokulu güneş yakar böğründe
Nefsime de almak için küserim
Kimsem yok ki dua etsem sevginde

En değerli güllerimin kokusu
Size hasret yayılacak dokusu
Sevgilimi çekip aldı yanına
Peygamberin cennetteki olgusu
Bahattin Tonbul
30.3.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Cennettir Şehit Yanım

Vatanı satanada, merhametim yok artık
Ateşlerde yandıkça,kül olmak ister canım
Onda olur sınırlar,yaşarsam üzmem artık
Ben yok oldum alemde, cennettir şehid yanım

Yaşarkende sevdamız,sana bana kefildi
Ruh bilmeden gidince,bedenlerim sefildi
Gönül defterlerine,yazılanlar sebildi
Ateşlerde yandıkça,kül olmak ister canım

Bitmezdi geçen yıllar,hayal olmuş gidiyor
Yaşam içimde sarhoş,sanki teni deliyor
Sensiz yürüyüşlerim,aşka umut ediyor
Ben yok oldum alemde, cennettir şehid yanım

Özünde meftun oldum,gün geçtikçe eridim
Yaşanmış bedenlerde,yürüdükçe ter idim
Aktı gitti yüzümden, o düşmana şer idim
Ateşlerde yandıkça,kül olmak ister canım

Rüyalarım tükendi,sabahlar gelmez artık
Bensiz kalan o yarim,yalınız yüzmez artık
Gökyüzünde yıldızı,umutsuz kaymaz artık
Ateşlerde yandıkça,kül olmak ister canım

Bahattin’in gönlünde,yalnız bülbüller öter
Yakar sönmez yürekte,kalpde dumanlar tüter
Hak selamı vermezsen,ölüm yakanda biter
Ben yok oldum alemde, cennettir şehid yanım
Bahattin Tonbul
145.5.2012

Bahattin Tonbul
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Cesarette Sevgilim

Zamanı durdurmuşsun,bu ellerden gideli
Hayale kondurmuşsun,sevdiğim yar yeleli
Çimleri yoldurmuşsun,akan sularda seli
Yaşamlar ömürde ki,cesarette sevgilim

Rüzgarın esintisi,dağ başında yer aldı
Yağmurun hışırtısı,gönüllere nem saldı
Çiçekteki özünü,peteklere koyardı
Yaşamlar ömürde ki,cesarette sevgilim

Rengarenk ağaçların,dallarında solurdu
Yeşil ile sarıyı,gövdesinde korurdu
Doğayı saran kökler,nasıl olsa kururdu
Yaşamlar ömürde ki,cesarette sevgilim

Çok isterdim seninle,kol kola gezinmeyi
Özlemiştim tenini,saçını da örmeyi
Hiç kimseyle değişmem,o yüzünü görmeyi
Yaşamlar ömürde ki,cesarette sevgilim

Ruhumu korumuştun,karanlığı  sararken
Gökyüzüne sormuştun,dünyaları ararken
Bana umut olmuştun,sancıları yararken
Yaşamlar ömürde ki,cesarette sevgilim
Bahattin Tonbul
13.7.2010

Bahattin Tonbul
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Ceylan Gözlü

Dağ kekiği kokulu, aşkın kalp de vekili
Sevdan gönlümü yakar, hasret içimi yarar
Yaban gülü dikili, kırçiçeği ekili
Ceylan gözlü masum yar, ruhum hep seni arar

İnanmasan dönde bak, yüreğimde ateşin
Acıların bitmeden, ufkumdaki tek eşin
Isıtacak içimi, solmayan o güneşin
Ceylan gözlü masum yar, ruhum hep seni arar

Ben anladım sen dinle, bildiğin gibi oku
Mutlu hissettiğin an, toprak mezar son şoku
Geçen bir dost olma sen, yüreğimde tek doku
Ceylan gözlü masum yar, ruhum hep seni arar

Gözyaşı neredeyse, acı kalbine iner
Sevmek kolay olsaydı, herkes o işe biner
Yağmur bereket derler, rahmet toprakta siner
Ceylan gözlü masum yar, ruhum hep seni arar
Bahattin Tonbul
16.1.2016

Bahattin Tonbul
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Ceylanım Ben

Karanlığa sığamam
Acılara boğamam
Yüreğinden çıkamam
Yaralı ceylanım ben

Hakka gönül vermişiz
Benim sevdam sonsuzsa
Yare ümit sermişiz
Aşkım sevdam onsuzsa

Anıları germişiz
Aşka hesap vermişiz
Gönülleri sermişiz
Yaralı ceylanım ben
Bahattin Tonbul
10.6.2010

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Cır Cır Böceği

Cır cır eder böcekler nasıl olsa ölecekler
Söylesende söylemesende gülecekler
Sana o Zaman kimbilir neler diyecekler
Çok konuşur iş yapmaz onlar sohbet ederler

Yazın şarkı söyler gibi çevreyi inletirler
Bilmiyorum ama yolda ne çıkarsa yerler
Hepsi sanatcı sanki hereket etmezler
En çok gece sesizken ahenkli söylerler

Geç zaman git zaman ben okudum kitaplardan
Benzetirlerdi aynı tembel olan adamdan
Farkları yok diye ders alırdık karıncadan
Biri çalışkan diğeride boşta gezip yatan
11.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Cızılar

Anılar hayal oldu
Yürekler aşkı buldu
Gönülleri hoş değil
Aşk şarabı doldurdu

İçimdeki acılar
Yara olmuş sızılar
Yarimi kaybetmişim
Melek olmuş cızılar
Bahattin Tonbul
3.2.2009

Bahattin Tonbul
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Ciğer ve yaşamak

Çocukken alıp verdiğim nefes ne kadar yumuşak
Gençken aldığım nefeste ki doyumsuzluğa bak
Al ala bildiğine içine çek rahatla hele biraz
Yaşlanınca aldığın nefesteki hırıltı çoğalacak

Havadaki oksijen mi azalıyor bu mu sebebi
Oda ola bilir veya başka başka nedenleri
Çevreye verdiğimiz kirlilik en büyük bahanesi
Belki de ciğerlerimizin kanalları büyüdü değişti

Büyük ciğer büyük olur içi hava ile dolması çok zor
Küçük ciğer az bir üflemeyle dolu verir içine kor
Ne olursan ol,nefesleri verende alanda ateş ve kor
Toprağın altına girdiğindeki,o son nefes kayıp olur
05.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ciğerimde

Yağmur yağıp sel olunca esintiler
Senin aşkın sarmış beni ciğerimde

Anıların aynalarda toplanıyor
Su yüzünde çoğalınca görüntüler
Yarin gözü hayallerde zorlanıyor
Yağmur yağıp sel olunca esintiler

Albümlerde resimleri  can tanıyor
Rüyaların ateşinle üzerimde
Gönlümdeki aşk ateşi çok yanıyor
Senin aşkın sarmış beni ciğerimde
Bahattin Tonbul
10.4.2009

Bahattin Tonbul
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Ciğerimi

Gönlümdeki aşk ateşi
Yakar durur içerimi
Sönmeyecekmiş güneşi
Delip geçmiş ciğerimi

Özlemleri bitmek bilmez
Hasret ağından eksilmez
Hayalimden sevdan gitmez
Parçalamış ciğerimi

Yarsiz bedenim titriyor
Anıları hiç gitmiyor
Deli gönlüm vazgeçmiyor
Parçalamış ciğerimi

Rüyalarıma koyacak
Sevdamızı kim kıyacak
Toprak bize mi doyacak
Parçalamış ciğerimi

Hayalimde kara gözün
Bedenimi saran özün
Bu alemde biten sözün
Delip geçmiş ciğerimi
Bahattin Tonbul
24.6.2011

Bahattin Tonbul
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Ciğerimsin

Burnumda tütemezsin
Çünkü bir kuş değilsin
Gönüllerde gezemezsin
Yüreğimde meyilsin

Parça bölük kalasın
Sevenleri tutasın
Aşıkları bulasın
Sen sevenim değilsin

Yare yarim demedim
Bedenine girmedim
Seni bensiz bilmedim
Sen benim ciğerimsin
Bahattin Tonbul
21.3.2009

Bahattin Tonbul
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Cihana

Sevgiyi sevdayı, kalpde yaşattın
Yaşattında aşkı, seven neylesin
Haketti sevenler, umut boşalttın
Gönderdin cihana, o yar söylesin

İşin gücün yoktu, duysun erenler
Kulun günahına, acı verenler
Düşmanı tanıyıp, yalnız görenler
Gönderdin cihana, o yar söylesin

Kesiver ucundan, bundan sana ne
Döktüğün patırtı, hepsi bahane
Gönül erbabına, ersen daha ne
Gönderdin cihana, o yar söylesin

Emreyle yılana, yerde sürünsün
Söndürsen ateşi, serde görünsün
Sefil düşmüş garip, nerde yürürsün
Gönderdin cihana, o yar söylesin

Kıldan köprü olmaz, sakın ha deme
Yaratmışsa geçer,  uçarsın gene
Allah’ın hikmeti, yürekler seme
Gönderdin cihana, o yar söylesin

Cehenneme nice, kulları attı
Nicesi ateşi, gönüle kattı
Sana ne bundan, diyeni yattı
Gönderdin cihana, o yar söylesin

Bahattin’im aşka, düşmüş naçarım
Olmayan köprüden, nasıl kaçarım
Kanatlarım yokki, takıp uçarım
Gönderdin cihana, o yar söylesin
Bahattin Tonbul
9.7.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Cimrilik

Cimrilik halinde, yüreği garip
Fakir gibi yaşar gönülde erir
Zengini tanımaz, yaşarsa garip
Allah’ın katında hesabı verir

Muradı almadan, geldin gidiyon
Şu yalan dünyada, neler ediyon
Hesabı soracak, hakka gel diyon
Allah’ın katında hesabı verir
Bahattin Tonbul
27.3.2016

Bahattin Tonbul
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Cinayettir-1

Kalbini başkasıyla,bölüşe bilmek aşktır
Ayrı kalıp özlemek,dünyada sanki haktır
En masum olanı da,gönlünde taşımaktır
Yar olan sevgiliyi,yok etmek cinayettir
Bahattin Tonbul
20.10.2010

Bahattin Tonbul
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Cinayettir-2

Sevmek marifet ise,yarı feda etmektir
Amaç bir olmak ise,onu terk etmemektir
Ruhundaki yarayı,parçalayıp bölmektir
Toprağa gömmek ise,yok etmek cinayettir
Bahattin Tonbul
20.10.2010

Bahattin Tonbul
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Cinayettir-3

Sevgi gönüllerde ki,taşan masumiyettir
Bağlılık en kudretli,olan samimiyettir
Bedenlerde kaybolan,gerçek hakkaniyettir
Yarden ayrı kalmakta, muhteşem cinayettir
Bahattin Tonbul
20.10.2010

Bahattin Tonbul
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Coşar

Yokluğu yitiren, dert insanları
Rahvan at gibidir, umu da koşar
Kudretin üstüne, sal insanları
Bilmedik ilimle çağlayıp coşar
Bahattin Tonbul
4.1.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Coşarım Senle

Birnefes çeksemde, geriye vermem
Güven verin bana, yaşarım senle
Ölsemde dışarı, inan hiç vermem
Sevdandan şüphem yok, coşarım senle

Ölsemde o nefes, içimde dursun
Aşkımın ateşi, kalbinden vursun
Hayalin yanımda, emir buyursun
Sevdandan şüphem yok, koşarım senle

Tut elimi canım, içimi ısıt
Aldığım son nefes, olamaz kasıt
Seni çok seviyom, ruhumu ışıt
Sevdandan şüphem yok, koşarım senle

Uyan kendine gel, sonkez nefes al
Umutsuz şeytanı, uzaklara sal
Ümit Allah’tandır, hep yanında kal
Sevdandan şüphem yok, koşarım senle

Bir rengin olsaydı, mavi olurdu
Deniz gibi sonsuz, aşkın kalırdı
Gökyüzünde uçup, yari bulurdu
Sevdandan şüphem yok, koşarım senle

Bahattin bu aşka, sen şahit oldun
Hüznün ortasında, acıyla soldun
Hayatı tutacak,  kırık bir daldın
Sevdandan şüphem yok, koşarım senle
Bahattin Tonbul
19.9.2015

Bahattin Tonbul
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Coşsaydın

Ömrümce hiç gülmedim,gülmedi gitti bahtım
Irmak olup çeşme de,sular gibi aksaydım
Tam ona alışmışken,kaldı kursakta ahtım
Ağzımı kurnalara dayayıp da kansaydım

Seni gördüm rüyamda,öpmedin bile beni
Betin benzin solmuştu,üzgün yorgundun yeni
Zorla taşıyordun,özlem dolu gölgeni
Irmak olup çeşme de,sular gibi aksaydın

Yalnız kalan gönlümle,gurbette üşüyorum
Yorulsam da yürüyor,sensizken düşüyorum
Ağlasam da gülüyor,ateşte pişiyorum
Yağmur olup gönlümde,sular gibi aksaydın

Hayatı taşıyorum,güçlü omuzlarımla
Benden aldıklarını,inan hiç de bilmiyor
Ne çok kayıplar vermiş,yanmış anızlarımla
Yağmur olup gönlümü,sular gibi silmiyor

Savunmasız bir çocuk,hakikat karşısında
Ne çok canlar gönderdim,yaratan çarşısında
Ellerimle toprağı,örtsem de artçısında
Yağmur ile bir olup,sular gibi coşsaydın
Bahattin Tonbul
10.8.2011

Bahattin Tonbul
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Cumhuriyet

Kader olup yazdın, alnıma benim
Kimden izin almış, bu ne cürretti
Damla damla düşen, eriyen tenim
Hakka baki olan, cumhuriyetti

Nefes alıp dalsam, senin içine
Rüzgar olup esdin, vatan içine
Ata oldun bize, satmam hiçine
Ruhumun elçisi, cumhuriyetti

Uyan artık uyan,Türk milletisin
Can verip can alan, Türk devletisin
İslamdan güç alan, tek kuvvetlisin
Özgürlük elçisi, cumhuriyetti

Karanlık güçlere, dersini verdin
Bu vatan uğruna, mezara girdin
Sen Türktün Türklüğü, umut gördün
Birleştiren unsurun, cumhuriyetti

Senininle ayakta bu millet doğdu
Zalimi haini, birlikte boğdu
Yaktığın ateşle,düşmanı koğdu
Sevdanın güneşi, cumhuriyetti

Yakmıştı o zaman, farklı oluşlar
Birleşti Türklükte, ayrı duruşlar
Allah’a güvenip, öyle sunmuşlar
Hakikat elçisi, cumhuriyetti
Bahattin Tonbul
29.10.2012

Bahattin Tonbul
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Cumhuriyet Yolunda

Alev saçan gözlerin,geceye kafa tutar
Kaybolmasın ışığın,gölgesinde ateşin
Yaydığın aydınlığa,umudunda can atar
Cumhuriyet yolunda, ışıldayan güneşsin

Küçülmüş karanlıklar,bitirmeye mahkumsun
Kurduğun hürriyetle,yaşantımız son olsun
Sen Mustafa Kemalsen, solan yürek kaybolsun
Cumhuriyet yolunda, ışıldayan güneşsin

Verdiğin aydınlığın,etrafında pervane
Ziyan olmaz sevgimiz,kime sorsan divane
Gecelerin koynunda,bakışların darphane
Cumhuriyet yolunda, ışıldayan güneşsin

Topladın yıldızları,aldın avuçlarına
Yeniden tak onları,bağlasan saçlarına
Altın rengli umudu,koydun amaçlarına
Cumhuriyet yolunda, ışıldayan güneşsin

Bırak doğsun milletin,yüreğinde ateş kor
Bakışların ben olsam, nefes almak gerçek zor
Gözünün gördüğü yer,kıvılcımdan daha mor
Cumhuriyet yolunda, ışıldayan güneşsin

Yükselen alevlerde,sevdamın rüzgarı var
Toz dumana katılıp,vatanımda yanan kar
Hakikatın aşkından, özgürlükte doğan yar
Cumhuriyet yolunda, ışıldayan güneşsin

Bir buluşma ritmiydi,tükenirken düşlerim
Atamın Türk gençliğe,emaneti işlerim
Hayalimi bozanı,acımadan şişlerim
Cumhuriyet yolunda, ışıldayan güneşsin
Bahattin Tonbul
25.10.2011

Bahattin Tonbul
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Cumhuriyetini Koruruz Atam

Bağımsızlık için, çıktın yollara
Kalbimde atarsın, her daim atam
Emaneti ettin, güçlü kollara
Cumhuriyetini, koruruz atam

Ne kadar mutluydun, Türk’üm darken sen
Kanında canında, helalım desen
Yirmi dokuz ekim, hürriyetimsen
Cumhuriyetini, koruruz atam

O gün çok sevindik, mutlu karardı
Dıştaki düşmanlar, nasıl sarardı
Bağımsızlık için, gerçek yarardı
Cumhuriyetini, koruruz atam

Bayraklar çekildi, gökler yüzüne
Hainler ezildi, Türk’ün sözüne
Yürekler şahlandı, hakkın özüne
Cumhuriyetini, koruruz atam

Türk adından korkan, kargalar dağda
Kurtlar diyarında, saklanmaz bağda
Uyan artık millet, bayraksız çağda
Cumhuriyetini, koruruz atam

Korkaklar içinde, kanı bozuklar
Türk’e düşman olmuş, çakal sesi var
Kurduğun meclisi, parçalayanlar
Cumhuriyetini, koruruz atam
Bahattin Tonbul
29.10.2013

Bahattin Tonbul
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Cumhuriyetti

Sen doğarken güneş, aşkla bekledi
Ruhlara verdiğin, tek hürriyetti
Anadolu senle, hakkı ekledi
Verdiğin özgürlük, cumhuriyetti

Düşen yapraklarda sararıp bittin
Bu işe başlarken, umutla gittin
İstanbul’dan çıkıp, Samsunda yettin
Oğuz’un elçisi cumhuriyetti

Tereddüt etmeden, denize attın
Çaresiz haldeyken, sevdayı tattın
Vatanı satanı, önüne kattın
Fatih’in elçisi,cumhuriyetti

Nice düşman senle, dize gelmişti
Türklüğün ışığı, göğü delmişti
Akacak kanların, sanki selmişti
Yavuz’un elçisi cumhuriyetti

Yar olsamda senin, kazır anlına
Nefes alsan bana, kanda saklına
Elalemin fitne, hain aklına
Ateş olup giren cumhuriyetti

Yağan yağmurlarda göğsünü açtın
Esen rüzgarlara nefreti saçtın
Düşmandan korkmayıp, Allah’a kaçtın
Hakikat elçisi, cumhuriyetti
Bahattin Tonbul
29.10.2012

Bahattin Tonbul
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Cümleler

Hayaller mezar taşı, kaldırımlar pek yüksek
Yollar çamurla dolu, tutulmaz gayri eller
Daha çok yıl geçecek, rüyayı taşa eksek
Üşüyen yüreklerde, yağmur gibi cümleler

Belki isabet eder, acımayı bilirim
Gülden balı almayı, gerçek sabır bilirim
Vakti saat gelince, hörmet nadir görürüm
Titreyen yüreklerde, san ki donmuş cümleler

Herşey suskunluğumda, bağlanırsa hislerim
Yeni doğmuş çiçeği, yüreğimde beslerim
O bir inci tanesi, yari nasıl terslerim
Ağlayan yüreklerde, san ki doğmuş cümleler

Cesareti kırılmış, ayrılmış bunca zaman
Sevdanın hayaline, etrafı sarmış duman
Kardelen çiçeğine, verilseydi o aman
Ateşli yüreklerde, közü dolmuş cümleler
Bahattin Tonbul
12.4.2014

Bahattin Tonbul
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Çabuk Geçer

Geçmişde yaşadığım, engüzel yıllar sende
Belkide en kötüsü, ne çabuk geldi geçti
Bir zamandı o günler, yüzümde kalan bendi
Bana ait sandığım, toprağı yarim seçti

Ne varsa bu dünyada, ateşiyle yandığım
Dünü bugüne alıp, hayaliyle kandığım
Şimdi elimde değil, yaşanacak sandığım
Kıymet bilene kadar, son ömür toprak seçer

Hoş geldin de bahara, bu kış onsuzda biter
Gün doğunca geceye, parlayan yıldız yeter
Hataları düşünme, yarsiz bu ömür yiter
Doğrulara şükür et, bu ömür çabuk geçer
Bahattin Tonbul
30.7.2014

Bahattin Tonbul
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Çabuk Geçmiş

Hala durup da orda,beni ararmışsın sen
Veda etmeden gittin,beni terk ettiğinde
Yüreklerde gezerek,yakarım seni desen,
Vakit ne çabuk geçmiş,seni kaybettiğimde

Rüyamda gördüm seni,gülsen cana gelirim
Hayalinde örüp de,yalnız tene gelirim
Söyle ey yar bana sen,öl de ölüpde gelirim
Vakit ne çabuk geçmiş,seni kaybettiğimde

Acıların gönlümde,koskocaman yer tutmuş
Geceleri sessizlik,mekanlarda uyutmuş
Kimseye soramadım,bensiz neler unutmuş
Vakit ne çabuk geçmiş,onu kaybettiğimde

Ruhumdaki yerleri,hala titretir teni
Yalnızken unutmadım,anılar hala yeni
Geçmişte bulamadım,kalbim arıyor seni
Vakit ne çabuk geçmiş,yari kaybettiğimde

Sevda çekmek bu yerde,ufkumu daraltıyor
Geceyi gündüzlerde,her zaman abartıyor
Umudun bittiğini,gönülde karartıyor
Vakit ne çabuk geçmiş,seni kaybettiğimde
Bahattin Tonbul
22.7.2011

Bahattin Tonbul
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Çabuk Gel

Mesafeleri aşıp, bir gün geri dönersen
Yüreğinde aşkımı, rengarenk açarak gel
Mutluluk elindeyken, acıların dinerse
Sevginin bedelini, yok etmeden çabuk gel
Bahattin Tonbul
31.10.2012

Bahattin Tonbul
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Çabukça Gel

Tane tane yağan kardan
İçindeki tüm yaradan
Ayırmasın seni yardan
Buluşmaya çabukça gel

Sarılırsan o toprağa
İçindeki yari ara
Tek tek ele durma daha
Buluşmaya çabukça gel

Düğün bayram hepimizin
Çeşit çeşit adet bizim
Yarsiz olan sevgimizin
Kaybolmasın çabukça gel

Yiğit olan arar onu
İçindeki yanan koru
Yüreklere doldurduğu
Sevdayı bul çabukça gel

Aşk dağlayıp yakar seni
Yürek yakan bedenini
Yüzündeki o tenini
Görmek için çabukça gel
Bahattin tonbul
29.08.2008

Bahattin Tonbul
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Çağırmazdım Hiç

Sırtımda taşırdım, tek gitmeseydin
Yüreğimde saklar, ağlamazdım hiç
Bakıp derinlere, sen görebilseydin
Ölüm uyku değil,  çağırmazdım hiç

Silinir görünmez, uyur gibidir
Gölgeler silinmez, hayal gibidir
Yıldızlar sayılmaz, sonsuz gibidir
Ölüm uyku değil,  çağırmazdım hiç

Gözümü yumdukça, gölgeler büyür
Duvara sığmazlar, hayaller yürür
Sanki bir yumakmış, bsıktıkça görür
Ölüm uyku değil,  çağırmazdım hiç

Aklıma yol göster, onu al benden
Çok yoruldum inan, vaz geçmem dünden
Bir saniye ara, veremem günden
Ölüm uyku değil,  çağırmazdım hiç

Uzaktan bakardı, senin gözlerin
Kalbime yakardı, nefis sözlerin
Dışarı çıkamam, durur izlerin
Ölüm uyku değil,  çağırmazdım hiç
Bahattin Tonbul
14.9.2016

Bahattin Tonbul
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Çağlar

Beni tavsiye eden şaire bak
İçerisinde taşıdığı aşka
Yazdığı şiir boşalan bir tabak
Selam vermiyor,o sabah bambaşka

Sevdalar dolu,anılar taşıyor
Satırlardaki,hep sevgiler ağlar
Yürekten kopan,yaralar şaşıyor
Rüyalardaki,ırmakları çağlar
Bahattin Tonbul
31.7.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Çağlarım

İçimdeki acıları,gök yüzüne eklerim
Yarsiz bu alemde boştan,yere kimi beklerim
Gönlü sarıp sarmalayan,sevdasız çiçeklerim
Solmaz isen can sevgilim,yanar bakar çağlarım

Koydum hepsini bir kaba, yanan gönlüm sığmadı
Acıları sarınca da,bir araya yığmadı
Uzaktan yakından aşkı,gökyüzünde doğmadı
Solmaz isen can sevgilim,yanar bakar çağlarım

Dillerde adını koydun,senli sessiz yar diye
Yürekleri sardı sevdan,bu alemde kal diye
Geceyi gündüze katıp,soramadım hak diye
Solmaz isen can sevgilim,yanar bakar çağlarım
Bahattin Tonbul
16.8.2009

Bahattin Tonbul
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Çağlarmışsın

Kimine çok akıl verdin
Kimine yarınlık serdin
Kimseyle de olmaz derdin
Çağlarmışsın benim gibi

Sevenlerin hep büyüyor
Yalnız kalan can ölüyor
Aşkımız hepten gülüyor
Çağlarmışsın benim gibi

Gönül gözü uyanmasın
Sabah akşam dayanmasın
Seven yarim boyanmasın
Çağlarmışsın benim gibi

Çok uzaklara mı attın
Ne diye yüreği sattın
Koskoca dağlara çattın
Çağlarmışsın benim gibi

Yaşamak içindir hayat
Anıları olmuş bayat
Zoru biraz daha dayat
Çağlarmışsın benim gibi

Bahattin’se hep dinliyor
Acıları  aşk kinli yor
Ayrı düşen yar inliyor
Çağlarmışsın benim gibi
Bahattin Tonbul
28.7.2010

Bahattin Tonbul
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Çağlarsan

Tutma yarim elimi
Anıların yazıyor
Sarıversen belimi
Bedenleri kazıyor

Aşkın yolu hep birdir
Yar gönlüne takınca
Sevda dolu tekbirdir
Hak ruhuma bakınca

Acıların soldurdu
Sensiz olan yüzümü
Yüreğimde kudurdu
Yanan iki gözümdü

Sevgi yarsiz değildir
Ciğerini dağlarsan
Bakan gözler meyildir
Sular gibi çağlarsan
Bahattin Tonbul
26.7.2009

Bahattin Tonbul
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Çağlayan Gönlümü

Senden ayrılmaya cesaretim yoktu
Ölüm yolundaki ayrılık
Kalbime saplanan bir oktu
Bakışın kafiydi
Bir gülmen dünyama bedeldi
Özlemi bedenine köle yapman
Uzaktan uzağa bakman
Susuz kalmış sevdama çoktu

Sevenin delisiydim artık
Vazgeçmem senden
Yılları günler evvel bıraktık
Tutamazsın elimi
Yanar gözünde ateş
Çakmak çakmak  kaynar hayalin
Bağlamayın ağzımı dilimi
Susturamazsın
Çağlayan gönlümü
Bahattin Tonbul
27.2.2011

Bahattin Tonbul
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Çakıyor

İçim yanar mumu yakar durmadan
Gökyüzünde,yıldırımlar çakıyor

Yürekleri,sevda ile kurudu
Gökyüzünde,bulutları korudu
Dereleri,akan suyla doluydu
İçim yanar mumu yakar durmadan

Acısını,sarıp öyle geleydin
Duygularım sevda yükü çalıyor
Yağmurları,kılıç yapıp deleydin
Gökyüzünde,yıldırımlar çakıyor
Bahattin Tonbul
21.2.2010

Bahattin Tonbul
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Çakmaklıdır

Yüreğimde sızılar
Ateş olmuş yazılar
Yari kaybolanın
Tüylerini kazırlar

Yalnız kalır o gönül
Hasret kalır bir ömür
Sevda toprakta ise
İnsan yaşarken ölür

Hatıralar saklıdır
Yar beklide haklıdır
Seven tüm aşıkların
Gözleri çakmaklıdır
Bahattin Tonbul
6.4.2009

Bahattin Tonbul
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Çal Çabudu

Seni seven budur güzel
Gönlü sessiz yerde gezer
Açar elini havaya
Burnunda sevdiği tüter

Uzun incedir yol boyu
Ömrün kapladığı yolu
Sevdiğin olmaz yanında
Gönlü dolar çal çabudu
Bahattin Tonbul
19.08.2008

Bahattin Tonbul
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Çal Kalbimizi

Titredi gönlüm,yare bakmadan
Atıp da kaçma,çal kalbimizi

Çekip gittin can,kaçtın buradan
Ayırtmıştı aşk,seni yaratan
Yüreğimdeki,acın yanmadan
Titredi gönlüm,yare bakmadan

Sevdan son artık,duy sesimizi
Tutamıyorum, dileğimizi
Kaybettiğin o,ciğerimizi
Atıp da kaçma,çal kalbimizi
Bahattin Tonbul
8.2.2009

Bahattin Tonbul
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Çalışma

Çalışmak insan için hayat boyu
Çalışmayana açık olur sefalet yolu
Okumak bunun ayrı bir kolu
Çalışana okuyana ekmek vardır

Memlekette çok fakir,yoksul ve zengin
Çalışırsan gönlüne göre,hedef belirlersin
Kazanmak için hayatını parçalara bölersin
Geçmişini ve geleceğini hesap edersin

Boş gezip,ağustos böceği gibi yan yatarsan
Kumarda kara parada vakit harcarsan
Çalışmayıp şansa bunları hedef yaparsan
Sonun da aç kalır.muhtaç olursun
(8.1.1970)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Çalmadı

Genç yaşımda hasret koydun yaraladın gönlümü
Acıları atamadım deldi sancı böğrümü
Çok ağladım çok sızladım bu ellerde el gibi
Bu dünyada tutamadım sağlam kalan ömrümü

Çekip gittin o ellere umutlarım kalmadı
Yüreğinde güzellere yer açıp da salmadı
Terk edince bu alemi yaram akıp dolmadı
Bu dünyada soramadım sensizliği çalmadı
Bahattin Tonbul
24.4.2009

Bahattin Tonbul
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Çamur Çamurdur Unutma Ha

Hakkaniyet hakka niyet değildir
İçindeki sızı sana bir eziyettir

Bir dirhemin acısa her yerde  çekecektir
Çünkü her acı beyinde hissedilmektedir

İdarede bu, idare edenlerde de bu aynıdır
Yüreklerde sancı bir, çekecek başa bağlıdır

Şair başın dediği gibi ayaklar baş olunca
Başlar ayak olmaya uğraşıp çalışacaktır.

Eşekler eşek olalı yük taşımalı
Başlar eşek olunca dünya nasıl durmalı

Kalpler vücudu kontrol eder,besler
Durdurmaya çalışan vadesiz köpekler

Bakarsın bir gün onlar bu dünyayı yönetecektir
O zaman anlar ortada gezen asalak böcektir

Geldik ahir zamana,dini dudakta olup
Yüreğinde taşımayan münafık da

Her hareketi zarardır inananları da şaşırtır yaşamında
Bekle gör temize çıkar diye çamur çamurdur unutma ha
13.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Çanakkale -2

Allah’ın bir hikmeti
Güç ve kuvveti verdi
Bütün dünya milleti
Türk’e hücum ederdi

On sekiz mart sabahı
Namazları kıldılar
Boğazlarda dergahı
Omuzlara attılar

Bu savaşa girenler
Göğsü kalkan yaptılar
Çarpan toplar mermiler
Yağmur gibi aktılar

Kimi kan kimi yavan
Toprakta aynı yatan
Uçan mermiyi savan
Allah’a kulaç atan

Ne garipti girenler
Savaşı hissetmeden
Uçup gitti sevenler
Bir birini görmeden

Çanakkale de akşam
Gökyüzünde kızıllık
Olamaz ağam paşam
Düşmandaki azgınlık

Boğaz kana boyandı
Ölüm bize ayandı
Düşman cana doyandı
Vatan böyle kazandı
Bahattin Tonbul
18.3.2009

Bahattin Tonbul
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Çanakkale Şehitleri

Metre kareye milyonlarca,mermilerin
Düştüğü yerdi hakikattı Çanakkale
Su gibi akan,kanlarında,ölümlerin
Yaşandığı tek,tek mezardı Çanakkale

Ölüme hazır,gömülmeye,koşanlardı
Toprağı için,Allahla konuşanlardı
Cennet uğruna,yarışıp da,coşanlardı
Ölümdü candı,yaşatılan Çanakkale

Umut ruhunda,dava dağın,zirvesinde
Yollara çıktı,sevdalılar ülkesinde
Varlığımızı,unutmuştuk,mevkisinde
Ölümdü kandı,yaşatılan çanakkale

Mücadeleye,onurunu,alıp girdi
Korku bilmeden,bedenini ona Verdi
Orada olan,orda kalan,gerçek pirdi
Ölümdü andı,yaşatılan Çanakkale

Bütün yazılan,ne romandı,nede destan
Yerdeki kanlar,toprak olmuş,özü yastan
Yüzündeki Nur,kaybolmuyor,gerçek pastan
Ölümdü candı,yaşatılan Çanakkale

Göğsünde aşkı,geleceğe,bir bedeldi
Yerdeki akan,kanları düşmanı sildi
Mermiler yağmur,bakan gözyaşları seldi
Sevdası candı,yaşatılan Çanakkale
Bahattin Tonbul
13.3.2012

Bahattin Tonbul
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Çanakkale-1

Dalgalanan bayraklar
Gönüllerde dururdu
Gökte uçan uşaklar
Yüzlerine solurdu

Çanakkale’de durdu
Yiğidin aslanları
Yürekleri kuruttu
Düşmana attıkları

Ne taştı ne topraktı
Bedenleri durduran
Gerçekten hakikattı
Onları tek doyuran

Bakamazdı canlılar
Gözleri hep kamaştı
Gök yüzünde uçanlar
Ne mermi nede taştı

Veremezdi düşmana
Süngü ucuna taktı
Ölüme can atana
Selam durulacaktı

İşte uçan gönüller
Uyandılar tek sesle
Hepsi birden öldüler
O müthiş hak nefesle

Bir kelebek gibiydi
Çiçek üstünde seken
Yüreklerde sevgiydi
Düşmanı ezip geçen
Bahattin Tonbul
18.3.2009

Bahattin Tonbul
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Çankaya Sevdasına.  (sıtkı Alp hocama saygılar)

Eğitim denizine, düşmeye gör bir kere
İçinde kurt misali, oynar durur o kalan
Düşerse kalkamazsın, ilgi duy ki o yere
Çankaya sevdasına, can üstüne can salan

Her gece üzerin de, yağmur olur hüzünler
O gün doğdu gönlüne, Balgat’da ki sezinler
Arı doğmuş ruhuma, ad doğacak güzünler
Çankaya sevdasında, yüreğinde aşk bulan

Allah’ıma çok şükür, eğitim bizim için
Bütün evlatlarıma, arı doğsun o biçim
Sıtkı Alp’im bunu bil, eğitim aşkı için
Çankaya sevdasına, can üstüne can katan

Oğlum kızım bir bütün, eğitim şarkısında
Bütün bu başarımın, Süheyla arkasında
O olmazsa olmazdı, arının markasında
Çankaya sevdasına, can üstüne can katan

Bütün çaba birlikte, eğitimin çarkında
Duruşuna bakarsan, arı onun farkında
Verildi bunca zaman, şahit olsun şarkında
Çankaya sevdasına, can üstüne can katan

Bakışın kartal gibi, duruşunda asalet
Seher vakti yok artık, bitsin artık sefalet
Yıllarca güven verdin, eğitimin adalet
Çankaya sevdasına, can üstüne can katan
Bahattin Tonbul
30.4.2016

Bahattin Tonbul
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Çapulcuyum Ben

Oynanan oyunun, farkındayız biz
Çıktığın bu yolda, yanındayım ben
Sonuna kadarda, ayrılmayız biz
Hepsini kucaklar, çapulcuyum ben

Yakmadan yıkmadan, talan etmeden
Eylemi destekler, inkar etmeden
T.C vatandaşı, ayırt etmeden
Hepsini kucaklar, çapulcuyum ben

Mermi atanlara, çiçekler verdik
Gaz ile boğana, nankördür derdik
İnsanı insana, kırdıran mertlik
Hepsini kucaklar, çapulcuyum ben

Taksime kalesin, diren Ankara
Güçlüden güçlüsün, direnenkara
Bütün bu acılar, içinde yara
Hepsini kucaklar, çapulcuyum ben

Türke düşman olup,orada kalan
İslamiyetin de, düşmanı olan
Nankördür haindir, münafık kalan
Karşısında duran, çapulcuyum ben

Bir anlık düşünce, sabaha kadar
Nefreti kinini, içine katar
İbadetler yapıp, yalanlar satar
Karşısında duran, çapulcuyum ben
Bahattin Tonbul
6.6.2013

Bahattin Tonbul
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Çare

Unutmak istiyorum o günleri
Nerdeyse ta bir sene geçti
Aha unuttum,aha da unutacağım
O mazideki günleri

Başka çare kalmadı
Yeni bir kalp çalmalı
Bizim bu sevdamıza
Anan razı olmadı

Çok geç artık ne yapalım
Hayalleri bırakalım
O güzelim günlerimizi
Unutmak için ayrılalım

Başka çare kalmadı
Yeni bir kalp çalmalı
Bizim bu sevdamıza
Dayın razı olmadı

Bahattin Tonbul
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Çaresiz

Görülen yokluktu, Allah affetsin
Bizdeki yoksulluk,tende çaresiz
Ağlayan gönülde, umut sarfetsin
Duymasın sesini, gönül çaresiz
Bahattin Tonbul
19.11.2015

Bahattin Tonbul
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Çaresiz Değilsin

Çaresiz değilsin, yorgunsun gönlüm
Yaradandan sana, hakikat mı var
Kimsesiz değilsin, dayan be gönlüm
Sığmazsın bu yere, dünyamız mı dar

Biliyor sevdayı, taşırsa yürek
Acılar göğsünde, sana olmuş yar
Geçmişi hatırlar, severse direk
Doğmamış bu yerde, ağlayanım var

Uzaklarda kaldı, sevdana dayan
Her gece mutlaka, hayali ayan
Her hangi bir sabah, umudu sayan
Dünya bize darsa, sığmazsın ey yar

Benden selam olsun, uzak kalana
Yanımda olmayıp, benle olana
Yok olmadığı an, yalnız Solana
Dünya bize darsa, sığmazsın ey yar

Silsende herkesi, yazılı kader
Bütün insanları, yaratan güder
Umudun elçisi, bir günde gider
Dünya bize darsa, sığmazsın ey yar
Bahattin Tonbul
20.8.2013

Bahattin Tonbul
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Çaresiz Dertler

Ondan gayrisine, dayanamam ben
Kimse bilmez hasret, çeken günleri
Yıllarca ağladım, yıllarca güldüm
Çaresiz dertlere, koyma günleri

Hayat bir zulümdü, çekenler bilir
Refahda yaşasan, birgünde ölür
Cenneti alaya, sevenler gelir
Çaresiz dertlere, koyma günleri

Geçmişi yaralı, yüreği yaslı
Kalbine bağlanmış, o kilit paslı
Sevenin ruhundan, silinmez aslı
Çaresiz dertlere, koyma günleri

Acılar toplanmış, bedeni yakar
Toprağı ıslatan, ırmaktan akar
Bu karasevda, uzaktan bakar
Çaresiz dertlere, koyma günleri

Dilerim Allah’tan,geri gel güzel
Sevdamı taşıdın, sen bana özel
Yaprak değil bu aşk,olamaz gazel
Çaresiz dertlere, koyma günleri

Bahattin,ruhunu, mahkum etmişsin
O yare sevgini, esir etmişsin
Tükenmez aşkını, sefil etmişsin
Çaresiz dertlere, koyma günleri
Bahattin Tonbul
28.6.2015

Bahattin Tonbul
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Çaresiz Dertlere

Yıllarca gülmüşsün, beklememişsin
Acı çeken kalbe, el veremezsin
Kimseye kalmasın, eklememişsin
Çaresiz dertlere, yüz süremezsin

Dermanı olmazsa, dertleri çağlar
Neşesiz kahkaha, içinde ağlar
Umudu tükendi, özlendi bağlar
Çaresiz dertlere, yüz süremezsin

Merhaba desende, unutulmazsın
Anlamsız vedadan, kurtulamazsın
Sevdayı sevgiden, ayırtamazsın
Çaresiz dertlere, yüz süremezsin
Bahattin Tonbul
15.7.2013

Bahattin Tonbul
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Çaresiz Hastalığın

Söylermiyim derdimi,yarası yüreğimde
İçerim parça parça,umudun neresinde
O aşkını göndermiş,beklerse dileğimde
Çaresiz hastalığın,duruver berisinde

Kahbe felek tam vurdu,nasılda boyun büktü
Gecenin karanlığı,hiç bekletmeden çöktü
Ağzındaki son dişi,benim yüzümden döktü
Dermansız hastalığın,duruver gerisinde

Bilmezdim şarkıları,söylenenler hep özel
Kelimeler yetersiz,hayat gerçekten güzel
Derdi kapdan önce, yaprak düşünce gazel
 Çaresiz hastalığın,duruver berisinde

Bir yer var biliyorum, yalnız yaşamak mümkün
Ona da yaklaşmıştım,her şey söylemek mümkün
Bak anlatamıyorum, yaklaşmaksa ne mümkün
Çaresiz hastalığın,duruver berisinde

Gözyaşlara eline,dokuna bilirmisin
Söylesem şarkıları banada gelirmisin
Gönlümdeki ateşi,körükle verirmisin
Çaresiz hastalığın,duruver berisinde
Bahattin Tonbul
2.11.2011

Bahattin Tonbul
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Çaresiz Umutsuz

Ne kadar acı ki, sevdiğinden ırak
Aklıyla yüreği birbirinden uzak
Kötü değil seven, zamanı sen bırak
Çaresiz umutsuz, gölgeler hep tuzak

Bin yıl kadar uzak, sanmasınlar bizi
En yakın zamana, atmasınlar sizi
Bilirmisin canan, sunulanlar dizi
Çaresiz umutsuz, gölgeler hep tuzak

Sen anlatamazsın, geçen tüm zamanı
Sen deyipde geçme, unutulmaz anı
Ağlamaklı olmuş, hayaldir meydanı
Çaresiz umutsuz, gölgeler hep tuzak
Bahattin Tonbul
19.12.2015

Bahattin Tonbul
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Çaresizdir Yar

Bilirim ben yalnız, güneşi doğar
Özlemi buz dağdır, parlayanı var
Kulaklarım çınlar, içimi boğar
Özleyeni özler, çaresizdir yar

Ben hep küçük mavi, bir evim olsun
Nehir kıyısında, ırmağı dolsun
Okyanus gözleri, bakarken solsun
Özleyeni özler, çaresizdir yar

Nerede değilsem, bilemem onu
Koşacakmış gibi, yüreğim dolu
Acılar içinde, tükendi sonu
Özleyeni özler, çaresizdir yar
Bahattin Tonbul
22.8.2013

Bahattin Tonbul
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Çaresizim

“Bana zor geliyor sensiz geçen günler” demişsin
Hemen altına da “çaresizim” diye belirtmişsin
Acımışın bana çocuğun gibi “dikkat et hasta olma”
Diyerek notlarında sevgini ne kadar içten söylemişsin

Okuyorum onları canlanıyor geçmiş gözlerimden
Ruhum her an seninle ama yalnız kalan bu beden
Sana o an daha çok özlem duyuyorum arkandan
Dayanamıyorum artık dünyada sensiz yaşamaktan
21.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Çaresizliği

Şiirlere verdim kendimi
Yalnızlığa bakıp giderken
Anılara sardım bendimi
Acılarını yok ederken

Tut istersen sen ellerimden
Kokladım havayı içime
Şimşekler,çaktı gözlerimden
Bak,ekinler gelmiş biçime

Rahatladım bir an giderken
Gömdün gönlüme sessizliği
Sen bu dünyayı terk ederken
Bak yok ettin çaresizliği
Bahattin Tonbul
1.7.2009

Bahattin Tonbul
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Çaresizliğim

Şu an hava çok soğuk,kış kendini gösteriyor
Sensiz yaşamak ise adeta içimi donduruyor
Bu ayrılık,kanımı bedenimi adeta daraltıyor
Bu da yetmemiş gibi,gönlüm yalnız başına kalıyor

Yalnızlık çok zor,Allah kimseye vermesin
Çocuklarım olmaz ise hayat ı çekemezsin
Hele kız ise daha çok onunla vakit geçirirsin
Canım sevgilim,senin yerinde kimseyi göremezsin

Olsun insanın yaşamını sürdürmesi için
Hayatın renkli tarafını ayrıca gelip seçin
Yiyin gezin alabildiğine gülüp eğlenin
İçimdeki burukluğu ebedi geçiremezsin

Hayatım diyemiyorum,çünkü yaşamıyorsun
Beni burda bıraktın,içimden hala çıkmıyorsun
Öyle bağlanmışım ki,sanada şu an soramıyorum
Çaresizliğime çare arıyor,bir türlü ulaşamıyorum
25.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Çaresizlik Umutsuzluğa Yitiyor

Çaresizlik umutsuzluğa yitiyor yok ediyor bedenimi
Bu nasıl sevdaki yok ediyor gücümü bütün kuvvetimi
Eriyorum sanki geçen her günün ödüyorum bedelini
Yinede unutamıyorum seninle geçen o mutlu günlerimi

Kim ne derse desin kolay değil seni unutmak
Bir ben bilirim seni, sende beni koklayarak
Birbirimize bağlandık sanki bir beden olarak
İki ruh tek bedende kaldı şimdi nasıl taşıyacak

Bu yük her halde ondan çok bana ağır geliyor
İki ruh karşılaşınca bu beden taşınılmaz oluyor
İşte o zaman Allah bana,bedenime sabır veriyor
Durduğum yerde kendi kendime bu dizeler çıkıyor

Taşırım ruhunu artık alışıyorum sensiz bedenine
O güzel duygular ve hatıraların hep gözüm önünde
Hiç bir kötü tarfını bırakmamışsın ki şu gönlüme
O yüzden unutmak çok zor geliyor düşüncelerime
29.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Çarpar Hala

Biliyormusun
Seni sen yokken kaçkez öldürdüm
Gönlümde
İnanmak istemezsin ama
Her seferinde sana döndüm
Dönüşlerim bana işkenceydi
Acı verdi ruhuma
Uyanmak istedim uyanamadım
İnandım ben sevdana
Aşkınla bir olduğumda sarhoşken
Kanmak istedim
Ben bu alemde sana koşarken
Yaz sıcağında üşüdüm
Sarılıp ısınmak isterdim
Bu sevdamızı toprağa düşürdüm

Aşkta gurur olmaz
Hayal edince
Sana olan sevdam sürüklendi yeterince
Her adımda çiğnedin duygularımı
Yetmedi hatta tepindin üzerinde
Hey merhametsiz
Bak bırakdığın gibiyim
Ayaktayım
Yıkılmadım daha
Kalbim senin için çarpar hala
Durur yerinde
Bahattin Tonbul
18.2.2012

Bahattin Tonbul
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Çarpılır Elbet

Karanlık ruhunu çekmişse eğer
Aşkı yakalamak ne zormuş meğer
Uyanık yatmaksa,tuzağı önler
Seven yürekler de,çarpılır elbet

O kaçış anını,unutmadım ben
Bekliyorsa hala,koskoca beden

Nasıl seversin sen,nasıl alırsın
Seven yürekleri,bulup dağlarsın
Allah’ın aşkını,hiçe sayarsın
Sevdayı sorarsan,çarpılır elbet
Bahattin Tonbul
14.09.2008

Bahattin Tonbul
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Çatamıyorum

Bu nasıl bir aşktı,bu nasıl sevda
Denizlere bakıp susamıyorum
İçimden çıkmayan, karadır sevda
Bedenden alıp da tutamıyorum

Yağmur suyu kanmaz,doyamıyorum
Gönüller de aşkı tutamıyorum
Buzlar daki narı görmezden gelip
Ateş üstü namaz kılamıyorum

Karların üstünde donan bedeni
Sonsuza atıp da saramıyorum
Karanlık gecede göze geleni
Kalbime sarıp da yatamıyorum

Dumanlar içinde kaplayan sisi
Umutsuz sanıp da bakamıyorum
Sensiz geçen yalnız,baharın isi
Densiz yüreğimde yakamıyorum
Bahattin Tonbul
11.10.2009

Bahattin Tonbul
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Çatlarsın

Sevdayı bulmayanlar,toprağından utansın
Doğurup kısrak yapan,yaşadıkça korkarsın
Hedefe ulaşmayan, gönüllerde yatansın
Ben o yarden vaz geçmem,vazgeçersen çatlarsın

O vedalar gözüyle,sevenler için değil
Yürekten sevenlerin,önlerinde hep eğil
Ayrılık olmaz artık,özlemler hayal değil
Ben o yarden vaz geçmem,vazgeçersen çatlarsın

Yaşanan acıların,kahramanı yaşanmış
Geçmiş anılar doğar,yüreklerde taşanmış
Üç beş ağlayan kadın,istenmeden boşanmış
Ben o yarden vaz geçmem,vazgeçersen çatlarsın
Bahattin Tonbul
1.7.2012

Bahattin Tonbul
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Çay

Nasıl bir içecek anlıyamadım,bu dünya zevkinden
İç semde fark etmez içmesem de aramam dünden
Rahmetli yemekten sonra  yudumlayarak,içmeden
Hayatta rahat etmezdi şimdi orda ne içer bilmem

Kimden kaldı bu çay içilmezse hayatta hissetmem
İçeriğinde ne madde varsa alışkanlık edermiş  hemen
Çok keyfine düşkün olan bir insan değilim de ben
Bu yüzden içenler bana  tuhaf geliyor,tiryakiyim diyen

Hiç birşeyin tadını değişemem tatlı bir su ile
İçinde karışım yok baktın mı resmin görülmeli
Ağzına aldığın an işte ben abu kayatım demeli
İçecek dediğin içtiğin anda karnını şişirmemeli
02.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Çeke çeke

İnsan yaşarken ders alır
Karanlığı sensiz gördüm
Gölgesinde yatan kalır
Çeke çeke sona erdim

Üşüyorsan seslen bana
Uzakları sardın cana
Gözyaşımı akıtsana
Çeke çeke sona erdim

Ölüm olmayan vedaydı
Cennet kokusu edaydı
Ağlaması tam belaydı
Çeke çeke sona erdim

Evimiz cennete dönsün
Hasretin içimde sönsün
Özlemim ufkuna dinsin
Çeke çeke sona erdim

Gitmiyorsa sensiz binler
Yalnız olan canı dinler
Karanlıkta görülmüyor
Ölen yârim hepten inler

Dost olmazsa solar yanın
Gönüllerde akan kanın
O sevgiyi bensiz tanın
Çeke çeke sona erdim

Bu yüreği ona verdim
Aşkını ben göğe serdim
İçimdeki acıları
Çeke çeke sona erdim
Bahattin Tonbul
13.1.2013

Bahattin Tonbul
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Çekecek Yüreğimde

Kollarım ağrımaya,başladı
Taşıdığım eşyalar,boşaydı
Midemizi doyurmak,içinde
Güzel hazırlamaya,bağlıydı

Birlikte de yaşarken,soruyor
Sana olan tüm sevgim,bağlıyor
Şu yalan dünyadan da,kaçıyor
Yüzünde renk kalmamış,yatıyor

Korkum kalmadı artık,buramda
Sen gittin gideli bak,şuramda
Sana olan tüm sevgim,silada
Bıraktığın acılar,komada

Derken gitti artık aşk,kimene
Seni severken bana,desene
İçindeki acılar,derinde
Çekecek yüreğimde,bitibe
18.7.2008
bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Çekenler Bilir

Unutulmuş gibi, geçiyor sanma
Unutmak mümkün mü, çekenler bilir
Acıyı özlemi, taşırsın amma
Siyahı beyazı, çizenler bilir

Unutur sanma, geçen zamanda
Alışmayı öğret, son meydanında
Unutmayız asla, sensiz o anda
Çizenler bilir mi, terkettin bizi

Hayali umuttur, insan kendine
Yakışanı yapar, acep derdine
Tesadüf değildir, söyle fendine
Sevdayı özlemi, çekenler bilir
Bahattin Tonbul
10.11.2015

Bahattin Tonbul
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Çekenlerin

Uzat elin tutayım
Çekip de çıkarayım
Düştüğün bataklıktan
Yüreğime atayım

Konuş güzel sesinle
Yiyeceğin besinle
O yarin yürüyüşü
Bitmeyecek desinler

Dillerde namelerin
Rüya da gezenlerin
Hayalleri çok olur
Sevdayı çekenlerin
Bahattin Tonbul
12.2.2009

Bahattin Tonbul
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Çeker Yüreğim

Herkesin sevdiği var
Seven gönülde yanar
Hayalimde canavar
Aşkın ruhumda kanar

Ayrı kaldık şu anda
Rüyalara bakanda
Irmak olup akanda
Seven yürek değil mi

Damarımda can akar
Sevdan içimi yakar
Geri dönüp de bakar
Güzel gözlü canım yar

Gökyüzünde uçarsın
Hasret olup kaçarsın
Halamı utanacaksın
Melek yüzlü canım yar

Anılarımda yaşan
Dağı taşı hep aşan
Süt gibi ani taşan
Seven yürek değil mi

Bahattin’im anarım
Yar aşkına kanarım
Lokma yapıp banarım
Sevda çeker yüreğim
Bahattin Tonbul
3.3.2010

Bahattin Tonbul
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Çekerim Çekerim

Çekerim çekerim, aşkı çekerim
O yare hasretim duysunlar beni
Geçmişe durmadan, anı ekerim
O yar beni sarmış, duysunlar beni

Ruhumda ateşi, sönmek bilmiyor
Sevdası içimde, yalnız ölmüyor
Gözyaşım toplanmış, kimse silmiyor
O yar beni sarmış, duysunlar beni

Karanlık gecede, onu bulurum
Yağan yağmurlarda, çamur olurum
Ağacın dalında, cansız kururum
O yar beni sarmış, duysunlar beni

Terkedip giderek beni sınadı
Yarden ayrılınca, aklım bunadı
Şu deli yüreğim, onu kınadı
O yar beni sarmış, duysunlar beni

Sevda bir ateşdir, yakmayın dedim
Zavallı aklımla, bedel ödedim
İnan ben çok sevdim,  terkde etmedim
O yar beni sarmış, duysunlar beni

Bahattin ar ettim, sevdam nerede
Gözyaşı kadehde, Allah verede
Teselli altında, hangi karede
O yar beni sarmış, duysunlar beni
Bahattin Tonbul
10.3.2016

Bahattin Tonbul
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Çekilmez Bu Hayatın Yükü

Yine bir bağırış,yine bir feryat.Yine bir kavga,yine bir üzüntü.Çekilmez bu hayatın
yükü.Bitmeyecek,dinmeyecek bir çilenin peşinden niye koşasın ki.Daha çok ağlayasın
diye mi? Üzülme geçer zaman,ağır ağır belki.Sana çok uzun gelsede diner bu
bağırışlar,feryatlar,kavgalar,üzüntüler.Biter...Emin değilsin biliyorum.Belkide
üzülüyorum.Bilmiyorum belkide.Kim eminki söylediğinden bu hayatta.Mavi gözlü biri
geliyor karşıdan.Parlıyor gözleri,gülümsüyor.Ama gidince karamsarlık yuvasına,mavi
gözlerin kapağı düşüveriyor,ardından bir iki damla.İnat et,durma.Sen ne kadar güçlü
durursan,bu hayat işte o zaman koymaz sana.

                                                                                      03.11.2007
                                                                                       Çağlayan Ecem Tonbul
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Çekip Giderim

Ani bir kararla evlenmiştim dünyada
Küçüklükte fakirlikte çok çektim o zamanda
Bir türlü fırsatım olmadı çocuk okutmakta
Feda ettim tüm ömrümü o anda
Kaderim bu imiş der çekip giderim

Yedi yaşında başladı,dişin verdiği acı
Parasızlıktan vücudum çok zayıf besinsiz kaldı
Otuz beşinde önce annem sonra baba sancısı
Bütün bunlar yetmiyormuş gibi kırkında çıkan kanser korkusu
Kaderim bu imiş der çekip giderim

Çok isterdim kardeşlerimle gelip gitmeyi,sohbet etmeyi
Kızımın oğlumun ayrı,ayrı Mürvetlerini görmeyi
Felek kırk sekizinde kesti yememi içmemi ve yürümeyi
Dilim tutuldu son nefeste söyleyemedim  elveda demeyi
Kaderim bu imiş der çekip giderim

Doymamıştım dünya da köyüme şehrime evime
Karar verememiştim yerleşmek için kalacak yerime
Çok çabuk sıçradı sardı melun hastalık beynime
Tadamadan terk ettim ben küstüm gönlüme
Kaderim bu imiş der çekip giderim
Bahattin Tonbul
3.4.2009
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Çekip Gittiler

Yarimi kaybedince,sular gibi akarım
Anılarını bende, yüreğimde erittim
Göğsündeki yaraya,buhar olup yakarım
Acıları içimde,rüyalarda belirttim

Gözlerinde o ateş,gönlündeki yarayı
Doktorlara sormuştum,canım kanser dediler
Damarımdaki kanı,ruhumdaki sarayı
Sonsuzluğa atmıştım,hakka boyun eğdiler
Bahattin Tonbul
24.7.2009
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Çerkez Kızı

Yine sabahlar olmuyor
Kar lapa,lapa yağıyor
Her an kalbim seni arıyor
Seni arıyor Çerkez kızı

Bu hasretlik yetti artık
Bant,dinleyip resmine baktık
İki sene gedmez sandık
Üçüncü yıl gedmez Çerkez kızı

Yağan yağmur düşen karda
Esen yelde,bulutlarda
Güneş'te yıldız'da ay'da
Seni arıyorum Çerkez kızı

Derdimi anlatamadım sana
Kafesteki bülbüle baksana
Ölmüyor,hasret o vatanına
Bende,sana Çerkez kızı

Bülbül gibi gülmüyor yüzüm
Ağzımdan çıkan her iki sözüm
Sebebi sensin yaşlı gözümdün
Anla artık seviyorum Çerkez kızı
(10.1.1978)
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Çerkez Kızı-1

Dilerim tanrıdan tez kavuşalım
Ailene söyle nişan yapalım
Seninle çekinmeden buluşalım
Buluşalım hami Çerkez kızı

Sözlerimin cevabını hemen yaz
Havalar soğuk gönlümde ayaz
Önümüz kış,yolumuz beyaz
Seni bekliyorum Çerkez kızı

Çalmak isterdim udi ile sazı
Avcıya lazım olur,tüfekle,tazı
Aşıkların içinde tükenmez sızı
Seviyorum seni Çerkez kızı

Bu sevgim sana sonsuz
Taş,gibi kalbim olmuş buz
Hasretliğim gedmez onsuz
Seviyorum Çerkez kızı

Bahattin' in içinde oldun sızı
Gönlümü çaldın onun hırsızı
Allah ikimizi etti kendi yıldızı
Seviyorum be Çerkez kızı
(10.1.1978)
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Çetin'im Dostar-2

Ben çetin’im kimse bilmesin derdimi
Bazen ağlarım bazen de güldüğümü
İçimdeki yaranın ne olduğunu
Söyleyemem dostlar neler çektiğimi

Akbaş köyünde yıllarca efe oldum
İçimdeki yarayı oraya koydum
Ne yaptım ne ettim hiç de bilmiyorum
Çetin’im dostlar  dünyaya yetmiyorum

Düğünde bayramda oynar oyununu
Yaşadığın en uzun efe oyunu
Bu sevda yakar adamı dolan yolu
Çetin’im  kaybettirmeyin koyunumu

Akbaş köyünün dağı düzü ovası
Benden sorulurdu her türlü yaylası
Olur huylusu huysuzu sevdalısı
Ben çetin’im dostlar,budur aşk yarası

Uzundur bizim buraların gecesi
Sabahlara dek gönlümün eğlencesi
Sever yürekten yarin her bir hecesi
Yakar çetin’i ta içten bilmecesi
Bahattin Tonbul
19.08.2008
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Çetin'im Dostlar-1

Zannetmeyin yüreği yoktur diye
Yıllarca sevdim o idi gönlümde
Bilirsiniz sessiz görünümümde
Çetin yalnız aşkı yaşar içinde

Orman olur Akbaş köyünün düzü
Çocukluğumda yaşadığım özü
Karış karış bilirim bütün gözü
Söylemez çetin hiç de yalan sözü

Bayırda sayada bahçede gezer
İçindeki aşkı yürekler ezer
Söylemez derdini bu sevda yeter
Ben çetinim dostlar,hayat derbeder

Bu sevda beni anamı da yakar
Gönlümde olan sevdiğim kız kokar
Sana bana bak kimseye sormazlar
Çetin’im bırak yalnız yaşasınlar
Bahattin Tonbul
19.08.2008
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Çevir

Yar öldü de öldür, güldü de güldür
Yeter ki sev onu, sen hakka bildir
Elbette sevecek,  o sana verir
Gerisini getir, evir ve çevir
Bahattin Tonbul
12.8.2017

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çevreme Işık Saçtığını

Seninle bir olduğum yaşadığın o anlar
Bir tanem
Bana ve çevreme ışık saçtığını
Canım
Seni kaybedince anladım karanlıkta
Bırakıldığımı
Nasıl bir elektrik
Nasıl bir ışık veriyordum ki
Farkında olmadığımı
Sen gidince anladım canım
Kendi ışığımın aydınlatmadığını
Değerini bir tanem
26.04.2008
Bahattin Tonbul
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Çığlık

Mümkün değil anlamamak duymamak
Parça,parça eder yüreği oymak,oymak
Ses değil adeta acıyla tatlıyı karıştırmak
Gibi bir şeye benziyor o çığlığı hatırlamamak

Sessizlik içinde yırtarcasına geliyor
Gözle görmek mümkün değil insanı eritiyor
Çok ince ve uzunca olursa havayı titretiyor
Duyunca dayanmak zor,kulaktan ciğerine iniyor
26.05.2008
Bahattin Tonbul
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Çığlık Atamadım

İstediğim gibi ağlayamadık,haykıramadık bile
Ne ben nede çocuklar.
Hastahane bahçesinde susmak zorunda kaldık
İçimize gömdük acıları,
Çığlık bile atamadık
Kardeşin Ali geldi sarılıp bağrışamadık
Şöyle adınla başlayıp Nigünüüüüüüüü...m
Diye bağıramadım inan
Sadece yazdım.
Çığlıklarımı hep Antoloji ye kazıdım
Bu yürek bunları boşa yazmadı
Hemen.
Atamadığı çığlıkları hep sakladı
08.05.2008
Bahattin Tonbul
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Çık Gel Artık

Gönül bağlarımı toplayıp gittin
Sevda hasretimi,sarıp erittin
Beni bu alemde,nasıl kaybettin
Çık gel artık yarim,sabaha kadar

Gece rüyalarda,seni aradım
Tüm karanlıklarda,aşkı taradım
Gündüz ufuklarda,neye yaradım
Çık gel artık yarim,sabaha kadar

Seni bu alemde,ben çok sevmiştim
Tutsak yüreğimi,ona vermiştim
Sevgi benliğime,acı ekmiştim
Çık gel artık yarim,sabaha kadar
Bahattin Tonbul
16.7.2009
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Çık Gel Yarim

Gece karanlıktır bizim sokaklar
Yari arayıp ta bulamayanlar
Acı çekip bu dünyadan uçanlar
Eşe dosta sordum yok dedi onlar

Yıldızları gök yüzüne dizdiler
Aşkımızı rüzgar gibi ittiler
Sevdamızı topraklara gömdüler
Çık gel yarim sevdiğimi gördüler

Gönlümdeki yaran çıkmak bilmiyor
Sensiz bu yerlerin tadı olmuyor
Ayrılığın acısı da dinmiyor
Çık gel yarim savdan deli ediyor
Bahattin Tonbul
10.10.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çık Ordan

Bağırsam haykırsam da,duysam sesini
Ben geldim bu dağlara,hissettirsen mi
Nerelerdesin yarim,yok et nefsini
Ey sevgilim kalkıp da,artık gezsek mi

Köyün poyrazı açık,esip duruyor
Evciler yolunda da,hasret kokuyor
Maşak tepesinde de,rüzgar esiyor
Ey sevgili cananım,seni arıyor

Yürüyerek gelmiştim,gökçe yazıdan
Gün görmeze varmıştım,sana sormadan
İçimdeki aşkını,nehre atmadan
Ey gül sevgili yarim,çabuk çık ordan
Bahattin Tonbul
10.08.2008
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Çıkar Mı?

Bana baygın bakma yar,kemiklerin sızılar
Hastalık bana geçmiş,doktorların yazılar
Kanındaki mikrobu,arayıp bulamazlar
Çaresiz kalmış hepsi,dermanı kazırlar

Sevdasını bilmeyen,ateş olup yakar mı?
İçindeki acılar,duman olup çıkar mı?
Bahattin Tonbul
3.2.2009
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Çıkınca

Sevdiğime sarılmışım,şu anda
Yarı sevgi yarı hayal,karşımda
Özleyip onu almıştım,yanıma
Bası verdim birden bire,bağrıma

Bütün sevdam oralarda,akınca
Akşam olup yıldızlara,bakınca
Çok ağladım çok sızladım,yanmadı
Senin için şu dağlara,çıkınca
Bahattin Tonbul
16.11.2008
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Çıkıp Gelsen

Sen yokmusun sen
Sevdanın esiri
Yüreğimin tesirisin sen
Sensiz bu alemde gezemem
Benliğimi kaplamışsın sen
Bütün sevgimi bir bilsen
Eğilsen
Yüreğimin üstüne de
Çıkan sevda sesini dinlesen
Ruhumda esen
Fırtınaları dinlendirsen
Sen
Eğer benim sevdiğim isen
Özledim seninle olmayı
Sensiz kalmayı düşünmem ben
Rüyalarımda gezen
Hayallerimi süsleyen
Sen
Ruhumun ince derinliklerinden seslensen
Sen
Biliyorum uzun yıllar yaşadık
Hiç yalnız bırakmadığın
Sevgili eşimsin
Sen
Sensiz düşünemiyorum ben istemeden
Elimde değil
Çok seviyorum  işte bu yüzden
Neden yalnız sade ve tek
Sen

Çıkıp gel artık bekletmesen
Bazen yorulunca terleyen birten
Ağlayınca göz yaşlarımı süsleyen
İçimi titreten busen
Damarlarımdaki kanı ısıtıp şekil veren
Artı yeter be gelsen
Yetmiyor gedmiyor sessiz sensiz bu alem
Birde ne olur beni dinlesen
Sen
Tatlı tatlı esen rüzgarım olup bedenime değsen
Yağmurum olup anılarımızı temizlesen
Su olsan seni içsem
Ben
Damarımda kan olup kalbimde uyutup
Sesini dinlesem
Sende dinlensen
Hiç beklemeden haydi çıkıp gelsen
Sen
Bahattin Tonbul
15.10.2009
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Çıkma Karşıma

Ne zaman senden ayrı kalsam
Özlemim çıkar hep  karşıma
Sensiz olup hayale dalsam
Bulup alsam seni karşıma

O anlar içimde bir sestin
Yüreğimde durmadan estin
Yar her yerde sevdamı kestin
Görüp alsam seni karşıma

Kalpte yatan aslında sendin
Her beden arkasında tendin
Sen aslında sen değil bendin
Özlesem de çıkma karşıma

Seni her sözcükte denedim
Aşkı rüzgarında yetmedin
Tek seni ben tarif  etmedim
Özlersem de çıkma karşıma

Seni onlar anlatamadı
Sevdamızı unutamadı
Gözyaşlını kurutamadı
Özlersen de çıkma karşıma
Bahattin Tonbul
25.7.2011
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Çıktı

Yalnız yüreğimi yakmış
Sönmedi hala acısı
Yarim bedenime bakmış
Yoktur alemde sancısı

Bu dünyada yapamadık
Tedavisi yarım kaldı
Bir türlü  çıkaramadık
Mikrobunu beyne saldı

Bitmeyen müthiş ağrılar
Hasretinle beni yıktı
Geçmişte kaldı çağrılar
Ruhu gökyüzüne çıktı
Bahattin Tonbul
4.7.2009
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Çılgın Olan Türk

Ezan sesi çınlar, dağlar nefesi
Bir yerin adına denirse ki Türk
Gökten eksik olmaz, al bayrak sesi
Ey dünya sen ona, bakıp öyle ürk

Akili makili, karıştırmayın
Sakın ha Türkleri, ayrıştırmayın
Düşmanla düşmanı, barıştırmayın
Bir yerin adına denirse ki Türk

Türk iradesine, karşı durmayın
Hakkın hizmetcisi, ona vurmayın
Tarihi affetmez, sakın sormayın
Ey dünya sen ona, bakıp öyle ürk

Hayalleri geçmiş, düşmanmısın sen
Haine hizmeti, esirgemezsen
Bu millet affetmez, düşünmez isen
Ey dünya sen ona, bakıp öyle ürk

Her güç ona boyun, yıllarca eğmiş
Dinini siyaset, etmez gerçek Türk
İslamın kılıcı, olup hep eğmiş
Yaymıştır dünyaya, dinle öyle ürk

Düşmanlarına o, hiç boyun eğmez
Sen Hakka değmezsen, o sana değmez
Tuzak kurma ona, Allah’ın sevmez
İslamı yayandı, çılgın olan Türk
Bahattin Tonbul
4.5.2013
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Çıngılar Saçan

Hakta la isterse aşkı,sonsuza kaçar
Gönül ateşine soktu,çıngılar saçan

Dünya ateşiyle yanar,ışığı açar
Bu nasıl hikmettir ki o,enerji saçar
Ona bu gücü verendi,gönlümü saran
Hakta la isterse aşkı,sonsuza kaçar

Adına güneş denirdi,korkup da kaçan
Bir sevdaya güvenirdi,kuş olup uçan
Hakikatin yanında ki,bir zerre ruhu
Gönül ateşine soktu,çıngılar saçan
Bahattin Tonbul
5.5.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çıramı

Anılarımı,gömdün içerime
Acılarımı,koydun yüreğime
Sen bu alemi,terk ettin edeli
Senli ve  sensiz,vurdun bedenime

Çok yalnız kaldım,yoktun buralarda
Sevdana yandım,sordum oralarda
Sonsuza saldım,can karanlıklarda
Kokunu aldım,kaybolmuş sıralarda

İçim kaynıyor,atmayın sevdamı
Kalbim çarpıyor,açmayın yaramı
Seni arıyor,sonsuz karanlıkta
Yar kayboluyor,yakmayın çıramı
Bahattin Tonbul
2.7.2009
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Çırpar

Hasret kaldım ben ona
İçimdeki koruna
Yanıp yanıp tutuşur
Yari ayrı olana

Ah yarim yaktın beni
Öksüz bıraktım seni

Yanakların al olmuş
Dudakların bal dolmuş
Yüzünü örtemem ben
Rengi hepten solmuş

Ah yarim yaktın beni
Öksüz bıraktım seni

Yari burada bulamam
Onu kurda soramam
Çakallar çoğaldıysa
Dışarıya vuramam

Ah yarim yaktın beni
Öksüz bıraktım seni

Dereler taşacaktır
Yare ulaşacaktır
Onsuz gezemiyorum
Gönlü hoş olacaktır

Ah yarim yaktın beni
Öksüz bıraktım seni

Göklerde bulutlar var
Üstünde yari yatar
Sevdiğim melek olmuş
Kanatları hep çırpar
Bahattin Tonbul
23.11.2008
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Çiçeğim

Sen giderken gönül,bağım demiştin
Yüreklerde acı şerbet içmiştin
Gece gündüz beni, atıvermiştin
Hasretinden yanar sevda çiçeğim

Kendimden geçmişim,yarsiz gezemem
İçimi ezmiştin, ayrı sezemem
Gök yüzünde ayı, yerde ezemem
Hasretinden yanar sevda çiçeğim

Umutlarım yanmış,aşkı yaşarken
Sevdalarda kanmış,dağı aşarken
Çeşmelerde dolmuş,sular taşarken
Hasretinden yanar sevda çiçeğim
Bahattin Tonbul
31.7.2009
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Çiçeğin Suya Aşkı

Çiçek suya aşık,durmadan sorar
Su alınca çiçek,kokular yayar
Sevdiğini söyler,sevdayı arar
Sularsan çiçeği solmaz sevdiğim

Her koku yaydıkça,seviyorum der
Aynı sevgiyi de,karşıdan bekler
İlgi göremezse,yapraklar söner
Sularsan çiçeği solmaz sevdiğim

Sevda ikimizi hepten ayırdı
Bu alemde dağlar taşlar bayırdı
Doğruyu eğriyi,bilen kayırdı
Sularsan çiçeği solmaz sevdiğim

Çiçek büyüdükçe,benzi solmuştu
Uzayan dalları,güçsüz olmuştu
Hastalık bedeni hepten sarmıştı
Sularsan çiçeği solmaz sevdiğim

Duyunca üzülür,doktor çağırır
Kokular tükenmiş,yürek ağarır
Suyun sevdasına,seven bağırır
Sularsan çiçeği solmaz sevdiğim

Çaresiz hastalık,vücudu sarmış
İki sevdalının,aşkı kararmış
Sebebini sorup,neden ararmış
Sularsan çiçeği solmaz sevdiğim

Kuru,kuru sevda,hayat verir mi
Söylediğin sözler,cana gelir mi
Onu yaşatacak,gerçek erir mi
Sularsan çiçeği solmaz sevdiğim

Bahattin’im çiçek,elden gidince
Çaresiz halimi,tanrım görünce
Suyu versen bile,vakit gelince
Sularsan çiçeği solar sevdiğim
Bahattin Tonbul
28.2.2010
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Çiçek kokulu Anneciğim

Uzak biliyorsun arası tanıdık çok ama benim
Yürek dayanmıyor artık olmuş koskoca gönül yarası
Seni arıyor durmadan belki bastıracak kanatacak yarası
Acı küçük kızına,çocuklarına anne hepimizin içinde oluşan
Çıban gibi deşilmeden oluşmuş acı verecek cerahat yarası
İyileşir mi bilmem ama çok seviyoruz seni annem gel istersen
Birlikte çıkalım Kızılay’a gezelim hatıralar eskiyi bilesin
İhtiyacım var söyleyemiyorum babama utanıyorum ondan
Ne olur yalvarıyorum anne gel kurtar beni bu azaptan
Çiçek kokulu anneciğim
10.05.2008
Bahattin Tonbul
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Çiçekler Açmadı

Sen gidince sustu, diller dönmedi
Kayboldun aniden, şiirler doğdu
Yüreğimde ateş, sensiz sönmedi
Çiçekler açmadı, kaderim boğdu

Seni yasak ettim,kendi kendime
Ben yok olup yittim, sevda derdime
Dillerim lal oldu, söyler ardıma
Çiçekler açmadı, kaderim doğdu

Karanlıkta kalsam, hep seninleyim
Girdiğin sokakta, bak peşindeyim
Haykırsam arkandan, son sesindeyim
Çiçekler açmadı, kaderim boğdu

Akan gözyaşında, hesabın mı var
Sevdana sarıldım, ağlama ey yar
Hasretin anımda, tükenmez bir ar
Çiçekler açmadı, kaderim doğdu

Kimse dolduramaz senin yerini
Hiç boşluk kalmadı, atma ferini
Hüzünlerin sardı, unut erini
Çiçekler açmadı, kaderim boğdu

Bom boş çerçeveler, duvarı süsler
Hayat bile sensiz, gönülden üsler
İmkansızı bulup, kalplerde küsler
Çiçekler açmadı, kaderim doğdu
Bahattin Tonbul
27.7.2012
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Çiçeklerim

Kaybolmasın satmayın almayın çiçeklerimi
Onlar sız bu dünyada tek başıma neylerim
Sevdiğim bu ellerden gidince onlarla eğlenirim
Yalnızlığımı hissettirmezlerdi benim güzellerim

Kimi lale,kimi sümbül,kimide güldü onlar
Üçü de birbirinden güzel bakımlıydılar
Sevdiğim onlarla her sabah sohbetler yapar
O yok olunca boyunları birazda olsa yere bakar

Çok çalıştım üzülmesinler diye her gün
Suyunu vitaminlerini hep ayrı koydum
Arada sırada sevdiğim gibi konuşuyordum
Tanıyorlar sesini anneleri gibi olamıyordum

Bak sen lalemi biri koparmaya çalışıyor
Kızım Selcen bu temmuzda evden gidiyor
İçimde bir sızı şimdiden başladı yakıyor
Ne olur çiçeğim narin yüreğim dayanamıyor
09.06.2008
Bahattin Tonbul
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Çiçeklerin Ölümü

Hiç beklemediği bir anda geldi ölüm, böyle olacağını bilemedin
Doğdun büyüdün yaşadın hatta çoğaldın tam rahat edecektin
Sanki bahar çiçeği gibi etrafa kokular saçıp birden çoğalı verdin
Aynı onların çiçekleri gibi de aniden kuruyup yok olup ölü verdin

Keşke onlar gibi olaydın da başka bir baharada geri döneydin
Yoksa çok mu derine gömdük seni de anlıyamadım,ha bunu bileydin
Bir yolunu bulup da tekrar yanıma gel ne olur hele seni de görüverseydim
işte bende yağmur olup susuzluğunu gidersem de tekrar beni sevseydin

Çiçekler gibi yaşadıklarımız hemen geçiverdi değilmi sevgilim
Kalbime arı gibi girdin adeta çiçeğin özünü alır gibi sahiplendin
Nasıl bir iz bıraktın ki senden başkasına hiç yer bile vermedim
Allah'ına kavuştun muradına erdin benide o makama eriştirseydin

Nasıl olur bilmem ama bir rüzgarın çiçeği yok ettiği gibi yok oldun
O rüzgarın esintisi içimize ılık,ılık girdi okşadı iyice rahatlatıyordun
Unutacağımızı zannettin adeta içimizde alevlendin ateş koydun
Esintiyle birlikte kayboldun toprağa ölüm çiçeklerini doldurdun
05.03.2008
Bahattin Tonbul
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Çile Çekmek

Veda etmeden gitmek,sevdamıza yakışmaz
Dilin dönmez olmuştu,sesin inan hiç çıkmaz
Gönlüm sana hasretken,gözlerimiz bakışmaz
Çile çekmek ne zormuş,ruhum senden hiç bıkmaz

Gitmek kolay oraya,peki arkanda kalan
Düşünsene bir kere,bu dünyamız hep yalan
Garibanım perişan,hayallerine dalan
Çile çekmek ne zormuş,ruhum senden hiç bıkmaz

Gitme kal demiştim ben,yolu yarılamışsın
Dönmezsin ki bir daha,hakkı aralamışsın
Ölümlü bu dünyadan,teni karalamışsın
Çile çekmek ne zormuş,ruhum senden hiç bıkmaz

Sana aşkı adadım,ellerin avucumda
Yüreğine dadandım,dillerin pabucunda
Gözlerini kapadın,o yarin başucunda
Çile çekmek ne zormuş,ruhum senden hiç bıkmaz

Gölgen geldi yanaştı,adım adım yaklaştım
Bedeli hayal oldu,su aktıkça aklaştım
Bu alemde bedenim,yıkandıkça paklaştı
Çile çekmek ne zormuş,ruhum senden hiç bıkmaz

Bahattin’im giydiğim,ucu yırtık bir çorap
Oda babamdan kalma,aşkın gönlümde harap
Sensiz bur-da yoruldum,rüyalarımsa harap
Çile çekmek ne zormuş,ruhum senden hiç bıkmaz
Bahattin Tonbul
25.8.2011
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Çilekte

Yaşayan kalpsiz olmaz
Gül yapraksız solumaz
Yarini sevmeyenler
Gökyüzünde bulunmaz

Hepsinin bir yıldızı
Yanıp söner durmadan
Gönlümdeki yaldızı
Akıp gider yanmadan

Acı verir yürekte
Sevdaları dilekte
Allah sabırlar versin
Bütün tadı çilekte
Bahattin Tonbul
13.6.2009
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Çingenem

Biliyorum bir yere bağlanmayı sevmezdin
Dağlar, kırlar hatta çadırlarda yatmak isterdin
Bende şaka da olsa sana çingenem derdim
Öyle sevdim,inan seni kalbimde öyle yer ettin

Sen çok asil biriydin giyiminle kuşamınla beni fetettin
Kalbimin enderin köşesine bilmeden gelip yerleştin
Yıllarca kaldın senden memnundem hiç şikayet etmedim
Uçukluğunu çingene ruhunu beğendim ve her zaman sevdim

Sende bu sevgime laik yaşadın beni incitmedin
Belki kötü yanım olmuştur,ama bana hissetirmedin
Bu beni sana daha çok bağladı anlatamam güzelim
Taşıdığın ve sakladığın o çingene ruhunu şimdiden özledim
17.05.2008
Bahattin Tonbul
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Çirkin Kadın

Gönlümdeki çirkin kadın
Yıllarca beni yönetip durdun
O kadar sevdim ki seni
Aşkını hala içimden atamadım

Gençlik kahrımı çektin
Korkundan kimselere bakamadım
Ruhumu doyurdun yıllarca
Kimseye muhtaç bırakmadın
Çirkin kadın beni sen kendine
Aşık yaptın....
17.05.2008
Bahattin Tonbul
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Çitiyor

Tuta bilsem bu ellerde yok diyor
Acıları yaraları örterken
Sevda denen gönülleri gidiyor
Deli aşık sokaklarda sürterken

Yüreğinde sen yarini taşırsın
Bedenleri bu alemde sekerken
İçerinde acıları kaşırsın
Gözlerine sürmeleri çekerken

Yok olup da  örtüsünü örtsene
Rüyalarım gök yüzünde bitiyor
Güneş vurup sıcaklarda börtsene
Hasret kalan ciğerimi çitiyor
Bahattin Tonbul
15.6.2009
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Çizgiler

Yüreğimde çok hoş kokan,sevdiğimi görürüm
Sevdasını acıtıyor ayrı geçen çizgiler

Ölüm var ki her gün inan,birer birer ölürüm
Hayat çok ki gün geçdikçe, bir bakarsın çürürüm
Aşk dediğin eskidikçe,hasret yakan bir zulüm
Yüreğimde çok hoş kokan,sevdiğimi görürüm

Bağlanıyor sana olan bu alemde sevgiler
İçerimi hep dağlıyor,adın geçen ezgiler
Bedenlerde karışmıyor,toprak olan güzeller
Sevdasını acıtıyor ayrı geçen çizgiler
Bahattin Tonbul
4.5.2009
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Çocuk

Eğer bu ben isem söyle sen kimsin
Geçmişte kalmıştı,o masum çocuk
Hayal etmiş isem,sen ömrümsün
Karanlıktan korkmuş,duran o çocuk

O soğuk elleri yüzüne vurdu
Buğulu bakışlar,içimi burdu
Özlemi kalbimde, oluşan urdu
Hayali karşımda,kaybolmaz çocuk

Parlayan güneşte,tenim ısındı
Anılar göğsümden,olmuş kasıntı
Esen rüzgarında,duran sarsıntı
Bedeli ruhumda,parlayan çocuk

Doğan gökküşağı,seni yaratmış
Farklı renkleriyle,yari aratmış
Bedeni derinden,aşkı muratmış
Gecesi gündüzü, ağlamaz çocuk

Annenin şefkati,koklayışları
Buğulu camlarda,akar yaşları
Elleri titriyor,dokunuşları
Sevdanın parçası,değilmi çocuk

Onunla doğmuştum,bunu fark ettim
Öten bir kuş iken,yurdu terk ettim
Yıllar once doğan,aşkı zerk ettim
Sevda dolu aşkı,özleyen çocuk

Bahattin’im bende,zincir vurmuşum
Gece karanlıkta,hayal kurmuşum
Sevdalı mahkuma,hesap sormuşum
Susarak bekledi,celladı çocuk
Bahattin Tonbul
8.1.2012
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Çocuk Dediğin Çocuktur

Çocuk dediğin çocuk gibi konuşur
Fazla söze karışmaz yerinde durur
Durduğu yerde olay yaratmaz oturur
Çocuk çocuktur,bıraktığın gibi de gudurur

Çocuk büyükleri üzmez,sözlerini dinler
Yemeğini hiç dökmez,evinde imekler
Başkalarına küsmez,konuşurken heceler
Çocuk çocuktur,bıraktığın yere dönemezler

Büyüklerini sayar,kafasını şişirmez
Onları hep dinler,yap deyince yapmaz
Dersine çalışır,çokta soru sormaz
Çocuk çocuktur,verdiği sözü tutmaz

Söylenen hiçbir işten kaçmaz
Yaş olan birikintiye hiç basmaz
Kızınca çevresindekileri takmaz
Çocuk çocuktur, o pek anlamaz

Büyüklerin tepesinden inmez
Derslerini yapmasını çok iyi bilir
Evde ödev yapmayı hiç sevmez
Çocuk çocuktur ürkütmeye gelmez

Gelelim büyüklere,onlar büyüktür biline
Çocuklara nasıhat vermek kolaydır diyene
Herşeyi eleştirmeden uyarmadan yapan birine
Onlar artık büyüktür,herşeyi yaparlar sizene
29.04.2008
Bahattin Tonbul
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Çocuk Değilde Neden Süs Köpeği

Süs köpeği olmak isterdim,sahibimin elinde
Hergün bana bakar benimle oynar ilgilenirde
Bambaşka bir duygu insanım ama içimdende
Hep özenmişim neden değer verilmezdi diye

Hoşuma gider o insanların bu içten sevgisi
O köpeği adeta içine alacak nasıl da belli
Dışarıda mağdur sevgiye muhtaç olan çocuk
Varken neden hayvana olsun tek bu sevgi

Sorguluyorum ben yanlış birşeymi söyledim
Bütün bu duyguları içimde ben taşıyamadım
Sonunda şiirlerimde sesleniyorum neden
Varsa çevrende çocuk,önce onu sevsen
29.04.2008
Bahattin tonbul
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Çocuk Ve Eş

Ne garip bir duygu birden aklıma geldi
Kendi parçan olan çocuğunun yanında
Saçılamazsın giyinemezsin sakın ha
Sonradan tanıyıp evlendiğinin yanında

Her hareketini serbestce çekinmeden yaparsın
Altını değiştirdiğin sırtında taşıdığına anlatamazsın
Hangi duygu hangi katagorinin içine bunu koyarsın
Mümkün değil bu nasıl sevgi bağıdır anlatamazsın
04.05.2008
Bahattin Tonbul
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Çocuklar Doğunca

Çocuk bu doğunca hamdır daha meyve gibi olacak
Zaman onu önce genç sonrada belki olgunlaştıracak
Sanki bu dünya onu deneyecek yavaş yavaş tadacak
Elbet bir gün zamanı gelince yaşlanıp toprağa bakacaklar

İşte sona bak meyvenin dalda oldu olgulaştı yere düştüler
Toprak oldu varsa tohumu tekrar karışıp meyve verecekler
İnsanlarda aynı doğduk yaşadık ölüncede toprağa girecekler
Ne olduğunu bilemiyecek geri dönmeyi birlikte bekliyecekler

Hey haat artık iyi inceleyin bu döngüyü bütün canlılarda bunlar
Yaşam yeme içme gezme Allah'a ibadet etmeyi yaparlar
Bak hele desin gördüğün o bitki onun için ne nimetsin sen
Bütün canlılar elinizde fırsat varken ufkunuzu hizmet sunsunlar
11.04.2008
Bahattin Tonbul
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Çocukların (Ecem-Selcen-Gökcen)

Anne tabut da yüzünü gördüm gülüyordun sen
Hep seni böyle hatırlayacağım küçük kızın Ecem
Nasıl olduda anlıyamadık bu dünyadan kaçtın hemen
Ben oraları bilmiyorum babam göndermiyor yalnız gelemem

Anne ben büyük kızın,ilk göz ağrın Selcen
Son zamanları biliyorum,seni ihmal ettim ben
Yanlış anlama tüm kalbim bedenim işimde çalışırken
Nankör değilim büyük fedakarlıklarla yemeyip içmeyip okutan sen

Anne ben oğlun birlikte oturup dertleşen Gökçen
Hatırlarsan son kez karar verdik askere git demiştin hemen
Gidemedim annem sen yatakta hastehanede kımıldamadan yatarken
Unutamam seni çok üzdüm büyükken, çocukken emeklerken en son okurken
15.02.2008
Bahattin Tonbul
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Çocukların Annesi Evimin Kraliçesi

Sen neydin be içimin esintisi kalp hırsızı
Nasıl ettinde bu kadar kalbin oldun üzüntüsü
Kırmaz mı hiç insan bir kalp belki gelirdi gürültüsü
Sen evimin kraliçesi çocuklarımın olmuştun annesi

Hepsi sesiz üzgün beklenmedik şoklardayız
Acı deldi kalplerini daha yokluğunu unutamayız
Seninle olduk senin kıymetini bir yerde bulamayız
Bulunduğun mekenları bıraktığın anıları bozdurmayız

Çok bağladın bizi kendine sevgin ve gülüşünle
Unutmadık son an elveda demeden terk edişine
İçimizde bir ukte oldu o sessiz konuşmadan gidişine
Bak artık bu kolay olmadı bilirim Allahın karışmayız işine
13.04.2008
Bahattin Tonbul
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Çocukların İçin

Biz söyledik biz yazdık,etrafa duyurmadık
O kadar sevdik ki açlık ve susuzluğa dayandık
Her şeye birlikte karar verdik,çoğu zaman ağladık
Çocuklarımız için,yaptıklarımıza hiç ama hiç acımadık

Onlar üzülerek gitti,onlarda yoruldu hayat bu
İstiyorduk ki gelecekleri hep olsun mutlu
İşsizlik parasızlık çekmesinler yaşam boyu
Çocuklarımız için eğitime yapılan yatırım huzuru

Hesaplar tutmadı,tam rahatlarken ayrıldın
İçerimizde sıkıntı oldu,senin bu ani kaçışın
Biliyorum elinde değil ama  nerdeydi yanlışım
Çocuklarımızın eğitimine tüm gücümüzle uğraşmışım
11.05.08
Bahattin Tonbul
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Çocukların Özledi

Anılardan bir parça parçalar yüreğimi
O yari bekler gördüm gelir diye ebedi
İçimdeki yarayı kimse bilmez derdimi
Ona buna sormadım yok etmenin bedeli

Çık gel artık yarim senin için değer mi
Parçaladın ruhumu,yüreklerim eridi
Boş bıraktın orada,kalbindeki yerimi
Hatıralar duvarda asmıştım bundan belli

Acıların çok sürdü,hiç de buna değer mi
Yolda yürürken bile  hayallerdim ben seni
Bunca yıldır uzakta,kaybetmedin sevgimi
Unutmadı hiç biri,çocukların özledi
Bahattin Tonbul
8.11.2008
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Çocukluk Kalır

Bende ağlamasın, isterim bahtım
Bulutlar üstünde, gözyaşın kalır
Öksüzlük yetimlik, sığmazdı bahtım
Yangınlar söndürsün, çocukluk alır

Umutlar altında, yari arama
O yar toprak olmuş, yeri dar ama
Ruhunu temiz tut, sakın ha karama
Yangınlar söndürse, çocukluk kalır

Erişsin her meyve, hayaller sönsün
Yüreğinde ateş, geriye dönsün
Acı söz değmesin, toprağa gömsün
Yangınlar güldürse, çocukluk kalır

Herşeyin sevgisi, gönülde, vardır
Sevdanın tartısı, yürekte ardır
Fedakar olanı, elbette yardır
Yangınlar söndürse, çocukluk kalır

Düşlemek hayatın, parçası olsa
Ayağa kalkmakta, saçmalık olsa
Tekrardan yaşamak, umutsuz kalsa
Yangınlar söndürse, çocukluk kalır

Haykırıp  durması, özlemi çeker
Dikkatlar dağılmış,  göğsünde teker
Umudum Allah’ta, elbet o diker
Yangınlar söndürse, çocukluk kalır
Bahattin Tonbul
26.12.2014
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Çocuksun Yavrum

O gül tenindedir,pürüzsüz yüzün
Buruşmuşsa artık,her iki gözün
Sevgiyle bakınca, yıllarca özün
Hala gönlümdeki,çocuksun yavrum

Sende olmuşsun bak, artık bir baba
İyice giyin çık,sırtında aba
Üşütüp de hasta,olma bir daha
Hala gönlümdeki, çocuksun yavrum

Gece üstünü de,sakın ha açma
Sevmediğin yare,elini açma
Annene söyle de uzaya kaçma
Hala gönlümdesin çocuksun yavrum

Sen uyurken bende,uyuyamazdım
Senin sevgine de,inan doymazdım
Yalnız başına da,seni koymazdım
Hala gönlümdesin çocuksun yavrum

Başını örtki sen,üşütmeyesin
Evladı büyüt hep özleyesin
Bütün bunlarıda,ezberliyesin
Hala gönlümdesin, çocuksun yavrum

Sen de seversin,bunu bilirim
Yürek ezeceksin,cana gelirim
Acılar içinde her gün eririm
Hala gönlümdeki, çocuksun yavrum

Bahattin'im yanar,durur bedenim
Sevda için akan,kanda gidenim
Şu gönlümü yakan,sevgi dikenim
Hala gönlümdeki, çocuksun yavrum
Bahattin Tonbul
12.12.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çocuktum Ufacıktım Çocukken Yaşadım

Çocuktum ufacıktım anne kucağını bile bilemedim
Sadece beş kardeşten ortancadan biriydim
Yaşlarımız arası iki bunu ben nerden bileydim
Her zaman duygularıma ket vurup sevilmeyi beklerdim

Bir teyzem vardı dostlar başına aklıma geldikçe şaşarım
O zamanlar annemle onlara gidince korkudan altıma yaparım
İstemezdim hiç gitmeyi ama evde  tek başıma yaşayamazdım
Hakkında Metin abim gelirdi onun bu cesaretine adeta tapardım

Yemek konurdu sofraya çocuklar bir anda saldırırdı çorbaya
Kim hızlı yerse kazanır yoksa aç kalır ondan alışmışım ya
Yılarca çektim bu acıyı unutamam o çocukluğumdaki sancıyı
Bazen çocuklar baba yavaş ye derler alışkanlık ordan kaldıya

Hele sokakta oynar üstümüz çamur olurdu,ayağımızda çizgili don
Islanırdı her tarafımız adeta su çamur karışımı lastik ayakkabı en son
Anne hasta çocuk fazla tahammül etmesi gerçekten düşünmek zor
Haftada bir leğen içinde gazocağı üstünde ısınan su ile keseleniyor
04.04.2008
Bahattin Tonbul
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Çoğalınca

Dereler susuz akmaz
Seven insan unutmaz
Ayrılık yaşanırsa
Yürekleri pas tutmaz

Yavrular dağılınca
İnekler sağılınca
Gönüllere düşüyor
Aşıklar çoğalınca
Bahattin Tonbul
27.4.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çoğu Öldükten Sonra

Hey ağalar şiirlerim ne işe yarar
Belki ben ölünce hepsini yayınlarlar
Yaşarken meşhur olan şairlerde var
Ama onlar hep parmakla sayılırlar

Şairler sanatçılar ve yazarlar
Herhalde pek boş insanlar
Duygu yüklüdür bunlar
Dokunsan hemen  ağlarlar

O insanlar unutulmazlar
Yazıları umut dolu olurlar
Çevresi doluda olsa
Çoğu zaman yalnızlar

Görmezler kimseyi çevresinde
Onlar uğraşırlar eserleriyle
Herşeyidir  bütün bunlar
Varı yoğu dünyasındalar
11.04.2008
Bahattin Tonbul
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Çok Baktım Uzaklardan

Çok baktım uzaklardan, özlerim yar yüzünü
Kokunu duysam bile, ağlar sensiz gözlerim
Bir kerecik dokunsam, hep beklerim özünü
Hasretinden silinmiş, mısralardan sözlerim

Yüreğimde kurumuş, dillerde durur tadın
Şarkılarda nağmeler, söylenir yalnız kadın
Bu derde düşürmeden, unutulmazdı adın
Kokunu duysam bile, ağlar sensiz gözlerim

Cennetinde bir yer var, bensiz orda gezersin
Hiç bir şey söylenmiyor, gönül bağı ezersin
Deniz derya olmuş sa, rüyalarda yüzersin
Ağlayarak söylenmiş, şarkılarda sözlerim

Okusana sevdiğim, aşkım geçmiş çağlardan
Sesimi duyarmısın, haykırsam o dağlardan
Bensiz nasıl kayarsın, toplanmış yıldızlardan
Hasretinden silinmiş, mısralardan sözlerim

Bambaşka bir sevginin, esiri olmuş beden
Sönmemiş aşıkların, sevdası önde giden
Hayalleri tükenmiş, aşık değil mi deden
Kokunu duysam bile, ağlar sensiz gözlerim
Bahattin Tonbul
26.8.2013
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Çok Büyüksün Sen

Sanma ki rahatım sen gittin gideli bu diyardan,
Unutamadım,hislerim dağılmadan
Duman gibi kaplamış beynimi durmadan
Seni soruyor nerededir diye usanmadan
Karanlık güçle uğraşıyor,
Dünya durdukça şeytan,kendine uyacak bir insan
Bulurum diye dolanıyor durmadan
Sevenlerin kalbine zarar verir mi,insan olmadan
Kalk yalvar Allah'a dua etki sana yanaşamaz o zaman
Gönüllerde yaşarsın
Çok büyüksün sen. Ulu Yaratan
04.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çok Darmış

Gönül dağında ateş
Yanmıyor dostlar bakın
Yarde saklı o ateş
Kalbe sığmıyor sakın

Acıları yer beni
Bedenimi tüm sarmış
Tanrım çağırır seni
Zamanın da çok darmış
Bahattin Tonbul
4.9.2009
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Çok Dayanamam

Seven yürekler hoştur,aşığım inan
Bu diyarlarda artık,yarsiz duramam
Yarimi gördüm bende,can yaşayamam
Severdim onu da bak,toprak olan can

Bu görüntü hayalmiş,onu bulamam
Aylarca taş basıp da, onsuz olamam
Sevda yaktı içimi,yalnız kalamam
Severim onu candan,çok dayanamam
Bahattin Tonbul
11.08.2008
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Çok Direndin

Öyle bir girdabın içindesin ki boğulamazsın
Cenneti cehennemi de daha çok ararsın
Ölmek istiyorsan ölemezsin elinde değil
Bu aşkı sen içinde daha fazla yaşatamazsın

Çok direndin mücadele ettin çok acı çektin
Bazen sıkıldın bazen zoraki güldün eğlendin
Ailen ve sevdiklerin  için biliyorum direndin
Aşkımızın hatırına da gülmeyi maske edindin
13.05.2008
Bahattin Tonbul
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Çok Endişeliyim

Hatırlıyorum o ilk hastalandığını duyduğumuz zaman
Ben ölürsem Ecem'in yaş günü geldiği işte o an
Serap hoca arkadaşım ona annesini aratmaz bir an
Diyerek bir taraftan kendi Serap hoca da diğer taraftan

Video kayıtlarını yaparken o duygularını bana anlatıyor
Kızımıda çeker ayırt etmez kendi kızından diyerek bahsediyor
Dersiniz o zaman Nilgün rahat et bak kızın Ecem'de gülüyor
Oynuyor arkadaşlarıyla,arkadaşın kendi çocuğundan ayırmıyor

Dediklerin sanki istek oldu ama kızın büyüdü her şeyi biliyor
Ne dersen de senin yokluğun onu zaman, zaman üzüyor
Her akşam yatar iken sana yatmadan önce dualar ediyor
Çok şükür aklı başın da ama derslerine hala tam çalışmıyor

Ne olur bilmem ben fazla baskıcı bir baba değilim
İyimiyim kötümüyüm bilmem bende memnun değilim
Hiç bir çocuğuma ders çalış diye baskı yapmış değilim
Kendileri bilir yine ama geleceklerinden çok endişeliyim
29.02.2008
Bahattin Tonbul
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Çok Erken Terk Ettin

Yarim hep kendini düşüncelerini ruhunda saklardı
Yaşasaydı görseydi gönlümden geçen şu baharı
Görmese bile bana bakar ve durmaz yinede anardı
Çok erken terk ettin yalnız  koydun acı içinde baharı

Yakma yüreğimi kes acını dayanamaz oldu kalbim
Adını andıkça da titriyor her yanım tutmuyor elim
Ruhumu sana verdim senden başka yok sahibim
Çok erken terk ettin gençtin daha azmıydı  derdim

Yapma geleceği karalatma mazimizi her anımız  kıymetli
Saklıyor çocuklar bütün eşyalarını kokluyorlar hepsini
Doymadılar doyamazlardı da senin için geçmişin çok önemli
Çok erken terk ettin gençliğini yaşlılığını yaşayamadın belli
24.03.2008
Bahattin Tonbul
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Çok Genç Gittin Canım

Beynimi zorluyor senden ayrılmak
Aklım almıyor sensiz yaşamak
Huzur doluyor,acısız olduğunu bilmek
Kalk be hanım yapalım seninle bir kaçamak

Çok genç gittin doymadın sevdiklerine
Yaşadığın hayatı yazık etmişsin kendine
Anne baba çocuk derken geçti bütün sene
Tam kendine sıra gelmişti,ömür yetmedi be

Her anı saniyesi başkaları için yaşadın
Kendini değil sevdiklerini hoş yaptın
Ne olur birazda kendine zaman ayırtaydın
İşte o zaman yaşadığın dünyada zevkini alaydın
01.06.2008
Bahattin Tonbul
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Çok Gençtin Erken Terk Ettin

Doymadın doyamadın bu dünyayı çok genç terkettin
İçin alev,alev yanıyordu ölümü canım sen haketmedin
Çünkü sevdin sen hiç kimseyi ayırt etmeden sevdin
Bir tek yer yüzünde biraz daha kalmaya güç yetiremedin

Bir çok arkadaş edindin hiç birini bile incitmedin
Yemenden giymenden olsun fedakarlık bile ettin
Çocuklarına ve eşine kıyamazdın hep onları özlerdin
Sen canım bu dünyadan gitmeyi daha hak etmedin

Kafanda çok değişik projelerin vardı yerine gelmedi
Köye bir düzen kurdu eski evi kafasına göre süsledi
Daha çok yapacakların vardı bu ömrün buna yetmedi
Sen canım daha çok gençtin hayata erken veda etdin

Kızın,oğlun vardı evlenecek bunu çok isterdi gönlün
Arkadaşlarınla her yıl birarada yapardınız ayda bir gün
Sanki içine doğdu bu yıl katılamayacağım dedin be gülüm
Yarım kalacaktı tamamlıyamıyacaktın yok demiştin gücüm

Merak edip anarlarmı acep seni ordaki arkadaşların
Kimiyle yedin kimiyle gezdin hatıraları var hepsinin
Bazıları ile dertleşir üzülür güler dertlerini dert edinirdin
Çok erken bu alemi terk ettin gerçek dert dinleyendin
14.03.2008
Bahattin tonbul
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Çok Görme

Çıkmış gurbet ellerinde,yol üstünde dertleşir
Olur olmaz hak sevenler,gönüllerde mertleşir
Yitmez ise yar üstünde ruhlar ile birleşir
Sevdiğime seviyorum diyemezsem hor görme

Sor diyeyim soramazsan dillerinde restleşir
Unutulmaz bütün bunlar,ilden ile sesleşir
Ateş olmuş ayrı ayrı,sevdasına yerleşir
Sevdiğime seviyorum diyemezsem çok görme

Karanlığı ıssız yerde,üfürürse pesleşir
Benim yarim yok olursa gurbet elde netleşir
Ayrılığı yüreklerde bekletirsen sertleşir
Sevdiğime seviyorum diyemezsem çok görme
Bahattin Tonbul
18.5.2010
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Çok Görmeyin Bana

Çok görmeyin bana gece ile gündüzü
Akar misali olmasaydı ırmağı ile denizi
Coşarmıydı bu gönlüm acep bendenizi
Verirmi size kalbimde gelişen o yıldızı

Aldın kaydırdın dünyamdan bak hele bize
Onu nerelerde saklıyorsun bildirsene
Nisan yağmuru gibi kısa geçti bu sene
Ömrümden ömür aldın sabır ver kalbimize

Bulutlar yüklü olur bu mevsim dikkatli olunuz
Yaşayan bütün insanlar ölür odur sonumuz
Yere su olur düşer buharlaşır yok oluruz
Bedenimiz toprak olur onunlada yoğruluruz
05.04.2008
Bahattin Tonbul
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Çok Güzel Bir Sevgi

Çok güzel bir sevgi kaybetmeğe değmez
Dünya da ise ne güzel umut yükü bitmez
İçindeki alev gerçekse sen korkma sakın
O da seni sevecektir gönül kara geçmez

Seven unutulmaz sende unutulmazsın bunu bil
Gönül kaynar içindeki ateşi hiç söndüremezsin
Ayrılık bir sınavdır yanarak aşka olursun kefil
Yürekler sevgi dolar karşındakini hissedersin

İşte o zaman sonsuzluk kalkar yakalarsın aşkını
Bakma öyle abdal abdal göremezsin onun farkını
Yanar yüreğindeki acının bitmeyen o müthiş şarkısı
Dolaşsan dünyayı bulamazsın onun gibi şaşkını
25.06.2008
Bahattin Tonbul
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Çok Güzel Giyinirdin

Çok güzel giyer,yakıştırırdın kendine
Bende bunun aksine düzenli giyemezdim
Etrafındaki dost ve arkadaşlar senin fikrine
Hayran olurlardı renkleri ve uyumlu seçişine

Asalet olurdu giyiminde aşırıya kaçmazdın
Hanım hanımcık  giyinip renkleri şaşırtmazdın
Dikkat çekecek şey yapmaz göreni unutturmazdın
Kalplere hükmeder,gönülleri hoş eder kimseyi kırmazdın

Hoştun tatlıydın çevrene daima güler etrafa neşe saçardın
Sohbetin dinlenir,ortaya bazen olmadık sivri sözler atardın
Doğruyu söyler, doğruluktan vaz geçmez lafını sakınmazdın
Çocuklara sevgini,muhtaçlara yardımı elinde olmasa bile yapardın
19.02.2008
Bahattin Tonbul
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Çok Hoşsun

Günaydın dostlar günaydın diyerek
Pozitif enerji yüklemişsin kendi kendine
Dostluğu ön plana alarak
Mutluluk üretmişsin bedenine
Ne kadar güzel
Sanki kapalı  olan hayatın var
Bu hayata da kilit vurulmuş
Onu kırıp açmış gibisin
O da daha güzel

Balık sırtında pul olmakla
Yaşam çizgisinden kaçacağını zannetmişsin
Yazık
Belkide garip sokak çocuğunun sırtında çul
Olda bak gör o çizgiyi
Sefaleti hayatın bir parçasını
Hatta sınavını verebilecekmisin
Hele
Bu hoştu deve sırtında çölde gezmek
Susuz kalmak
Suyun kıymetini anlamak
Oruçken gayet iyi anlaşılıyor
Bak sen
Gurbetten  at sırtında dönmek istiyorsun ne kadar Romantik değil mi?
Başkası olsa uçmak ister

Bu ne güzel sevda
Sevdiğinin damarlarında dolaşmak için
Kan olmak istersin
Yetmedi kalemlere mürekkep
Anlamak mümkün değil
Dost
Güzele çirkine hoş bakmak
Yaşlıya çocuğa şevkatlı görünmek
Hoş şeyler yazmaya
Doğudan batıya
Güneyden kuzeye
Selamlar göndererek mürekkep olmak mı
Gerek
Sevgi dolu yüreğin
Çok yaşasın
Allah sağlıkla sevgi dolu yürekle
Aşkla
Sınav etmesin
Sade bir sevda sonsuza dek umut
Taş gibi yürek
Hoş kokular
Katsın
Rüyaların sevgi dolsun
Sen senin istediğinle yaşatarak soldursun
Behey kadın
Gerçekten çok hoşsun

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat
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4.7.2012
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Çok Korkarım

Senin anılarını hayallerini yaşıyorum
Onlarda olmasaydı adeta bak boğuluyordum
……………….artık sesini de duyamıyorum
Geceler yalnız karanlık artık beni korkutuyor
Yüreğimdeki atış çok uzaklardan duyuluyor

Çocuklar hastayım diye de endişeleniyorlar
Doktora gitmemi istiyorlar artık yavrularım
Belki beni  kaybedeceklerini zannediyorlar
Doğrular çünkü bir gün bende gelir seni yoklarım
Girdiğin o toprağa karışıp seni çok koklarım
Bahattin Tonbul
21.10.2008
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Çok Özledim …Çok

Çok özledim seni sevgilim….çok
Karanlığın arkasında olduğunu biliyor
İkimizi ayırtan bu perdenin
Kalkmasını istiyorum
Arada gelip bizleri izliyorsun
Bense seni rüyalar da arıyorum
Uyandığım anda birden kayboluyorsun
O karanlık perdeyi yanından
Ayırtamıyorsun

Çok özledim sevgilim…çok
Yıllar geç tikçe özlemim  daha da çoğaldı
Sevgimse günden güne yoğunlaştı
Anlamaz oldum
Fotoğraflarına baka kaldım
Sanki  o onları hiç yaşamamışım gibi
Bana bakıp gülümsüyorsun
Bu kadar mı sahte idi hepsi
Bir tanesinde olsun surat asmıyorsun
En acılı halinde bile gülüyorsun
Kokluyorum elbiselerini,hiç kokmuyorsun
Kokun damı sahte idi
Karanlığın ardına saklanmış
Beni izliyorsun
Değil mi
Hissediyorum bazen
Evin her köşesinde seni
Boynunu bükerek çaresizliğimi uzaktan
Acizliğimi nasılda gözlüyorsun

Çok özledim seni sevgilim ………çok
Neden hala gelmiyorsun
İzin iste bir gün bizimle ol
İşte o zaman durdurayım zamanı
Sonsuza dek sarılayım sana doyana kadar
Koklayayım o zaman tenini
Ta ki kokun kaybolana kadar
Dudaklarım hissetsin sıcaklığını
Beni sonsuza dek yakana kadar

Anıların hatıraların duruyor yerli yerinde
Elbiselerini dolaptan çıkartmadık
Ayakkabıların raflarda kutuladık
Yaz gelince yazlıklarını asıyorum askılara
Kış gelince
Kışlıklarını çıkartıyorum geleceksin diye
Sonsuzluktan karanlığı
Aydınlatmak için akşamları söndürmüyorum lambaları
Bir gün geleceksin diye

Seni çok özlüyor ve seviyorum ……..çok
Kaldır aramızdaki karanlığın örtüsünü
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Sen gibi bizde seni görelim  seni…
Hayallerimde düşlediğim sevgimi
Yaşayayım seninle

Çok özledim sevgilim ….çok
Söyle de
Seni sonsuza dek bekleyeyim
Bahattin Tonbul
10.6.2009
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Çok Özlüyorum

Karanlık uykusuz bir gecenin sabahı
Çıktım evimizden
Kendimi anıttepe yürüyüş parkurunda buldum
Güneş hala doğmamış
Sense yoksun yanımda
İçim içime sığmıyor
Nefes alıp vermem hızlandı
Çünkü seni gördüm
Güneşin doğuşuyla birlikte
Karşımda duruyorsun
Evlerin arasından bana el sallıyorsun
Sen benim canımsın
Diye sesleniyorsun

İşte o an nefesini ensemde hissediyorum
İçim ürperiyor
Titriyorum.
Çıkma… gitme kal orada ne olur
Kalbimin derinliklerinde duruyorsun
Seninle  yürüyorum
Yeter ki sen yorulma diye
Ağlama bende ağlarım
Biliyorsun sana dayanamam
Kıyamam sana hiç
Hey Allah’ım hey güneş yükseldikçe görünmez oldun
Çimlerin üzerinde
Bir sürü kuş konmuş yoksa bunlardan birisimizin
Ne olursan ol
Aşkın içimde ateş
Bak atamda uyanmış bize bakıyor
Seni görüyor
Beni ise izliyor bunu biliyorum
Seni seven ben
Sensizken inan çok özlüyorum
Bahattin Tonbul
6.9.2011

Bahattin Tonbul
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Çok Severdin Bahar Meyvelerini

Canım benim bahar yemişlerinden zerdali çıktı kütür kütür
Can eriğini çok taze olmuş süt gibi yemesi su yüklüdür
Adamın ağzında dağılır kimi kimide ser olur damağı büzdürür
Çok severdin bu meyveleri gramla alırdın turfandası hisedilir

Bakla çıkmış taze ve tam istediğin gibi,soy çiğ,çiğ yenir
Taze fasülye dersen yemeği yoğurtla çok güzel lezzetlidir
Çilek,yeni dünya ortalığı karıştırır renk cümbüşü etmektedir
Çok severdin bu meyve ve sebzeleri hepsi güzel nimettir
25.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Çok Severdin Susamı

Ramazan pidesini aldım elime
Susamlar dökülünce,birden üstüme
Aniden dönüverdim,o günlerime
Çok severdin susamı,onsuz yemezdin

Parmağımı ıslatıp,üstüne dilin
Ağzımı açıp aldım,bunu siz bilin
Duygularıma iyi,bakıp hükmedin
Çok severdin susamı,onsuz yemezdin

Her akşam fırıncıdan,rica ederdim
Pideleri alırken,susamı ekerdim
Kendi ellerimle yar,hiç erinmezdim
Çok severdin susamı,onsuz yemezdin
Bahattin Tonbul
21.09.2008
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Çok Seviyorum

Çok seviyorum,çok seviyorum inan seni canımdan çok seviyorum
Yaşamıyormuyum,Yaşamıyormuşum bunu bile inan bilmiyordum
Yürüyorum belkide koşuyorum nefes nefese ne yaptığımı hissetmiyorum
Yerdemiyim göktemiyim doğru dürüst çevremi dahibir türlü göremiyorum

Her halde çok içmişim başım ağrıyor kafamı tutamıyorum
Düşünürken seni hatırlaya bilmek için geçmişe bakamıyorum
Geçmişimizde ki günlerimiz ne kadar çabuk geçti bilemiyorum
Her yanım tutuldu adeta uyuştum ben hiçbir şey hissedemiyorum
19.02.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Çok Sevmişim

Sevdiğini kaybetmişsin
Yüreğini devretmişsin
Acıları yok etmişsin
……….Terk edip de gitti beni
……….Ölümüne yitti teni
……….Toprak olan beden yeni
……….Sevildikçe çok sevmişim
O yar beni var edendi
Yaşarken de can verendi
Aşkı göğsüme serendi
……….Terk edip de gitti beni
……….Ölümüne yitti teni
……….Toprak olan beden yeni
……….Sevildikçe çok sevmişim
Unutamam onu bende
Sevdamızın sonu sende
Saçtığın o koku nerde
……….Terk edip de gitti beni
……….Ölümüne yitti teni
……….Toprak olan beden yeni
……….Sevildikçe çok sevmişim
Bahattin’im hep ararım
Yoktur dünyada kararım
Bulsam göğsüme sararım
……….Terk edip de gitti beni
……….Ölümüne yitti teni
……….Toprak olan beden yeni
……….Sevildikçe çok sevmişim
Bahattin Tonbul
14.3.2010

Bahattin Tonbul
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Çok Sevmiştim

Sen beni sevdin incitmedin
Ben seni sevdim incitmedim
Sen yüreğimde bir ateştin
Bırak da öylece seveyim

Güneşimi hiç eksiltmedin
Seni sana emanet ettim
Ruhumu her an ezberlerdin
Seni canımdan çok sevmiştim
Bahattin Tonbul
9.11.2008
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Çok Şeyler Var

Çok şeyler var bizde, güneş saklıyor
Verdiği sıkıntı, görünür size
Sevdamız içinde, kalbim aklıyor
Gece karanlığı, gösterir bize

Gün bitecek elbet, gülüşün yeter
Sabaha kalmadan, yaralar biter
Gördüğün rüyaydı, düş diye gider
Gece karanlığı, gösterir bize

Güneşe bakarken, yalınız olmak
Özlem duyguları, içinde solmak
Gönlünün narıyla, hedefde kalmak
Gece karanlığı, gösterir bize

Deniz mavisiydi, kahkaha atan
Manaya sığmadı, yalınız yatan
Son gülüş isyanı, yüreğe katan
Gece karanlığı, gösterir bize

Yürekten yüreğe, gezmiş olsanda
Bir denizdin bana, can kaybolsanda
Her şey sere serpe, sahip kalsanda
Gece karanlığı, gösterir bize

Özlemek yanında, kaybolmadan gel
Allah’tan dilemek, yüreğimde sel
Her ibadet kutsal, aksatmadan gel
Gece karanlığı, gösterir bize
Bahattin Tonbul
5.7.2013
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Çok Uzağa Gittin

Çok seviyorum onu,anıları ile yaşıyorum ayakta duruyorum ben
Ani oldu pis bir hastalık yakalamıştı,biliyorum vakit çok erken
Seni benden,benide senden,ayıran o topraktaki bıraktığım beden
Yok olmaya başladı ise,dualarım hayırların sana yardımcıdır hepten

Çok uzağa gittin görüşmemiz,zor olur seni bilemem
Arada bize uğruyormuşsun,kim diyor onuda bilemem
Şurası bir gerçek ki seni çok özlüyorum,eğer göremez isem
İçimden gelmiyor gezmek oynamak,yoksunya hiç de gülemem
17.02.2008
Bahattin Tonbul
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Çok Üzdü Anne

Bu gün çok sessizdi gök yüzü
Senin bu yurttan ayrılman
Bizi inan çok üzdü
Ruhun serbestti ara sıra bize geldi
Buraları tek,tek gezdi
İşte o zaman buralar ne kadar güzelleşirdi
Anlardım o an senin geldiğini
Anne seslenirdim
Ses de vermezdin
Unuttum bir an,son anda dilin dönmezdi
İçim titredi
Senin bu halin bizi
Çok üzdü,canım annem
Çok üzdü…….

24.05.2008
Bahattin Tonbul
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Çok Yalan Olur

Görmedin çıktığım, o yokuşları
Sevdan umudumda, bir pınar olur
Bakışın bendeki, son akışları
Okudum desemde,çok yalan olur

Sevdanın manası, sırrıdır aşkın
Dudaklarda gülüş, gönlümde  şaşkın
Girersin içime, özlemim taşkın
Okudum desemde,çok yalan olur

Tenindeki acı, sürdü seneler
Sevdan yüreğime, inmiş deneler
Görebilsem onu, şarkı besteler
Okudum desemde,hep yalan olur

Satır arasının, altı çizilir
Yüreği hüzünse, içi büzülür
Yitirdiğin aşkın, neyle ezilir
Okudum desemde,çok yalan olur

Ruhum olmuş deniz, sevdam özünde
Düşmez gözyaşların, hala yüzünde
Unutmadın beni, en son sözünde
Okudum desemde,hep yalan olur

Şiirlerde bitmez, aşkın nefesi
Dillerden hiç düşmez, yarin o sesi
Hayata yazıldı, toprak kafesi
Okudum desemde,hep yalan olur
Bahattin Tonbul
2.8.2012
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Çok Yanlız Kaldım Kendi Köyümde Adil Dayı

Canım dayım seni çok özledim
Uzaklara gittin sana hasretim
Burda olsan bana ayrı bir kuvvettin
Çok yalnız kaldım kendi köyümde

Her şeyini çocukların için yaptın
Buralara biliyorum çok hasrettin
Sende benim gibi köyüne düzen yaptın
Doğru dürüst kalmadın kendi köyünde

Gurbet elde yarı aç yarı tok yaşadın
Eşini çocuğunu ele güne muhtaç etmedin
Geleceğin için benim gibi acı hasret çektin
Çınar ağacı altında oturamadın Akbaş köyünde

Burda yaşarken inerdin güngörmeze
Paran olmasa bile eşdosttan bulurdun meze
Yudumlardın içkini yıkardın her hangi bir kerize
Havasına doyamadım  kendi köyümde

Dayıcığım çok bekledim sabrettim
Gelirsin diye arasıra telefon ettim
Derdin çoktu biliyorum buralara hasrettin
Çok yalnız kaldım dayı kendi köyümde

Kalmadı artık gücüm hasretlik acı yıktı
Annem babam yoktu,bacı kardeş uzaktı
Bir dayım vardı onunda gücü yetersiz kaldı
Çok yalnız kaldım dayı kendi köyümde

Küçükken çok ağlatarak bizi severdin
O günleri dayı bize kol kanat gererdin
Sensizliği uzaklarda daha çok hissettim
Çok bekledim köyde dayı hala gelmedin

Bu yaz yıkıldım horlandım köyde
Filiz ile Hacer eşime rezil etti benide
Çaresizdi Zühdü dayım,görüşemedik bile
Çok bekledim dayı yalnız kaldım köyümde

Sana veda bile edemeden ayrıldım
Ancak rüya ve hayallerinde boynuna sarıldım
Son anda dilim tutuldu arayamadım
Çok yalnız kaldım dayı kendi köyümde
25.01.2008
Bahattin Tonbul
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Çorum Memleketim Alaca Özüm'ün Ön sözü

1955 de Çorum'un Alaca ilçesinde doğdu,çocukluğu burada geçirdi.İlkokulu
Cumhuriyet’e,Ortaokulu Alaca Nedim Tuğaltay Orta okulunda okumuştur.
      Kendi ilçelerinde Lise olmadığı için Sungurlu ve Yozgat Liselerinde öğrenimini
tamamlamıştır.
Üniversite hayatını Bursa ve Balıkesir’de geçirmiş.1980 de kendisiyle aynı okuldan
mezun olan Edebiyat öğretmeni Nilgün Çağlayan Tonbul’la evlenmiştir. Selcen ve Ecem
adında kızları, Gökçen adında bir oğlu olan şair Ankara ilinde yaşamaktadır.
    İlk görev yeri 1978 yılı Erzurum köprüköy ortaokulu,1979-80 Balıkesir Endüstri
meslek lisesi,1980-1990 Çorum Alaca İmamhatiplisesi,1990-95 Ankara Şentepe
lisesi,1995-2003 Ankara Deneme lisesi -2003-2007 Anıttepe lisesi 2007 ve halen
Ankara Namık Kemal İlköğretim okulunda Matematik öğretmeni olarak çalışmaktadır.
  Yıllardır bu içimde taşıdığım özlem ve hasret kokan döküntü,çocukluğumda
yaşadığım,yaptığım ve yapamadığım üzüntü,satır satır işlenmiş şiirlerime,bazen
yüreğime ve hayalime belki de geleceğime bilmeden kayıt etmiş bütün hepsini
beynime.Tıpkı bilgisayar ın hafızası gibi çağırdıkça bastıkça tuşlarına geri geliyor.Her
biri,birbirinden özenle gönüllere kalplere işlenmiş,arşivlenmiş.Atılmamış hiç birisi
rasgele çöp sepetine.Katmer katmer satırlarda anlatmış bunları yürek ve gönül sesimize
renk katmış her biri geçmişi geleceğe adeta nakşetmiş çiçek misali oymak oymak
toprağa taşa işlenmiş,okuya bilirsen.Şimdi bu satırlarımla da hepsi tarihlere tek tek
akacaktır.
   Alaca’da kaldığım yılların en güzelini,öğretmenliğim de verdiği hizmetle doyuma
ulatım.İdalistliğimi ise hep ön plan da tutum.Yetiştirdiğim gençlikle iç içe unutulmaz
anları zirveye taşıdım.O yıllar aşkı sevdayı ve sevgiyi unutup hayata geleceğe genç
nesilleri en güzel şekilde yetiştirmekti arzum.Sanki yaşam sonsuzdu yüreğimde güç
doluydum ve umutluydum.Şuanda da mutluyum.
   Babamı genç yaşımda aniden kaybetmiştim.Annemi hiç unutamam.Ölümü onlarla
tatmıştım.Enson eşimin ayrılışı tamamen hayatla bağlantımı kopardı yıktı
adeta.Şiirlerimde zaman zaman bundan çokça bahsetmiştirim.Allah kimsenin hazır
kurulmuş yuvasını yıkmasın.Ama şu bir gerçek ki,bu her seven tarafından yaşanacak
kaçınılmaz gerçeklerdir. tarih boyu devam etmektedir.İşte sevdiklerinizle zaman zaman
kavgalar yapmış veya kırmış olabilirsiniz şunu unutmamak gerekir hayat kısa
beklemediğin anda sonsuza olan ayrılığınız ola bilir Bu yüzden birlikteliğinizi en güzel
şekilde,değerlendirin kırmadan kırılmadan doya doya yaşayın.keşkeler bırakmayın
arkanızda sakın unutmayın  bir gün biriniz mutlaka yalnız kalacaktır,bu sanal dünyada

  Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Çorumlu Yapmaz

Ne derseler densin, Çorumlu yapmaz
Tarihini bilir, geçmişi satmaz
Çorumlu amele, tembellik yapmaz
Atasını tanır, düşmanla yatmaz

Vatanı uğruna, dökmüş kanını
Vermiştir askere, nice şahini
Peygamber ocağı, satmaz tahini
Atasını tanır, Çorumlu yapmaz

Vatanı bölene, merhamet etmez
Demokrasi diye, kilise dikmez
İslama dünyaya, yalanı gütmez
Atasını bilir, Çorumlu sapmaz

Allah’ın adına, yolsuzluk yapmaz
İnsanı insandır, insana tapmaz
Doğru olan yoldan, inanın sapmaz
Komşusunu bilir, Çorumlu yapmaz

Ülkesi uğruna, cepheden kaçmaz
Dost dediklerine, kötülük açmaz
Aslanlar gibidir, gaz su hiç saçmaz
Atasını bilir, Çorumlu yapmaz

İster en baş olsun, doğruyu söylet
Geçmişte ne derse, hakikat eylet
Ayak altı dursa, Allah’ı seyret
Atasını bilir, Çorumlu yapmaz

Toprağı kutsaldır, şehit kanıyla
Bir dirhem de olsa, vermez şanıyla
Yabancı hayranı, kalmaz anıyla
Atasını bilir, Çorumlu yapmaz
Bahattin Tonbul
29.9.2013
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Çöle Dönerdi

Şarkıda türküde, yari bilseydi
Gönülden kaybolmaz, bayram ederdi
İnsan sevdiğinden, ayrı ölseydi
Yaşanan dünyamız, çöle dönerdi

Yari  sevmiş isem, suç mu işledim
Zulüm zalim işi, farklı düşledim
Bilemezdim bunu, ayrı eşledim
Yaşlanan dünyamız, kime dönerdi

Susuz topraklardan, günü geçirdim
Delinmiş bardaktan, sular içirdim
Dalları kurumuş, yaprak seçerdim
Kararan dünyamız, aşka dönerdi

Bende garip kulum, ağlayanım var
Yağan yağmurlarda, çağlayanım var
Sevdam tuşa geldi,  dağlayanım yar
Bilinmez dünyamız, hana dönerdi

Çıkmayan canlarda, yıkılmaz köşe
Umutsuz çakalın, hayali leşe
Dökülmez sevdada, bulunmaz eşe
Yaşanan dünyamız, cana dönerdi
Bahattin Tonbul
5.11.2013
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Çöp Poşeti

Bu insanlar beni çok zor anlıyor
Ortalık adeta ben olmazsam mikrop kaplıyor
Her şeylerini yiyip çöpe atıyor
Yetmemiş gibide sularını yere akıtıyor
Ben kimim bilirmisiniz
Çöp poşeti

Nasılda koku sarmış çevreyi ağız kısmını bağlamadan
Atmışlar çöp poşetlerini
Bu insanlar düşünmezlermi hiç geleceklerini
Hastalık saçacaklar her yana
Ben kimim dinle bir kere
Çöp poşeti
15.04.2008
Bahattin Tonbul
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Çöpleri Karıştıran

Akşam üzeri hava karanlık,bakkala gitmiştim
Eve dönerken yolda,çöpleri karıştıran birini gördüm
Alelacele çöp poşetlerini dışında yokluyordu
Adeta bir doktorun,insanın karnına,elini bastırarak yokladığı gibi
Torbaların için de,aradığını hissediyor olsa gerek,hiçbirinin ağzını açmadı
Belki de aradığı yoktu
Beni görünce bıraktı.Torba çevrili demirden korkuluklu arabasına yöneldi.
On altı,on yedi yaşların da genç bir çocuktu
Ürkek,tedirgin,belki de ilk çıkışıydı ve zayıftı

Başkent sokakların da,böyle çocuk çoktu
İçim burkuldu,kahroldum gücüm yetmiyordu
Bu düzen, düzen değil eksikliklerle doluydu
Bu yüzden bir sayfa açtım,haykırmak duyurmak için
Bu da bir aşk,değil mi gönüllere vuracağım perçin
Somunlu vida kadar sağlam olması için
Önce delik açmalı ki,vida içinden geçsin
Delik açarken; Yasa koyanlar
Somunlu vida ise
Biz şairler,yazarlar ve insanların gönlü rahat etsin
27.8.2007
Bahattin Tonbul
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Çözemedim Gönlümdeki Acıyı

Kara dudu atamadım ağzıma
Dilimi boyadı o al tadı da
Yüreğimde yara rengi oldu da
Çözemedi gönlümdeki acıyı

Yağmur yağdı dallarını ıslattı
Üzerinde tüm tozları boşalttı
Aşkımızın var oluşu seraptı
Çözemedin gönlüm deki acıyı

Tutamadın ellerinle elimden
Öpemedin o dudakla yüzümden
Bana bakışından ela gözünden
Çözemedim gönlümdeki acıyı
Bahattin Tonbul
13.10.2008
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Çünkü Türk Değil Türkiyelisin

Haydi be oradan kim olursan ol bu vatan sahipsiz değil
On yıl İmam hatip de öğretmendim bunu düşün iyi bil
Arka bahçemi ön bahçemi dinin siyasette yeri değil
Baş açanı siyasete alet edeni ayırt et çok iyi bil
Sakın Türkiyeliyim deme Türk olduğunla öğünmeyi bil

Yıllar önce atalarımız bunun mücadelesini verdiler
Kimi İngiliz’e,kimi Fransız’a ……..boyun eğdiler
Atatürklerin  çıkıp mücadele edeceğini hesap edemediler
Allah’a inandılar inançlarından taviz dahi vermediler
İslam’ın yayılmasını sağlayan Türk’tü onunla öğündüler

Zannetmesinler ki tek abdest alıp namaz kılan onlar değil
Peçenin altındaki sürmeli gözler antolojide şehvete meğil
O gizlilik yürekleri kılıç gibi delip geçer Türkiyeli zebil
Ben Türk’üm Müslüman’ım elhamdülillah bunu iyi bil
Vatanı satmam,yurdu parçalatmam Allah’ı da aldatamam
Uyan artık kendine gel Türkiyeliyim diyen  ey…be gafil
8.06.2008
Bahattin Tonbul
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Çünkü Türkiyeli Değil Türk'tü

Kim sevmez ki yaratanı
Ağzını kapattığın için değil
Peçe benim için hiç de önemli değil
Benim anam çar giyerdi seninki gibi de değil
Topuğa kadar siyahla örter kaşını bile göstermezdi

Annemin annesi Çerkez di bunu bil
Babamın dedesi de Kürt dü be gafil
Bibim Türkçe yi konuşamazdı
Ebemde onu hiç anlayamazdı
Bunların hiçbiri Türkiyeli değildi
Çünkü Türk’tü

Ama şunu bil ki hiçbiri Türkiyeli olamadı
Olamazdı da buradaki kavram farkını anlamazdı
Çünkü hepsi Türk’tü ölene kadarda Türk kalacaktı
Bu fikri ortaya atan orta doğuyu parçalayan
Türkiyeliyim diyenleri bağrına basıp
Koruduğunu sanan

Irak’ın içine nifak tohumu atan
Seni bana,beni de sana konuşturan
Salyasıyla etrafa koku saçan
Hala kim olduğunu anlamadıysan
Bırak olsun Türkiyeli senin atan
İşte bunları sana söyleyip yaptıran
O..? Ne olur biraz olsun anlasan

Diz çöküp yaratana yalvarsam da
Söylediklerini duymamış olsam
Hata yapıyorsam
Allah’ım beni bağışla
Müjde ile duyurduğun Türk kavmini
İnananlara tekrar,tekrar hatırlatsa
İşte o an
Bu ses ben olsam
09.06.2008
Bahattin Tonbul
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Çürüten Gerçek

Namus olmalıydı can,muradını alan kek
Ne zaman anıversek,acısı dinmez gerçek
Bu sevdayı gönülde,iyi taşıya bilsek
Özündeki yarayı,toprak çürüten gerçek

Özler oldum yarimin,terini kokusunu
Acıların içinde,yoktur onun korkusu
Gönül onun umudu,aşkın sonsuz tortusu
Özündeki yarayı,toprak çürüten gerçek
Bahattin Tonbul
29.4.2012
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Çürütürsün

Gece gündüz olur mu
Seven yari bulur mu
Aşık olan şu gönlüm
Sağda solda durur mu

Aç yüreği yar görsün
Seversen ölürmüşsün
Acıyan gönülleri
Atarsan çürütürsün
Bahattin Tonbul
10.2.2009
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Çürüyen Bedeninle

Sen gittin gideli deli gönlüm kendinde değil belli
O kadar şaşırdı ki eli ayağı titriyor belli
Sen uzaklaştın kurtuldun bu dünyanın temeli
Toprağı oluşturuyor o çürüyen bedenin
Değil mi?
Düşünüyorum o zaman geçmişi
Yüz yıllarca yaşayan babamı,dedemi ve onlardan öncekileri
Hepsi de bu toprağın içerisinde değil mi?
Bak sen Allah'ın işine karışmak için değilde
Yediğimiz içtiğimiz sular bile toprağın içinde değilmi?

Demek ki bedenler kaybolmuyor,şekil değiştirip
Dönüyor dünyanın içinde belki bir parçası
Yediğin meyvedeydi
İçtiğin suyun içindeydi
Yaşamak bumu acaba düşün bilmece gibi
Rahatladım be
Birgün karşılaşacağız inanıyorum
Çürüyen bedeninle
05.05.2008
Bahattin Tonbul
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Çüşde Çüş

Türk’üm kürdüm, müslümanım diyerek
Satılıklar,çukur eşmiş, sende düş
Vatandaşı, parçaladın, gülerek
Bu memleket ne alemde, çüşde çüş

Dava bitmez, çoban gütmez, sen sahip
Yargı odur, hakim budur, kim rahip
Enayiler, başkan olmuş, çok ayıp
Bu memleket ne hallerde, çüşde çüş

Parti dedin, taç yapandın, doymadın
Emperyalist güçlerini saymadın
Azınlığa, çok hakverdn kıymadın
Ne haldeyiz iyi dinle, çüş de çüş

Ayakkabı kutularıdoluydu
Dernek tüzük, vakıfların koluydu
Saklananlar yetim hakkı, kılıydı
Bu memleket ne hallerde, çüşde çüş

Kimler geldi, kimler geçti, seninle
Hepsi huysuz, hepsi arsız, dününle
İyi ölç biç, aldatılma geninle
Bu memleket ne hallerde, çüşde çüş

Bahattin’im, mümkün müdür, sual et
Her yer çukur, her yer bomba, sebat et
Çoluk çocuk, Atatürk’e dua et
Bu memleket ne hallerde, çüşde çüş
Bahattin Tonbul
18.5.2016
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Çüşkü Ne Çüş Ona

Yaradan unutmaz, bunu öyle bil
Hikmeti suali, makam dilene
Nerde muhammedin, o bir gerçek gül
Çüşkü ne çüş ona, hakkı bilene

Kendini Kur’ana, alıp kaydetmiş
Bu nasıl hidayet, neyi vadetmiş
Hakikat uğruna, kimi yadetmiş
Çüşkü ne çüş ona, hakkı bilene

Güya vahiy gelmiş, derler o zata
Başkanlık sistemi, varsa o kata
Kendisi cebrail, çıksa o yata
Çüşkü ne çüş ona, hakkı bilene

Yalanı dolanı, islam adına
Kurduğu düzenin, varsa tadına
Allahın kanunu, Kuran’ katına
Çüşkü ne çüş ona, hakkı bilene

Kıyamet kopacak, hacı hocadan
Dumanı görülmez, tütse bacadan
Kendini soracak, ölmüş kocadan
Çüşkü ne çüş ona, hakkı bilene

Kralları kral, soytarı yapsa
Bu yalan dünyada, insana tapsa
Cenneti alası, gerçek bir kapsa
Çüşkü ne çüş ona, hakkı görene
Bahattin Tonbul
16.5.2016

Bahattin Tonbul
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Dağarcığı Tok

Sevgi sanki hanemdir
İçerimde tanedir
Seveceksen düzgün sev
Yürek yoksa paredir

Yari gören çok olur
Aşkı yanıp kül olur
Sevdiğim o dilberin
Yürekleri köz olur

Karanlığın sonu yok
İçindeki aşkı çok
Bulmak bile zor olur
Sevgi dağarcığı tok
Bahattin Tonbul
6.1.2009

Bahattin Tonbul
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Dağbaşına Çıkıp

Çıkıp dağ başına, yari bekledim
Gönülleri mahkum, sevgi perişan
Akbulut üstüne, hasret ekledim
Toprak yari almış, bendim perişan

Gördüğün zamanı, dostlara söyle
Cennet bahçesinde, yarimi eyle
Hayat sanal olmuş, özlenir böyle
Toprak yari almış, bendim perişan

Meclisi küçülür, gönül düşürür
Deryası arzdadır, yalnız pişirir
Seven sevdiğine, hergün aşırır
Toprak yari almış, bendim perişan

Bahattin söylerse, sözün başını
Aşkın deryasında, indir kaşını
Kötüye konuşmak, aldır taşını
Toprak yari almış, bendim perişan
Bahattin Tonbul
7.6.2014

Bahattin Tonbul
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Dağda Taşta Sevdiğin

Dağda taşta sevdiğin, ne söylenir adlanır
Değerini bilenler, unutmaz nefesini
Ne varsa al yanına, umutların katlanır
Ben yarimle tanıştım, duymasamda sesini

Hayaline gül demiş, dönerse o zaman gel
Koca yürekli yarim, seversen koşarak gel

Kimse bilmez derdi mi, dünyasının yaşını
Yarimi toprak almış, sevdiğimin başını
Çürümüş yıllarcası, yesende onun aşı
Ben yarimle tanıştım, duymasamda sesini

Hayaline gül demiş, dönerse o zaman gel
Koca yürekli yarim, seversen koşarak gel

Yıllarca ak alnına, kara yazı yazılmış
Düğün dernek olmadan, gelin saçı bozulmuş
Daha bahar gelmeden, kara toprak kazılmış
Ben yarimle tanıştım, duymasamda sesini

Hayaline gül demiş, dönerse o zaman gel
Koca yürekli yarim, seversen koşarak gel

Geçmişin anıları, dert içinde boğulmuş
Seven tüm gönülleri, diyar diyar kovulmuş
Ağlar anam ağlar,  geriside dağılmış
Ben yarimle tanıştım, duymasamda sesini

Hayaline gül demiş, dönerse o zaman gel
Koca yürekli yarim, seversen koşarak gel
Bahattin Tonbul
14.9.2016

Bahattin Tonbul
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Dağıtmadan Alda Gel

Yavaş yavaş,azalıyor erkeklik
Bu dünyada,yaşayanlar tüm keklik
Evlenirken,topladığın ceyizlik
Olur ise,dağıtmadan alda gel

Her şey sanal,yaşam bile karışık
Büyük küçük,hepsi ona alışık
Yaptığın iş,yare karşı tanışık
Olur ise dağıtmadan alda gel

Buram buram,kokuyor her taraf yar
Ölünce de,toprağa karışanlar
İçinde ki,aşkı tanımayanlar
Olur ise, dağıtmadan alda gel

Bir gelmiştik,pir gelmişiz oradan
Ayırmasın,yeri göğü yaratan
Sormadılar,yari benden almadan
Olur ise,dağıtmadan alda gel

Ne hoş olmuş,bu diyarda gezerken
Bir birini,tanıyıp da okşarken
Helalı da,haramı da olurken
Bulur isen,dağıtmadan alda gel

Kimi öyle,kimi böye gelirse
Seven yürek,içerime girerse
Helalını,gitmedende söylerse
Görür isen,dağıtmadan bulda gel
Bahattin Tonbul
29.08.2008

Bahattin Tonbul
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Dağlar

Artık suda yok aşka hasretim
Ben ne yerim nede su içerim
Her yerde seni arar seçerim
Kalkıp gel artık,yarim beklerim

Sesiz yanar gönlüm içim ağlar
Sessizlik şu yüreğimi dağlar

Yürekler dolmuş zaman yetmemiş
İçimde aşkın seni beklemiş
Güzeller için durmadan gezmiş
Kalk canım artık gücüm tükenmiş

Sesiz yanar gönlüm içim ağlar
Sessizlik şu yüreğimi dağlar
Bahattin Tonbul
4.08.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Dağlar Ötesinden

İçimdeki yanan güneş
Yari arar yari yakar
Sensiz zaman olmuş ateş
Dağlar ötesinden bakar

Dindiremez tüm geceler
Aşkı dudakta heceler
Tenden ayrılmış niceler
Dağlar ötesinden bakar

Söylesene ceylan gözlüm
Tanışınca oldun sözlüm
Ağladıkça gülen yüzlüm
Dağlar ötesinden bakar

Sensiz evim,yaslı yerim
Gözyaşıdeğil o terim
Bitmiyor ki çilelerim
Dağlar ötesinden akar

Sarmış içerimi ağrı
Öğrettiğin bana çağrı
Kalbindeki çürük bağrı
Dağlar ötesinden akar

Geçmişimde durur yara
Unutulmaz o bir kara
Senin için atsam nara
Dağlar ötesinden bakar

Bahattin’im hasret çöker
Tüm resimler anı diker
Özlem gerçektende beter
Dağlar ötesinden bakar
Bahattin Tonbul
18.10.2011

Bahattin Tonbul
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Dağlara Yolladım

Dağlara yolladım, ben o güzeli
Ölüm bize ani, çok ani geldi
Beklenmedik anda, neydi özeli
Bilemedi gönlüm, ruhumu deldi

Dürüldü defterim, dünyam kapandı
Toprağı örttüler, hakka tapandı
Zalim felek bizi, özlem yapandı
Bilemedi gönlüm, acısı deldi

Son birkez o yari, görebilseydim
Saçını tarayıp, kendim örseydim
Hayali gecemde, tutabilseydim
Bilemedi gönlüm, zaman az geldi

Hasreti içimde, tükenmez zulüm
Sevip ayrılmadan, kırılmaz gülüm
Ötecek dalında, öksüz bülbülüm
Bilemedi gönlüm, hasreti deldi

Yırtıldı defterim, günleri sayda
Aylar tükenmeden, umudu fayda
Azrail başında, alınsa kayda
Bilemedi gönlüm, ağlamak geldi

Bahattin geçmişin, hayali kaldı
Yari bulamazsan, rüyası baldı
Kefene sarıldı, toprağı aldı
Bilemedi gönlüm, çağlayıp geldi
Bahattin Tonbul
18.2.2014

Bahattin Tonbul
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Dağları Seyret

Dibi kapkaranlık,suyu izleme
Yüksek duran karşı,dağları seyret
Sevdaya aldanıp,aşkı gizleme
Bitik düşüyorsan,olursun hayret

Görülmeyen sevgi,ucsuz bucaksız
Işıklar sönmüşse,sevdan bacaksız
Onada aldırma,salkım saçaksız
Yüksek duran karşı,dağları seyret

Sabret ki her şeyi,kalpde hissetsin
Sevgimiz kutsal ki,dilde hasetsin
Rüyada yalnızken,sonsuz bahsetsin
Yüksek duran karşı,dağları seyret

Özlemlerim kaldı,yenik düşüyor
Ay ışıklarında,şelven taşıyor
Yalnızken oda da,aşkım pişiyor
Yüksek duran karşı,dağları seyret

Tutuşmuş dillerin,yorulmaz hancı
O bakan gözlerin,bana yabancı
İçimdeki sevdan,çıkmaz bir sancı
Yüksek duran karşı,dağları seyret
Bahattin Tonbul
16.10.2011

Bahattin Tonbul
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Dağlarken

Kalbim ona bakarken
Gönlüm alevi yaydı
Bu dünyadan kaçarken
Aşkım semalar daydı

Yaratana yalvardım
İçin için ağlarken
Onu toprağa kardım
Acıları dağlarken
Bahattin Tonbul
24.4.2009

Bahattin Tonbul
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Dağlıyor

Sana ömrümü verdim
Ateşe attın gönlüme
İnan seni severdim
Çıban çıksa böğrümde

Ne sensiz nede bensiz
Aşkın tadı çıkmıyor
Yaşantım gerçek densiz
Sevdan yalnız gitmiyor

Sevemem başkasını
Gönlüm sorar hep seni
İçimin yarasını
Deşi versen tersini

Yüreğimde seslerin
İnim inim inliyor
Bensiz o nefeslerin
Aleminde dinliyor

Hayalimden ismini
Silemezdi ayrılık
Anılardan resmini
Yırtamadı gayrlık

Bu dünya artık sensiz
Ruhum sessiz ağlıyor
Geceler karanlığı
Gönüllerde dağlıyor
Bahattin Tonbul
8.7.2010

Bahattin Tonbul
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Daha Çok Eritiyor

Duymuyorsan duyma doğanın sesini
Hisset kokla nefes al anlarsın sevgisini
Ne kadar içten cayır,cayır yakıyor baksana
Tütüyor dumanı görmüyor musun üzüntüsünü

Tüten bacanın altında adeta sıcaklık vardır
Yaşayan insanlar canlılar dolaşmaktadır
Yerler içerler sevda yükü taşımaktadır
Anlarsın ya en büyük güç bağışlayandır

Baksana dünya durmuyor,güçte yetmiyor
Sevda insanın bünyesinde her yeri kaplıyor
Herkes tanıyamaz onu kimide kafa çekiyor
Bu aşk beni günden güne daha çok eritiyor
5.06.2006
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Daha Çok Hissedeyim

Ben nasıl bir insanım ki
Bu kadını
Bu kadar çok sevdim ve özledim
Bu dediğim kadın sevdiğim
Otuz yıl aynı yastığa baş koyduğum
Canım,kanım
Ne yerse aldığım
Gözlerine doyamadığım
Dudaklarımdaki sıcaklığını unutamadığım
Kokusuna hasretim
Eğer o yoksa bu dünyada
Ben ne diye…….
Boştan yere bu dünyada gezeyim
Haydi bana güle,güle deyin
Deyinde onu ben
İçerimde
Daha çok hissedeyim
14.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Daha Dün Gibi

Daha dün gibiydi, görsen o yıllar
Yıllar durur hala, bedendi canlar
Durdukça anacak, çamurlu yollar
Fotoğrafta solsa, nefesti onlar
Bahattin Tonbul
21.9.2015

Bahattin Tonbul
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Daha İyisi...

Gönüller istemedimi,kimselere iş yaptıramazsın
Sen alabildiğine çok fedakarlık yap
Bunu onlara anlatamazsın
İster dostun olsun isterse arkadaşın
Bunu sen çocuğuna bile sunamazsın

Peki o halde ne yapacaksın
İlk işin yüreğine Allah sevgisi
Gönlünü aydınlatacak melek görüntüsü
Kalbinin her çarpışındaki sesi
Göğsündeki kuş kafesi
Durunca anlarsın
Bu dünyamı gelecek dünyamı
Acep hangisi,
Daha iyisi?
22.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Daha Ne

Mazin yanındadır, aklın nerede
Ben seni sevmişsem, bundan sana ne
Acılar içinde, akan derede
Cennet bahçesinde, olsan daha ne

Yüreğinde umut, sevdan bahane
Yağmurun suçu ne, aklın şahane
Karanlık gecede, ölsen bana ne
Cennet bahçesinde, olsan daha ne
Bahattin Tonbul
18.1.2014

Bahattin Tonbul
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Daha....(mani)

Aşka umut etmişti
Yüreklerde çakıyor
Sevda nasıl içmişti
Gönüllerde akıyor

Bu dünyayı terk edip
Yalnız yaşayamazsın
Gönülleri feth edip
Ayrı yaşayamazsın

Denizde garip bir dal
Gönülü sen öyle al
Gecenin karanlığı
Dışarı yakarak sal

Dalında duran kiraz
Severek alış biraz
Sesizliği yar almış
Göğsüme koysan niyaz

Sevenin arı olsa
Yürekte yarı olsa
Seni artık özledim
Gönlünde darı olsa

Seveni sevdim ama
Ruhunu ezdim aha
Daha çok özler idim
Acısı geçmez daha
Bahattin Tonbul
19.7.2010

Bahattin Tonbul
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Dal

Geceler karanlık
Gölgeler hareketli
Umutlar yok olsada
Sevgi ışıktır yüreklerde
Kaybolan
Hayatın sonuna kadar

Aşk
Acıdır taşıyanın kalbinde
Unutturamaz kimse onu
Sende bende hatta
Gönüllerde
Varlığı hep sızlar
Bilirmisin
Sevdiği yarin göğsünde

Değerini biliyorsan
Ruhlar çiçek gibidir
Tadını alırsan bal
Alamazsan vefasız bir yar dir o
Kurur özünde çürümüş  bir dal
Bahattin Tonbul
1.3.2013

Bahattin Tonbul
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Daldırma

Ruhunu ruhumla buluşturamazsam
Sonsuzlukta sakın kaybolma
Cennet bahçelerinde durduramazsam
Yanan ateş dumanında kapkaranlık is olma

Yüreğini kaplamıştır yarası
Sızısını duyamazsan aldırma
Yıldızların gökyüzünde kayması
Sevenleri birbirinden ayırtma

Göremezsin boşluktaki havayı
Nefes alıp veriyorsa kandırma
Ciğerine yer etmişse sevdası
Kan kusacak akşamlara daldırma
Bahattin Tonbul
26.11.2009

Bahattin Tonbul
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Dalga Çıktı Aniden

Burhaniye'de bir akşam üstüydü yüzerken
Denizde dalga çıktı aniden
Bağırdık imdat diye,panikledik beş kulaç atıyoruz
Bir karış gidemiyorduk iskeleye
Eceme git kurtar kendini dedik o yüzerek çıktı denizden
Ben ayrılamamıştım yarim senden
Kolundan tutuyordum ama benimde takatim azaldı
Rengim atı vermiş hemen
Neden,iskeleye yüzüyorduk sırtımızı dalgaya verdik
Sahile doğru iki veye üç kulaç attık ki
Sular diz sevyesine indi hemen
Kurtulmuştuk rahat bir nefes aldık
İkimizde bir karış suda boğulacaktık panikten
Korku oldu ama senin yanında iken
İçindeki duyguları kucaklamıştım birden
Ölüme giderdim hiç düşünmeden
O an uyarmıştı her halde Allah ikimizin birden
Bende senin yanındaydım ölürsek birlikte ölelim diye
Ölümle tanışmıştık seninle
Bir korku yaşamıştık
Her şey birden bire
19.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dalgalar

İçinde vardı elbet sızıntı
Eller tutmuyorsa ağla dalgalar
Kimden gelir o acı kazıntı
Kadere söyleyen yersiz dalgalar

Cennet bahçesinde özlemi sondu
Aşkımız kainat üstünde dondu
Kapanan bu dünya bir gece kondu
Susmak zamanıdır cansız dalgalar

Ölümü astık duvara birlikte
Aşkın meleği bekler dirlikte
Sonsuz bu sevgimiz gerçek erlikte
Deliksiz sevdamız ağlar dalgalar

Duymaz oldu sevdamızı  erenler
Yalnış görmüş aşkımızı bilenler
Tüm doğruyu yüce kalbe serenler
Vurdu şamarı müthiş dalgalar

Sevmiştik sadece yok günahımız
Dilinden düşmüyor feryadımız
Duymuyor kimse bitse ahımız
Islattı bedeni vuran dalgalar

Bir masaldı senle olan aşkımız
Sensiz yaşanmamıştı yaşadığımız
Ümitler ötesinde bitmez sevdamız
Gözümü yakmıştı çarpan dalgalar

Konuşsam seni  görür gözlerim
Adımı söylersen durur izlerim
Gülsem boş ağlasam hoş özlerin
Bir sevda masalıydı esen dalgalar
Bahattin Tonbul
11.12.2011

Bahattin Tonbul
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Dalgalar Sürecekti

Neler gitmedi ki, yalan ömrümden
Sende gideceksin, elbette bir gün
Güneş rehber olsa, Allah emrinden
Korkma batacaksın, yılma o son gün

Kendi kendisiyle, kimler konuşur
Deli değil gönül, ateş oluşur
Ruhun etrafına, canlar karışır
Elbet batacaksın, bakma sen son gün

Gülü seveceksen dikeni de sev
Dalga geçeceksen, denizi de sev
Hayat bir limandır, o mekanı sev
Elbet gideceksin, bakma yar son gün

Herşey incelikten, sanki kırılır
Yalan söyleyene, herkes darılır
İnsan kabalıktan,  duysa yarılır
Birgün gideceksin, ağla sen son gün
Bahattin Tonbul
26.8.2015

Bahattin Tonbul
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Dalganı Geç Sende

Yalnız kalmıştım o gidince tek başıma evde
Kendi kendime duygulandım bütün şiirlerde
Yazdım yazıyorum  yazacağım deli gönlümde
Unutmadım seni  duruyor sahne yerli yerinde

Bazen kızdım bazen de güldüm bakıp halime
Rolümü unuttum,ezberleyemedim sen terk edince
Kendi kendime söz verdim,denizlerin sahillerinde
Seviyorsan eğer,dalgaları da seversin denizleri de

Sahneyi terk etmeden,sevdin seviyordun sende
Sevilmek istiyorsan seveceksin sakın çekinme
Sadece dalga olur zannetme yalnız sen denizde
Hayatı hafife alma,terk ettim diye,dalganı geç gene de
13.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dalı Kopmakta

Damarı kanından,aşkı anında
Kovanı balında,dili soymaktan
Tanrının yanından, ünü şanında
Ayırtma gülümü,alı koymaktan

Hakkın bakışında, sesi tonundan
Yiğiti namından,sevgi aşmakta
Gözünün yaşında,ömrün sonundan
Düşürtme damında,gönlü taşmaktan

Zulmü yaşamaktan,dosta kaçmakta
Suyu yatağında, derdi kapmaktan
Geçmişi anmaktan,acı duymakta
Kurtar yaprağında,dalı kopmaktan
Bahattin Tonbul
11.10.2009

Bahattin Tonbul
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Dalınca Aklıma Gelir

Bende fotoğraflar nedense solmuş
Çocukluk yıllarım gelir aklıma
Uçan balonlara gönülü dolmuş
Uykuya dalınca gelir aklıma

Çatısız gökyüzü gece olacak
Melek aşkımızı tende bulacak
Hıçkıran sessimiz nerde solacak
Kaybetmekten korkum gelir aklıma

Umut çakıl taşı attım yollara
Sarılmak isterdim düşen kollara
El açıp yalvardım aşık kullara
Yokluğunda her an gelir aklıma

Ellerimle toprağı deşiyorum
Sensiz bu ellerde bak üşüyorum
Havalar çok soğuk tut düşüyorum
Yokluğunda her an gelir aklıma

Kapısızdır kaçamazsın yoktur de
Pencereyi kapamazsın çoktur de
Aşk dalında rutubetli oktur de
Kaybetmekten korkum gelir aklıma

Yediğim o tokat ağlatmış seni
Gülsün diye yüzün özletmiş teni
Bir öpücük versen öldürsen beni
Uykuya dalınca gelir aklıma
Bahattin Tonbul
15.1.2012

Bahattin Tonbul
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Dallama

Birkez seven insan
    Ağaç ile kollama
    Gönüllerde hansan
    Ayrıysan yollama

    Aşkın sonbaharın da
    Boştan yere sallama
    Esen rüzgarların da
    Olmaz sevda dallama
    Bahattin Tonbul
    27.7.2013

Bahattin Tonbul
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Damarımdaki Kan

Sen gidince karalan dünyam kap kara oldu
Ben ve sen yalnız çevremde çiçeklerim soldu
Ayrılık kalbime hüzünü üzüntüyü nasılda doldurdu
Anla anlaya bilirsen aşk denen şey acaba bumuydu

Olmasın dert olmasın hazan içimi ayrıca yakan
Kalbimde dolaşan bir sıvı sanmayın belki o zaman
Dolar içinize kıpkırmızı yakar her yeri durmadan
O zaman tükeni verir buharlaşır damarındaki kan
15.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Damarlarda Dolaşan

Damarlarda dolaşan, asil kanın aktığı
Türk’ü Türkle bahseden, destanlarım var benim
İliklerime kadar, ateşini yaktığı
Toprak için can verip, şehit olanlar benim

Saflarını belirle, sen kimlere yanarsın
Dostu düşman eyledin, PKK ya kanarsın
Türk milleti enayi, gerçek öyle sanarsın
Toprak için can verip, şehit olanlar benim

Dikeni gül belledik, asla boyun eğmedik
Cana can aldık ama, şehit kelle demedik
Ne mutlu Türk’üm deyip, gocunanı görmedik
Toprak için can verip, şehit olanlar benim

Türk yurduna varlığım, canım armağan olsun
Milleti soyanların, geleceği kahrolsun
Pişkin pişkin meydanda, utanmadan solursun
Toprak için can verip, şehit olanlar benim
Bahattin Tonbul
7.3.2014

Bahattin Tonbul
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Damla

Teşekkürler kadehteki son damla
Düşme yere sabret
Bana lazımsın son deminde
Susuzluğumu giderirsin
Düşersen dudaklarımın üstüne
Belki de hayallerim olursun
Saklarım seni
Buluşacağımız günde
Çok saf ve şeffafsın
Yüreğimde
İçeriz sevdamla birlikte
Dillerimiz serinler tat alırız
Gönlümde
Damla damla birleşiriz hayalinde
Sevdiğimle
Bahattin Tonbul
8.8.2010

Bahattin Tonbul
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Damla Damla Akan

Damla damla akan, bir ömürmüş o
Tükendi zamanlar, geceler bitti
Toprağa karıştı, son emirmiş o
Sevdası ateşi, yandı da gitti

Yanar durur aşkın, bilinmez neden
Geri dönmez artık, bir kere giden
Acılar içinde, umudu biten
Sevdası ateşi, yandı da gitti

Aklı olmayanın, fikri olamaz
Uzun uzun yazda, seni bulamaz
Birkaç cümle son aşk, uzatılamaz
Sevdası ateşi, yandı da gitti

Yüreği aklında, dikiş mi diker
Bilin ki sevenler, yarinden çeker
Fidanı kendisi, toprağa diker
Sevdası ateşi, yandı da gitti

Umudu verecek, incineceksin
Sevdanı örecek, görmeyeceksin
Aşkını bulmazsan, sen öveceksin
Sevdası ateşi, yandı da gitti

Bahattin sen kurban, fazla uzatma
Sevdana kan düştü,  sakın akıtma
Hasretle vur beni, canım acıtma
Sevdası ateşi, yandı da gitti

7.4.2017

Bahattin Tonbul
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Damlayan Suları

Yaptığın tüm işler,manevi halde
Sen yaptın zannetme,onun gücüdür
Rüzgarı,yağmuru gördüğün halde
Sel ve fırtınalar,onun gücüdür

Yaratana rahmet,nazardan uzak
Sakın söz dinletme,kabulde etme
Nefrete sarılıp,kurmayın tuzak
Gözlere aldanıp,aşkı terk etme

Önce sevgiyi kap,sonra yarini
Kabrini derin kaz,unut yarini
Acıyan gönüle,verme narini
Hevese kapılıp,ağlayamazsın

Hikmet pınarları fışkırır yerden
İyi işler ile,sevgini yükselt
Akan ırmakların,dağdan düşerken
Damlayan suları,çekerek üflet
Bahattin Tonbul
6.6.2010

Bahattin Tonbul
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Daralır

Bilmezsin yarsiz incinir gönül
Sızlayan yaraları çok zaman alır
Yar eliyle durur, yaşatır gönül
Ah eyleyip ağlar, ömür daralır
Bahattin Tonbul
11.5.2013

Bahattin Tonbul
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Dargınlara

Aşk bir gülücük gibi konmuş o yanaklara
Kirpiklerin engeldir,gözdeki yangınlara
Akan yaşla ıslanıp,kıpkızıl dudaklara
Engel bile olamam,kalp deki dargınlara

Kanadın mı kırılmış,anlatılmaz bu sevda
Satırlara hiç sığmaz,etmediğin son veda
Bırakmışsın ardını,cennet olsun bedava
Engel bile olamam,kalp deki dargınlara
Bahattin Tonbul
1.9.2011

Bahattin Tonbul
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Davamız

Türkülerde akar, gözyaşımdasın
Şarkılarda süstür, bizim sevdamız
Kirpiklerin oktur, hep karşımdasın
Yüreğinde yanar, bitmez davamız

Yaşanmış güzellik, seninle olsun
Ardına bakmadan, hayalin dolsun
Duygular kaybolmaz, haberin olsun
Yüreğinde yanar, bitmez davamız

Gayretin sevgiydi, geçti zor anlar
Umutlar sevdaydı, ateş o canlar
Tükenmez aşkına, doymaz bakanlar
Yüreğinde yanar, bitmez davamız

Gönüller bir olsun, neşeyle coşsun
Hayat umut ise, dağları aşsın
Güzellik el ele, birlikte koşsun
Yüreğinde yanar, bitmez davamız

İmanın ümidin, kalbin evidir
Aşkın mahkumuysan, gönül devidir
Gölgeler tükenmez, ışık sabidir
Yüreğinde yanar, bitmez davamız

Bahattin zamanın, kısıtlı geçti
Kalbinin sesini, sevenler seçti
İzin vermez sevda, özlemin hiçti
Yüreğinde yanar, bitmez davamız
Bahattin Tonbul
9.4.2014

Bahattin Tonbul
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Dayan

Umutsuzluk çeşmesi
Ayak ucumda boş boş akıyor durmadan
Rüyadan inan hala uyanamadım
Islandı delik papuçlarım
Sırılsıklam
Kendimi atmışım sürgüne
Mapuslarda çığlık atıyorum durmadan
Uyandırın beni ne olur bu rüyadan
Uzattım bak ellerimi tuttum ha tutacağım
Birazdan
Sevdiğim sevgiliye eş zannettim
Senmişsin beni yalnız yaratan
Karanlığı ruhunda aydınlatan
Uykudan uyandıran
Uyan artık bu sonsuz zannetiğin rüyadan
Canan
Herbiri kırık dökük olmuş
Karmakarışık ayırttığın
En son aşk kokan mısralardan
Hayatta daha çok var
Ne olur biraz daha dayan
Bahattin Tonbul
2.2.2012

Bahattin Tonbul
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Dayan Dayana Bilirsen

Ne olacak şimdi söyleyin bana
Sevdiğimi almış yaradan yanına
Bense bu dünyada yalnızım da
Dayan dayana bilirsen eğer buna

Ben onsuz yaşayamam buralarda
O olmazsa duramam ben ayakta
Tüm hatıralarını yırtıp yırtıp atsakta
Dayan dayana bilirsen eğer buna

Durmayın bakmayın bana şaşkın şaşkın
O bu dünyada benim tek sevdiğim aşkım
Şu an yanımda yoksa benim suçum değil
Dayan dayana bilirsen eğer o benim canım
15.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dayanamadı Sevdiklerini Göremeyince

Giderken bakıp da beni göremeyişin anlattı
Umutlarını yitirdi kör olmuştun artık ne kaldı
Bunun için mi bıraktın terk ettin bu dünyayı
Dayanamadın sevdiğini göremeyince o anı

Kabullenemedin zorlandın biliyorum ama görmeyince
Karanlıktan korkmuşda olabilirsin yalnız kalıp sakince
Düşünemedin mücadele hırsın kırıldı herhalde sence
Dayanamadın biliyorum canım bizleri hissetmeyince
24.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dayanamadım

Sensizliği yaşarken anlıyorum
Seni nedenli sevdiğimi,seni ezdiği mi?
Evde ne kadar işin olduğunu anladım
Ne kadar yorulduğunu
Yokluğunda
Hatta senin yaptıklarını yaparken
Daha iyi anladım,evde yapılan emeği
Affet sevgilim
İnan o zamanlar derdin,inanmazdım
Ne olur hakkını helal et,sevgilim
Benden yanı helal olsun sana
Dayanamadım
Bahattin Tonbul
27.08.2008

Bahattin Tonbul
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Dayanamam

Zaman anlık bir şeydir, insan birden incinir
Varlığına alıştım, yokluğunda duramam
Anlaması elbet zor, seven gönül incidir
Hayat terketme beni, ben yarsiz dayanamam

Alternatifi varsa, kaybettiğin o şeyin
İnan kıymetini bil, tek şey sensin o beyin
Keyfine bak düşünme, seçicidir o reyin
Hayat terketme beni, ben yarsiz dayanamam
Bahattin Tonbul
17.9.2016

Bahattin Tonbul
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Dayanamam Buna

Bir gün seni benden alacaklarmış
Beni üzen işte,budur sevdiğim
Üzerine toprak,atacaklarmış
Dayanamam buna,inan sevdiğim

Sende ihanetin,hançeri mi var
Taşınmaza mahkum,diyeni mi var
Ağlayan gözlere,mil çekeni var
Dayanamam buna,inan sevdiğim

Çaresiz ben gibi,çırpınacaksın
Bağırıp çağırıp,haykıracaksın
Zaman geçtikçede,anlayacaksın
Dayanamam buna,inan sevdiğim

Acımasız olan,yarsiz yaşamak
El ele tutup da,sevda taşımak
Koskoca dağları,sensiz aşamak
Dayanamam buna,inan sevdiğim

Biliyorum bensiz,mutlu değilsin
Sana olan gönlüm,her gün eğilsin
Yaşanan aşkımla köre meyilsin
Dayanamam buna,inan sevdiğim

Sana yakışmadı,vedasız satış
Adını andıkça,kalpteki atış
Ölüm üzerine,toprakta yatış
Dayanamam buna,inan sevdiğim
Bahattin Tonbul
1.9.2011

Bahattin Tonbul
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Dayanamaz Deli Gönül-1

İçin için ağlar gönül
Yürekleri yakar gönül
Sensiz bu yerlerde kaldım
Dayanamaz deli gönül

Yağmur gibi boşalırsın
Tüm çevreni ıslatırsın
Ciğerimi sen dağlarsın
Dayanamaz deli gönül

Rüzgarında serinlerdim
Gölgelerin de gezerdim
Canımdan çok da severdim
Dayanamaz deli gönül

Çok yalnızım çok sessizim
Ölesiye ben sevmişim
Senin için söylemişim
Dayanamaz deli gönül
Bahattin Tonbul
8.10.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dayanamaz Deli Gönül-2

Dağda ovada bayırda
Seni seven yürek burada
Daha fazla bana sorma
Dayanamaz deli gönül

Sen gidince uzak oldu
Sevenlerin çok olurdu
Ağlayanın göz doldurdu
Dayanamaz deli gönül

Yavaş yavaş yok olacak
Kalbimde aşkın solacak
Eşe dosta sorulacak
Dayanamaz deli gönül

Çiçekler açıp soluyor
Sevenleri korkutuyor
Ayrılığa hiç bakmıyor
Dayanamaz deli gönül
Bahattin Tonbul
8.10.2008

Bahattin Tonbul
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Dayanamaz Gözlerim

Bir yere gel buluşalım orada oturup seninle konuşalım
Bana yaklaştığın her adımda duyarsın yüreğimin sesini
Eski günlerdeki gibi mutlu şarkılar söylersin işte o zaman
Bana bulunduğun o ortamdan sevgi getir ne olur avuçlarında

Gel bir kere olsun gel de yüzünü tatlı tatlı gülüşünü göreyim
Karşılaşayım seninle o zaman vücudumun eridiğini hissedeyim
Düşünme bir kez daha bak ne olur o boşluktan uzak olan noktalara
Ve inan sevgilim iyi düşün bir kez daha yok etmene dayanamaz gözlerim
4.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dayanamaz Özlemin

Sensiz bu dünyanın,dengi bozulmuş
Baksana sevenlerin,yüreğine ne olmuş
Acı tatlı rüyada,o güzellik kaybolmuş
Geri dönüp o anı,hayallerde yaşadım

Dillerinde acıyı, gönüllerde yaksana
Bal diyerek sevdayı,ağızlarda tatsana
Hasretten ayrılınca,uzaklara atsana
Dayanamaz özlemin,sensiz benim bedenim
Bahattin Tonbul
12.6.2010

Bahattin Tonbul
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Dayanamazdı Anam

Yine bir sabah aç uyandım tatlı uykudan
Çocukluğumu hatırladım altıma bakmadan
Beş kardeşle aynı yatakta aynı yerde yatarken
Dayanamazdı anam yatağı serip kaldırırken

Hep ben yapardım diğerlerinin gücü yetmezdi
Yataklarımız ağırdı onu yüklüğe koymak dertdi
Bu görevi annem hepde bana haydi oğlum derdi
Bende onu kırmam inatlaşmam oda beni severdi

Her akşam eve dönmemiz bir eziyettir toprak ve çamur
Korkarak üstümüzü ve başımızı değiştiririz ne ile savunur
Anlamak zor üzüntüsünden oluyor yüreği sanki bir hamur
Babam duymasın kesin atacağı dayak veya tokat olur

Çok çekdirdik canım annem elimizde değildi
O an anlamıyosun ama hayat belimi büktü
Sense sabırla her şeye yaptın bu da yetti
Bak anneciğim bu yük içimi çürüttü
05.04.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Dayanamazsın

Sevdadır düşmanın,nefs-i insana
Geçmişi hapsedip,boyanamazsın
Ölümü bulunca,öyle yansana
Ruhunda mahkumsun,dayanamazsın

Hakikat uğruna,yollara düştün
Ellerin aybını,bilmeden deştin
Günlerce içerek,sözde sen keştin
Ruhunda mahkumsun,dayanamazsın

Takma kementini,belinde durmaz
Uzakta olunca,aşk seni vurmaz
Severek ölsen de,özlemi kırmaz
Ruhunda mahkumsun,dayanamazsın

Solunan havayı,üfle bir kere
İçindeki ateş, yakar kaç kere
Titreyip üşütür,sevda bin kere
Ruhunda mahkumsun,dayanamazsın

Sevmek yok olmaktır,solan çiçekte
Hasret beklemektir,uçan böcekte
Titreyen hayatın,son içecekte
Ruhunda mahkumsun,dayanamazsın

Sevdayı göğsünde,elle kaşırsan
Kaybolmuş zamanı,yarle aşırsan
Umudu rüyada,bulup taşırsan
Ruhunda mahkumsun,dayanamazsın
Bahattin Tonbul
21.7.2012

Bahattin Tonbul
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Dayanamıyor

Gitti ömründeki tüm mahsumiyet
Artık yarsiz burda uyanılmıyor
Bitirdi o canı, son mahrumiyet
Yüreğide onsuz, dayanamıyor
Bahattin Tonbul
17.7.2012

Bahattin Tonbul
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Dayandım

Canım sağ olsun,vatan senin elinde
Unutma ölüm yattığın yer derinde
Koştun peşinden,gece gündüz demeden
Sevda ateşi,tutuştu can yerinde

Hakkı hak bilip,rabbim sana inandım
Yürekte akan,kızıl kana boyandım
Bazen kayboldum,ben yarime doymadım
Sürekli yandım yaratana dayandım
Bahattin Tonbul
28.3.2009

Bahattin Tonbul
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Dayanırmı Görmeyince?

Alışmışım o olmadan buralarda duramam
Şimdi ne yapacağım evde dahi oturamam
Canım sıkıldıkça onsuz çıkıp dolaşamam
Şaşırdım ne yapacağım artık bende yaşayamam

Bu sevgi bu aşk normal mi sizce
İnsan kafasını yiyecek böyle düşününce
Yapacak birşey yok o aklıma gelince
Aklım bu acıya dayanır mı onu görmeyince?
29.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dayanırsan Yazarım

Sevmek kolay iş o sevgiyi tutabilmek
Kırmak kolay iş o kırılanı yerine koymak
Koklamak kolay iş o kokuyu sindirmek
Ölmek kolay iş o toprakta yata bilmek

Yat yatabilirsen o yerde yatan canlar
Kalk kalka bilirsen o yerde yatamayanlar
Sen seni bilmezsen seni bilir tanıyanlar
Öp öpebilirsen  öpmeye doyamıyanlar

Bak baka bilirsen baktığını görmiyenler
At atabilirsen attığını söylemeyenler
İç içebilirsen içtiğini hissetmeyenler
Yut tuta bilirsen yutuğunu bilmiyenler

Bütün bu saydıklarım yapamadıklarım
Hepsini içimde tutup adeta saklarım
Yüreğimde pişirip yaslarımda tutarım
Oku okuyabilirsen dayanırsan yazarım
01.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dayanmaz Yanım

Sevgiler dolar ruha bitmez anılar solar  canım
Acılar yakıyor bedenimi,dayanmaz yanım

Senin için akan göz yaşlarım tenim boyunca
Arar durur ömrün seni sonsuza kadar canım
Dilerde tükürükler damarlar  kana doyunca
Sevgiler dolar ruha bitmez anılar solar  canım

Gökyüzünde yıldız akar durur,benden uzakta
Seslenirim ona haber verir,yüreğim canım
Ruhumu kaplamış geceleri,dolmuş tuzakta
Acılar yakıyor bedenimi,dayanmaz yanım
Bahattin Tonbul
27.7.2010

Bahattin Tonbul
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Dayarda Gelirim

Gökyüzüne salmıştı hakkın tüllerini
Bakar oradan canım giden yüzlerini
Adaletin çok zormuş denen yerlerini
Hasreti gönüllere,asarda gelirim

Hiçbir zaman durmazdı,güne gün eklerim
Sensiz bu alemi de,kerhen beklerim
İçimdeki zalimi,nasılsa teklerim
Hasretli gönüllere dayarda gelirim
Bahattin Tonbul
16.9.2010

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dayım Kıskanırdı

Dayım hem kıskanırdı,hemde çok seviyordu
Bu nasıl aşk Allah’ım, aşk için ölüyordu
Ondan ayrı kaldıkça, sanki çıldırıyordu
Yıllar nasıl geçtiyse, hiçte anlayamadı

Çocukları büyüdü iş güç sahibi oldu
Hepsi bir yuva kurdu, çoluk çocuk çok boldu
Yüreği dayanmadı, beden ateşle doldu
Yıllar nasıl geçtiyse, hiçte anlayamadı

Dünya zalim aşk dertli, yaş kemale erince
Gönül Harman olsa da,yanar tende sevince
El ele tutuşunca, hayalleri serince
Yıllar nasıl geçtiyse, hiçte anlayamadı
Bahattin Tonbul
12.10.2015

Bahattin Tonbul
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Dayın Dinlesin

Sevgi tek değildir, seversin ama
Atanı sevmezse, sevgi olamaz
Birtek can taşırsın, yaşarsın ama
O canı sevenler, ayrı kalamaz

Kör etmiş gözünü, dayını yiten
İnsan sever ama, hatırı biten
Olmayan hatırı, Burak’mı güden
Dayıyı dinleyen, nankör olamaz

Asilik yaptın mı, ailesine
Edepsizliği ni, koysam nesine
Dinlemezsin sağır, olan sesine
Anayı bilmeyen, dayı bilir mi

Elbet geçecektir, bize söylenen
Kalbini kırmıştır, yalnız eğlenen
Sevdan kör etmişse, acı dinlenen
Babayı bilmeyen, dayı bulamaz

Karışmayın dendi, defterden sildi
Dolma sözler değil, arkandan güldü
Yiğen dayı bitti, babanda öldü
Atayı bilmeyen, mutlu olamaz

Ata tek değildir, bunu bilesin
Onun anasına, ana diyesin
Senin anan taşmış, Allah dilesin
Şairlik gönlünde, umut kaybolmaz

Allah mutlu etsin, mezara kadar
Bu mezar gelmeden, hayat bir radar
Seni aldatanlar, usanıp satar
Bu sözümü yazda, dayın dinlesin

Niye dayı böyle, sözler edersin
Edep tekdir bunu, böyle bilesin
Dağını sevenler, katlanır dersin
Bu sözümü yazda, dayın dinlesin
Bahattin Tonbul
2.2.2014

Bahattin Tonbul
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De Elveda

Hani o ilk karşılaştığımız günde,ilk defa göz göze
Gelişimiz var ya,
İçerime bir sıcaklık vermiştin,o anda
İşte o zamandan belli
Deli gibi sevdim amma
Diyemedin son bir kez elveda

Sonra sözleştik seninle
Karar verdik birlikte evlenmeye
Baban razı değildi ya,
Sen ısrar edince,karar vermişti o da
Oldu demişti,
İşte bende seni deliler gibi sevmiştim amma
Veda bile edemeden ayrıldın sen bu dünyada

Sonra zor şartlarda evlendik
İkimizde fazla bir şey istemedik
Ev,eşya yoktu ama
Seni ben o şartlar da deliler gibi sevmiştim
Diyemedin son bir kez elveda

Balıkesir Şan almış düğün salonunda
Haziranın altısında bin dokuz yüz seksen de
Çorum olayları  başladı sokağa çıkma yasağı vardı
Gelemediler ailemden hiç kimse bu şartlar altında
Düğün oldu amma
Seni deliler gibi sevmiştim,o anda
Diyemedin son bir kez elveda

Memlekete geldik on yıl kaldık bu zamanda
Bir oğlumuz,bir kızımız oldu burada
İşte ben seni deliler gibi sevmiştim amma
Diyemedin son bir kez elveda

Kimi zaman aç kimi zaman tok kaldık Ankara’da
Yaşadık çocukları okuttuk burada
Ailelerimize de yardım yapıyorduk
Seni işte o anda deliler gibi sevdim amma
Bana haber vermeden terk ettiğin bu dünya da

Başladı sıkıntılar
Annen diyalize girerken öldü,
Baban aniden melun o hastalığa yenildi
Yalçın ülkü derken
Hastalığın çıktı ortaya bir anda
İşte ben seni deliler gibi severdim amma
Diyemedin son bir kez elveda

Sonradan bir kızımız daha olmuştu Ecem
Onu ailecek çok sıkıntılı büyüttük biliyorum
Büyümesi hastalığına denk geldi ya
İşte ben seni o zamanda sevdim,seni ama
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Sen bana veda bile etmedin,o anda

Tam beş yıl kemoterapi,radyoterapi derken
İlaç kullandın Tamoksifenle idare ettin
Ben bu illeti yendim  demiştin amma
İşte ben seni deliler gibi severdim,o anda
Diyemedin sen,bana elveda

Canım der seni severdim
Sende beni severdin bana hiç kıyamazdın
Hasta hasta kalkar kahvaltı yaptırırdın ya
Okula giderken her sabah
İşte seni deliler gibi severdim amma
Sen bana Allah’a ısmarladık  bile diyemedin
Diyemeden gittin elveda….

Altıncı yılın sonlarında
Metastazla başladı tekrar acılar
İki yıl uğraştık bütün bunlarla
İlk önce Akciğer,kemik,karaciğer derken
Beyne sıçradı mikrop sonunda
Felç etti,sağ yanın tutmadı,beslenemedin
Konuşamadın,hareket dahi yapamadın
İşte o zaman bile deliler gibi severdim seni amma
Gideceğini söyleyemedin
Elveda bile edemedin bana,o anda

On altı kasım iki bin yedide girdik hasta haneye
Tam elli iki gün ağızsız dilsiz yattın şişme yataklı
Özel odalı hanede,hep gözlerine baktım
Sana hizmet ettim hiç gocunmadım
O anda da deliler gibi severdim amma
Veda bile edemeden gittin bir anda

Her anım saatim seninle geçti
Birlikte Ankara tıp fakültesi Onkoloji bölümü
Yüz yirmi iki nolu odasında kaldık
İşte o zaman bile deliler gibi severdim seni
Hiç gitmeni istemedim amma
Sen veda bile diyemedin terk ettin beni,o odada

Haksızlık mı ettim bilmiyorum? senin o şekilde
Yaşamanı istiyordum
Konuşamıyordun,hareket edemiyordun
Yemiyor bir damla su dahi alamıyordun
Acılarını iniltilerinden yüz şeklinden
Anlamaya çalışıyordum.
Gece sabaha kadar sana bakıyordum.
İşte ben çılgınlar gibi seviyordum.
O halinle bile sana büyük bir aşkla bağlıydım
Deliler gibi seviyordum amma
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Veda bile yapamadın elinde olmadan o anda

Cumartesi sabah beş ocak iki bin sekiz de
Saat on otuzda konuşamadan sessizce
Gözlerini kapadın birden
Elveda diyecek dermanın kalmamıştı
O zamanda deliler gibi severdim seni
Söyleseydin canımdan can vereydim sana ama
Sessizce terk ettin veda etmeden bana
Ayrıldığın bu dünyada hakkım helal olsun sana

Seni mezarın içine bırakıp üstüne toprak atarken
Bile deliler gibi sevdim
Halada seviyorum
İnanamadım
Ayrılırken elveda diyemedin ya bana
İşte bu yüzden
Belki dönersin geri gelirsin sen
Duygularımı haykırıyorum sana yar yar
İşte şu anda deliler gibi hala seviyorum
Çık gel artık yanıma
Elveda
De artık ne olur
Söyleyemediğin son sözün ne olurdu
Merak ediyorum diyemeden gittin bu dünyada
Desen sen,bana da
Elveda
Bahattin Tonbul
12.11.2008

Bahattin Tonbul
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De Ha Bildiğin Kadar

Adını atam verdi
Öfken bitene kadar
Ufkuna ateş serdi
De ha bildiğin kadar

Ankaranın ayazına
Yağan karın beyazına
Senden ayrı son yazına
De ha bildiğin kadar

Özlem duyarım ona
Toprak atarım ona
Mezar kazarım ona
De ha bildiğin kadar

Sazın olayım söyle
Göğsüme ateş eyle
Nasıl yandın sen öyle
De ha bildiğin kadar

Ayırdı candan bizi
Silinmez kandan izi
Filimlerde son dizi
De ha bildiğin kadar

Bahattin kölen olsun
Dilin damağın solsun
Bu kalp yar ile dolsun
De ha bildiğin kadar
Bahattin Tonbul
29.2.2016

Bahattin Tonbul
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De Hele

Mutluluğu mutlu olmadan kaybetmişiz
Sevgiyi sevdaya, acıyı tatlıya gark etmişiz
Çileyi güle,gülü bülbüle
Dikeni,dilden dile laf etmiş ezmişiz
A dostlar
Kadehi rakıya emanet vermiş
Kendimizi sarhoş etmişiz
Mutluluğu iç etmiş yaşarken
Aşkı sevenlere
Umudu isteyenlere
İyilikleri pek görmeden geçi veriyoruz
Bilmeden emme

Hayattan bazen çok şey bekliyoruz
Doymak bilmiyoruz
Şükür etmiyoruz
Ufacık sevgiden umut
Yağan yağmurdan bulut
Esen rüzgarlardan komut ekliyoruz

Dilden dile gönülden gönüle hakkı
Bilmediğin o aleme
Atıp yok ettiğin o yarin çarkı
Anlamadan görmeden yaşam içinde farkı
Katı versen sen özüne
Sevda denilen sözüne
Toprak dolacak gözüne
İnat etsen yürümeye
Sakat olmuş o dizine
Aşkı sarsan özü
Yarsan umutlara ateş yaksan
Rüyaları hayal ile gerçek yapsan
El ele tutuşup koşsan
Irmaklarda su olup aksan
Üzülmeye tükenmeye
Hele hele beklemeye
Yar dediğin değmez mi
De hele
Bahattin Tonbul
13.11.2010

Bahattin Tonbul
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De Sevgilim

Karanlık güçler senimi saklıyor anlayamadım
Uzun zamandır bekliyorum sana soramadım
Karşı durup da hislerimi sana anlatamadım
De sevgilim beni hala bir türlü anlayamadın

Bu gücü tanımak isterdim sakın ha sorma
Seni nerelerde saklıyor benim aklıma takma
Yalnız başına kalıpda sokaklarda sakın yatma
De sevgilim aşkını bir tarafa ayrıca bırakma
24.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dede Öyle Git-1

Bu yara göğsümde,söylemek olmaz
Eş ile dostunu,düşünmek bozmaz
Sevda çekenlerin,acısı solmaz
Gidersen diyardan,dede öyle git

Karanlıklarıma,ışığını yak
Aydınlıklarıma,koymuştun merak
Şu deli yüreğe,sakın iyi bak,
Gidersen diyardan,söyle öyle git

Gök yüzünde umut,gönlümde bulut
Dağa taşa atıp,güneşte kurut,
Silecek mendil yok,nefes al solut
Gidersen diyardan,tutda öyle git

Esen rüzgarlara,seni sorarım
Düşen yapraklara,anı yazarım
Sararan yüzlere,mezar kazarım
Gidersen bu diyardan,dede öyle git
Bahattin Tonbul
24.10.2009

Bahattin Tonbul
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Dede Öyle Git-2

Anamı babamı,koydum oraya
İçimde yaramı,attım buraya
Uyuyan eşimi,sattım tanrıya
Gönlümde sevdanı,alda öyle git

Sızlatır ruhumu,sensizlik acı,
Tutmuştun kolumu,başımın tacı
Ayrılığın sonu,yanlış ilacı
Aşkın hapını can,yutup öyle git

Dilekler yapıpta,yazdın anında
Takvimlere bakıp,kazdın kanında
Damara katıpta,yaktın yanında
Sevdamızı kana, katta öyle git

Derelerde akan,suya aldanma
Dışarıya bakan,yare dolanma
Ateşleri yakan,dosta inanma
Kalbimde sevdanı,alda öyle git

Git gidebilirsen,bensiz oraya
İçimde erirsen,değme yaraya
Acıları sersen,düşme araya
Gönlümde sevdanı,yakta öyle git
Bahattin Tonbul
24.10.2009

Bahattin Tonbul
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Dedemi Nasıl isterdim

Bir dedemi gördüm ama diğerini göremedim
Nasıl bir dedem olmasını bakın nasıl isterdim
Beni kucaklasın,bağrına bassın dedeciğim
Bu sıcaklığı yaşamadım her zaman beklerim

Özlem doluyum,bu özlemi yaşamadım hep bekledim
Rüyalarımda da görmedim boynu bükük yanına giderdim
Sanki ondan para isteyeceğimizi zanneder diye görünmezdim
Ben severdim Hacı Arap dedemi ama ona kendimizi sevdiremedim

Hep bu sevgiyi tatmak için giderdim evlerine
Macide teyzemin korkusuyla çıkamazdık yerine
Aşşağı oda da masanın altında bekletirdi de
Gidip sarılamazdım o gül kokusunu çekemezdim içerime

Hep bu özlemlerimi  korku içimde koydu bu duyguyu
Unutamam ben dedeme sarılmamın eksiklik olgusunu
Ölünceye dek saklarım şimdi oldu şiirlerimin konusu
Allah'ım affet şimdiden sardı beni dedelik korkusu
04.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dedemi Tanımadım Ben

Görmedim onu tanımıyordum doğmadan ölmüş dedem
Babamın babası askerde felç olmuş,tedavi edilmeden
Gönderilmiş memleketine araba yok yürüyerek ölmeden
Yıllarca sağ tarafı tutmamış Çolak sadık derlermiş eskiden

Çok güçlü imiş bir öküzü kuyruğundan çeker ve yıkarmış
Bu güç tek tarafdan her halde diğer tarafada  akarmış
Köyde malları mülkleri var,hayvancılıkla da uğraşırmış
Dedemi görmek isterdim ama bu bana nasip olmamış
04.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dediğin İçin

Senden gayrisini, severmiyim hiç
Sevmişsem o yari, hep senin için
Uğruna inkarı, yaparmıyım hiç
Sahip çık yarine, dediğin için
Bahattin Tonbul
21.4.2013

Bahattin Tonbul
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Dedik Amma

Hayal gibi geçen, o yıllar nerde
Hesap soram dedik, soramadık ki
Gönüllerde yanan, acılar yerde
Kalam dedik amma, kalamadık ki

Güneş sen olmazsan, varsın doğmasın
Hayat her anında, yalnız solmasın
Bizsiz olanları, suda boğmasın
Boğam dedik amma boğamadık ki

Diken güldalında, elbet güzeldir
Vefa seven kalpde, desen özeldir
Aşkın hukukunu, yazsan gazeldir
Yazam dedik amma, yazamadık ki

İnsanın sevgisi, kalpde övgüdür
Ölümsüz hediye, onda öyküdür
Her insan sevecek, aşkı ezgidir
Sever dedik amma, sevemedik ki

Güzel günler gelir, diye yürüme
Onlar yürüyecek, yalnız kürüme
Hayat sana gelmez, onu sürüme
Sürür dedik amma, sürümedi ki

Bahattin dilini, tutmadan önce
Terbiye verilir, ihtiyar gence
Söz yürekten gelir, sevdan çok ince
Ince dedik amma, incimedik ki
Bahattin Tonbul
19.12.2014

Bahattin Tonbul
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Değer Veririm

Yanlışını görsen, hemen silerim
Zor severim amma, hergün eririm
Doğruyu söylersen, sevda dilerim
Harbiden sevene, değer veririm

Gözleri parıldar, sevda giyene
Yarına bırakma, aşkım diyene
Etrafı çöl olur, haksız yiyene
Harbiden sevene, değer veririm

Güneş birgün sensiz, bana doğacak
Sen gelmeden gurbet, beni boğacak
Sana gelmek düştü, kalbim sığacak
Zor severim amma, hergün eririm

Kahve yaptım yarsiz, yalnız içmeye
Gönlüm el vermedi, sensiz geçmeye
İkram etmek ister, aşkı seçmeye
Harbiden sevene, değer veririm

Seni mutluluğa götüren di o
Her derdin acısı, kesin derdi o
Katlanılmaz değil, tuz basandı o
Harbiden sevene, değer veririm

Esen kasırgaya, dayanmışsın sen
Başka çaren yoksa, silinmez busen
Sonsuz  rüzgarlarda, ayaktasın sen
Harbiden sevene, değer veririm
Bahattin Tonbul
7.2.2013

Bahattin Tonbul
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Değil Mi

Yüreğimdeki ateşi
Söndüremedim ısıtan güneşini
Gençliğinde verdiğin,o sıcacık nefes
Damarımda dolaşan kanlarımı
Kaynatıyor
Can veriyordu kalbime

Hayatımı renklendiriyordu
Ya şimdi
Yok olup gittiğin günden beri
O günleri hayalli yor
Bekliyorum gelmeni
Anla artık anla seni sevdiğimi
Çık gel
Gelemiyorsan söyle
Ben geleyim değil mi
Bahattin Tonbul
4.1.2009

Bahattin Tonbul
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Değil Mi Ya

İçin yanarda su içmek istersin
Ulaşamazsın ya
Varlığın da kıymetini bilemezsin
O suyun
Boş boş doğaya karışır umursamazsın ya
Koşarsın yaşamda bilmeden ölümün
Arkasından
Farkında olamazsın ya
İşte
Kaybettiğin anda anlarsın onu
Ne kadar sevdiğini
İş işten geçmiştir
Giden geriye dönemez güya
Ama sevdası hele acısı
Çıkmaz içinden
Sonsuza dek arkasından ağlarsın ya
Aşkta yaşanan ölüm belkide
Bu olsa gerek
Değil mi ya
Bahattin Tonbul
7.2.2012

Bahattin Tonbul
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Değil Mi?

Bu gün doldu gönlüm anlatamıyor artık
Duygularımı
Yorulmuşum
Aslında fazla söz etmeye de gerek olmaya bilir
Bizim yerimize kuşlar kuzular
Yeni doğmuş bebekler
Kimi şarkı söylüyor,
Kimi meliyor
Kimide ağlaşıyor
Hayat dediğin bu
Değil mi? ……
27.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Değildi

Seni ne kadar çok sevmiştim ama
Senin sevgin bu değildi
Sen bensiz ölmüşsün ama
İnan
Acın unutulacak gibi
Değildi
Bahattin Tonbul
26.1.2012

Bahattin Tonbul
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Değilim

Üstüme attığın o,karanlık geceler
Duruyor üzerimde,ışıt mayan yıldız
Kalk yerinden artık,uyandı heceler
Göğsümde ışıyan kan parlayan yaldız

Hayat değerini,bilmedi sevgilim
Kalplerden ayrılıp,sensiz hiç değilim

Dünyada yaşarken,kafeste bülbüldün
Hasret dolu sessiz,uçan kelebekler
Baharı görmeden,açmamış güldün
Yüreğini alıp,uçmuş melekler

Hayat değerini,bilmedi sevgilim
Kalplerden ayrılıp,sensiz hiç değilim
Bahattin Tonbul
5.2.2009

Bahattin Tonbul
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Değilleri Değil Yapan

Beni bağımlı yapan mesleğimdir
Bilgisayar televizyon değil
Beni bana bağlayan işimdir
Vaktini oturarak geçiren değil

Beni sana bağlayan geleceğimdir
Korkarak yaşamak değil
Beni ona bağlıyan inancımdır
Lüzumsuz sohbetler değil

Beni aşkıma bağlayan ona bağımlı yapan
Yüreğimdeki sevgidir,ona küsmek değil
Onun bir gülücüğü inanın dünyalara değerdi
Toprağa gömüp,yalnız yaşamak değil

Beni herkese bağlıyan bağımlı yapan
Yaşamdır,hasrettir ayrılık değil
Değilleri değil yapan unutmaki Allah'tır
Ona ulaşmak için namaza eğil
19.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Değilmiş

Söylemene gerek yok,sorsan anlayan anlar
Susmaya ne hacetir, gönül razı değilmiş
Ağlayana göz yaşı, sevdayı kalbe fanlar
Umut aşkın köpeği, dünya sonsuz değilmiş
Bahattin Tonbul
10.8.2012

Bahattin Tonbul
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Değilsem

Eğer beni  ben yapan,gönüllerde değilsem
Yaratanın önünde diz çöküp de eğilsem
O yarimin kalbinde,sonsuza dek sevilsem
Hakkı hakikat bilip,el açıp dua etsem

Ebediyen o yare kavuşmayı beklerim
Onun için bu cana,sevgi bağı eklerim
Umut dolu sevdamda,hasret kalmış çeklerim
Yaratanın önünde diz çöküp de eğilsem

Karanlıklar geceleri,kor zifir karanlık
Sevdalı gönüllerde onsuz olmaz seyranlık
Yaşarken ayrılamaz sevdiğimden hayranlık
O yarimin kalbinde,sonsuza dek sevilsem

Geçmişle geleceği yüreğimde dağlıyor
Damarlar ateş olmuş birbirine bağlıyor
Hayaller bensiz kalan,yar gözünde  çağlıyor
Eğer beni  ben yapan,gönüllerde değilsem
Bahattin Tonbul
6.5.2011

Bahattin Tonbul
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Değişince Dengeler

Sokaklarda insanlar her gün yürüyor
Arabalar bir ileri bir geri geliyor
Günlerdir çevremde bir şeyler oluyor
Ağaçlar baharda dallanıp yeşeriyor

Doğadaki yeşillikler kaldırılıyor
Dünyanın nefes borusu kesiliyor
Betondan binalar çoğalıyor
İnsanlar geleceği hor kullanıyor

Bir taraftan kasıtlı yakıyorlar
Diğer taraftan denizi kirletiyorlar
Havada denizde canlılar ölüyor
Kısacası dengeler değiştiriliyor

İnsanları keneler ısırıp öldürüyor
Bu hayvanlar etrafa korku saçıyor
Bilim ve teknik süratle ilerledikçe
Bu tür hastalıklarda bayağı çoğalıyor

Yok mu idi eskiden keneler
İnsanların vücudunu delerler
Değişti mi dünyadaki dengeler
Kırım kungo mikrobunu üretirler
29.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Değişir

Mezarlarda rol aranmaz
Hayat budur ten değişir
Ayrılınca ruhtan beden
Topraklarda o değişir

Bir nefeste yaşar insan
Ölüm ona ulaşırsa
Tükenmez dünyada insan
Topraklara karışırsa

Bir tek nefestedir hayat
Sevenlerin çok olsa da
Düşünmeden öylece yat
Tükenmez dünyada insan

İlden ile ölüm bitmez
Düşen bilir yar ayakta
Özlem çeken son durakta
O yaşatır o sevdirmez

Candan cana el değişir
Ölüm varsa can çekişir
Bedenler toprakta solsa
Nilgün’lerden bir değişir
Bahattin Tonbul
11.9.2011

Bahattin Tonbul
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Değişmedi Toprak

Hiç değişmedi toprak
İçinde fışkırmış çiçekler
Her dalında körpe güller
Daha açmamışlar
Adeta patlayacaklar
Ala bildiğine tomurcuklar
Uçlarında  kırmızılıklar
Sabah kalktığımda patlamışlar
Ne garip bir dünya ki
Hepsi yalınız ve sessiz
Derinden doğmuş olacaklar
Tıpkı ikimizin hayatını anlatıyorlar
24.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Değişmedi Yağmur

Hiç değişmedi yağmur
Sen gittin gideli hep
Aynı şekilde yağıyor
Yerdeki bitkiler
Toprak altındaki böcekler
Hatta karıncalar
Hepsi huzursuz olmuşlar
Evlerini yurtlarını terk ediyorlar
Yağmurun dinmesini bekliyor
Evin duldasında saklanmışlar
Kim bilir ne diye ağızlarını açmış
Allah’tan yardım istiyorlar
Güçlü devletler
Geri kalmışlarla oynuyorlar
Tıpkı karıncaların saklandığı gibi
Geleceklerini merak ediyorlar
Yakınında değimli Iraklılar
Hepsi telaşlı parçalanmışlar
Bir türlü kavrayamadı
Zavallılar
24.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Değmeden Görülmeyen

Umutsuzluğu attım,hoyrat avuçlarına
Ellerin terliymiş bak,aşkı tutamaz oldun
Gaylesiz hayallerim,ıslanmış saçlarına
Değmeden görülmeyen,yürekler de mi soldun

Ürkek duygularım mı,erimiş karanlıkta
İçimde kanayanlar,yaralar meydanlıkta
Sürüklenen yalnızlık, büyüyor hayranlıkla
Değmeden görülmeyen,yürekler de mi soldun

Ziyan olmuş sevdamız,geceleri can bulur
Kara gözlü sevgilim,gölgelerde son bulur
Bırak doğsun güneşi,gündüzleri kay bolur
Değmeden görülmeyen,yürekler de mi soldun

Sesiydi kulaklarda,kalbindeki çarpıntı
Bakışlarında nefes,gözlerinde kırpıntı
Yaşayan duyguların,umutlarda pırpıntı
Değmeden görülmeyen,yürekler de mi soldun

Sevdanın rüzgarı var,tozu dumana katar
Yükselen alevleri, bulutlara kim atar
Çılgın gibi bakışlar,gönüllerde hep yatar
Değmeden görülmeyen,yürekler de mi soldun

Gözünün gördüğü yer,yaşanmış duygularla
An kadar da yakındı, bitmeyen kaygılarla
Sonsuzluk kadar uzak, denizde dalgalarla
Değmeden görülmeyen,yürekler de mi soldun
Bahattin Tonbul
25.10.2011

Bahattin Tonbul
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Değmez Be Kızım Hayat Kısa

Yapma be kızım çok düşünüyor çok yıpratıyorsun kendini
Hayat kısa o kadar sıkmaya değmez akışa ver bendini
O zaman anlarsın eğer seviyorsanız siz bak bir birinizi
Değmez kızım hayat kısa anlıyamazsın nasıl geçtiğini

Uzun kısa güzel çirkin derken bitiyor geçiyor bütün zaman
Bütün iyilikler sende unutma sonunda mutluluk istiyorsan
Çok ince hesaplar yapıp kafanı karıştırıp iyi düşünüyorsan
Değmez kızım hayat kısa anlıyamazsın yürek taşıyorsan

Düğün de zevk eğlence şatafat bunlar gelip geçicidir
Eğer sevdiğinle bir olup yaşıyorsan hayat eğlencelidir
Yoksa mal mülk dediğin hep bu gün var yarın gidicidir
Değmez kızım hayat kısa anlıyamazsın insan seçicidir

Ben o biz siz onlar hepsi hava sen sevdiğin insanla
Onunla paylaşacağın hayatı canıyın emaneti onunla
Gerisi bu gün vardır yarın yok olur bak elbet sonunda
Değmez kızım hayat kısa uymalısın sen geçen zamana

Benim düğnüme hiç bir akrabam gelemedi görmedi
Sadece Allah'tan fotoğraflar çekindi o tek şahidimizdi
Olmadımı düğün yaşamadımı bu aşk herşey birbirimizindi
Değmez kızım hayat kısa fazla girme sende teferruata

Benim endişem eviniz yok ilk işiniz ev sahibi olmak olsun
Kendi evimi on altı yıl sonra buldum şansınız bol güzel olsun
Başkalarında miras vardır ama yaşamın sağlıklı huzur olsun
Değmez kızım hayat kısa herşey gönlünüze göre içiniz dolsun
24.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Değmezsin

Her rüzgar da eğilip bükülürsen
Otlar gibi ezilir büzülürsün
Yüce dağ kadar olup sezilirsen
Bir ot kadar kıymete de değmezsin
Bahattin Tonbul
13.8.2012

Bahattin Tonbul
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Dehlize Gömmüştü

Ruhum senin hatıralarınla buluşup huzur buluyor
Karanlıklarda sessizliğin içinde bak seni arıyor
Tüm duygularım seninle birlikte bütün olmuş
Sense kaplamışsın tüm bedenimi bu nasıl oluyor

Bir yerde dur koşup yetişeyim sana yarim
Attığım tüm adımlar sensiz mutlu olmuyor
Buluşunca sana neşeli şarkılarda söylerim
Ruhum aşkının verdiği ateşiyle yanıp tutuşuyor

Söylediğim şarkıları geceler alıp götürdü
Kap kara bir yalnızlık içerisinde görüldü
Bütün anı ve hatıralarım seninle birlikte
Sesler gürültüyle alıp dehlize gömmüştü
4.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Deldin Kalbimi

İçimdeki sevgiyi aşkı,deftere yazdım
Bu yazdıklarımı taşlara,göğsüme kazdım
Senin için doğmuştu beden,birden yok oldun
Bütün duygularımı canım,yere kazıdım

İnan sevgilim çok sevmiştim,deliler gibi
Bıraktın bur da beni yalnız,rüzgarın gülü
İçimdeki acıların da,tek bir sahibi
Sendin canım sevgili yarim,deldin kalbimi
02.08.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Delerek Gel

Çevremdeki derdi tası
Toplayarak öylece gel
Kalbindeki kalan yası
Açmak için delerek gel

Ilık ılık esen rüzgar
Gönüllere giripde gel
Yakar sevda aşk yarası
Sönmez ise yinede gel

Ölüm Allah'ın emridir
Yari alıp sarsa da gel
Yalnızlık bir hasretmidir
Çekemezsen çabukça gel

Ulu mevlam ikimizi
Ayırmıştır dinlede gel
Yüreklerde sevgimizi
Bitirmeden çabukça gel
Bahattin Tonbul
30.08.2008

Bahattin Tonbul
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Deli Deme

Özümden akacak, yıllara kanma
Tuzbastım yarama, sızlatır sonu
Yüzüme baktıkça, ağlarım sanma
Bana deli deme, severim onu

Görmeyen aşkımı, kimle gözlerim
Yürekte umudu, sarar özlerim
Bu fakir kalbimde, yalnız izlerim
Bana deli deme, severim onu

Yazdıklarım zehir, bakışları ok
Ben böyleyim işte, özleyenim çok
Yetim değil gönlüm, kaybolanım yok
Bana deli deme, severim onu

Karanlıkta sayar, seyrine doyar
Rüyasından çıkmaz, yüzünü boyar
Ağlayan sözlere, kimleri koyar
Bana deli deme, severim onu

Geçmişe bakmaya, gücüm yetmiyor
O yarin hayali, hiçte gitmiyor
Toprağı eşsede, yerde bitmiyor
Bana deli deme, severim onu

Bahattin aşkını, söyler dağlara
Kaybolacak diye, atsan bağlara
Deniz bağlanmıştır, çürük ağlara
Bana deli deme, severim onu
Bahattin Tonbul
16.3.2014

Bahattin Tonbul
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Deli Divane Etti

Karanlık gecelerde hep onu andım
Hep onunla kaldım onunla yaşadım
Bütün gün yanındaydım hiç ayrılmadım
Yüreklerde dolaştım,barışamadım

Çok da bekledim iyileşirsin diye
Ankara Tıp da yattık yalnız günlerce
Doktorun çaresizliği belirince
Bitti umudum sen toprağa girince

Gece gündüz bekledim başını senin
Eksilmedi çoğaldı ruhumda yerin
Seni ben de inan canımdan çok sevdim
Yitirdim aşkı deli  divane ettin
Bahattin Tonbul
27.10.08

Bahattin Tonbul
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Deli Dolu

Bilirmisin yaşattığın  o anı
Sevda kaplamış, sevgi dolu gönlüm
Aşkım alevlendirdi yakan canı
Bilmem bildirtmem deli dolu gönlüm
Bahattin Tonbul
7.5.2013

Bahattin Tonbul
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Deli Ediyor

Gölgeler uyansa, hayıra yorun
Karanlık geceler, deli ediyor
Mahkumum sevdası, herkese sorun
Yalınız geceler, deli ediyor

Beni esir ettin, kendine kadın
Name name çıkar, şarkıda adın
Dilimden eksilmez,senin o tadın
Yalınız geceler, deli ediyor

Sen gittin gideli, umuttun bana
Gönül Harman olmuş, çölde yabana
Dağların üstünde, seslen vatana
Yalınız geceler, deli ediyor

Aşkımız dilleri yakarda yanar
Sevip sevileni,dostlara sunar
Hayaller ülkesi,içimde kanar
Yalınız geceler, deli ediyor

Bahattin güzele, ne ile baktı
Yarden ayrılınca,nereye aktı
Sevdası altında, yıldırım çaktı
Yalınız geceler, deli ediyor
Bahattin Tonbul
15.3.2016

Bahattin Tonbul
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Deli Gibi Sever

Bir garip gönlümdü düştü düşeli
Arar durur ruhum,seni her zaman
Cenneti alırsan bekler düşümde
Hayalin kaybolmaz,gelir bir  zaman

Yakar durur seni sensizlik özler
Uzaktaki dağı,her zaman gözler
Aşığın dönüşü,maziyi izler
Tamir olmaz sensiz,onun  yüreği

Katıksız ekmeğe,koysan kaşarı
Rüya da sevdiğim benden haşarı
İçindeki acın gerçek başarı
Deli gibi sever sensiz yüreğim

Hasreti anarsan beklerse özüm
Kalmadı dünyada bitmişti sözüm
Ufkumu görecek buğulu gözüm
Deli gibi sever sensiz yüreğim
Bahattin Tonbul
11.9.2011

Bahattin Tonbul
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Deli Gönlüm

Gül desende,yar sana gülsem
Seni saran,o deli gönlüm

Seni seven,şu garip gönlüm
Sev desende,can seni sevsem
Yüreğime aşkımı gömdüm
Gül desende,yar sana gülsem

Acıların gitmez diyorum
Yalnızlığı,çekerdi gönlüm
Git deyince,hiç duymuyordun
Seni saran,o deli gönlüm
Bahattin Tonbul
4.3.2009

Bahattin Tonbul
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Deli Gönlüm Haykırıyor

Bir kurşun sıkmış gibi beynimi delmiş bu aşk
Düşünemiyorum bile ben senin geçmişini
Hatıraların duruyor,yitirmedim hiç birisini
Bak istersen karşıdan gelen tatlı sesini

Çok derinden,sanki bir inilti gibi dinlesene hele kes
Tanıdım o bu ses nasıl hatırlamam sadece bir nefes
Günlerce yattı konuşamadı sadece içinde umut ve heves
O na dayanarak kaldı iki ay tükendi göğsündeki kafes

Tükenen umutlar aldı canımı götürdü toprağa karıştı
Çok çeşitli duygular beyninde dolaşarak etrafına alıştı
İsyan ettik ağladık hala ağlayarak ona  verdiğimiz telaştı
Yalnız şunu bilin içimde yanan ben sevdiğime ulaştı

Artık deli gönlüm haykırıyor dünyaya bir kere sevmişim
Ben onun yüreğine adeta parçalayarak yavaşça girmişim
Her parçanın verdiği sızıyı tek, tek şu beynime nakş etmişim
Bak sevgilim sen gittin ama ben şu anda mezarına gelmişim

Açtım elimi havaya yalvarıyorum sana yardım için duaya
Ben bu ellerde yaşadıkça hergün bakacağım ulu semaya
Bitmeyecek dilekler taki senin kurtulup rahat edeceğin aya
Ulaşınca belki seninle buluşacağımız mahşer yeri değilmi ya
28.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Deli Gönül

İçimdeki yara hala kanıyor bastıramadı deli gönül
Ayrılık var oldukça gider ömürden
Bunu anlamak çok zor.ayrı isen sevgiliden
Bulamazsın dermanını gider derinden derinden

Arama başka derman tek derdi yar
Onunla olur hayat onunla yaşar damarlardaki kan
Dolaşır hiç durmadan yürekte atar oradan gelir sesi
Dan dan dan uyanın ayrı olan yardan
Bu ses aşkın sesi bu ses yaradan dan insanlığa ulaşan
Sevda sesi
Bırakın karışmayın her şeyi onunla var onunla yok olur
Kalplere girip çıkan.
13.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Deli Gönül Ateş Olmuş

Deli gönül etrafına ateş olmuş patlıyor
Güller açmış etrafına kokusunu saçıyor
İçerisinde tüm canlılar güzellikler buluyor
Bu mevsinde insanın canı hep kaynıyor

Bakarsan sevgiler dağılmadan bir arada bulunur
Gönül bu belli olmaz otada çiçeğede konulur
Çirkin şansı dersen her yerde arasanda sorulur
Seven yürekler bir gün olur yan yanada sokulur

Gören gözler parlamaz seven yürekler susmaz
Eğer ki seviyorsan azı çoğu varmı diye sorulmaz
Gönüller bir arada olunca samanlık da aranmaz
Aşıklar kör olur sağır olur hiç bir zaman duymaz
15.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Deli Gönül-1

Gözlerime bakamadın
Kara sürme atamadın
Dudağını boyamadın
Sana baktı deli gönül

Giyemedin fistanını
Kızın aldı pijamanı
Yüreğine akan kanı
Soramadım deli gönül

Uzun yıllar acı çektin
Dertlerini söylemedin
Ciğerinde sen erittin
Bakamadım deli gönül

Bacı kardeş bir arada
Tutamadın sen onu da
İmrenirdin hep burada
Duramadın deli gönül

Çocukların sana baktı
Ecem gökçen unutmadı
Kızın Selcen duvak taktı
Göremedin deli gönül
Bahattin Tonbul
8.10.2008

Bahattin Tonbul
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Deli Gönül-2

Dünya durmadan dönüyor
Seven yürekler ölüyor
Aşıklar hep görüyor
Acımadı deli gönül

Dilerde dolanıp durdu
Yürekleri yakan buydu
Hatıraları kayboldu
Acımadı deli gönül

Ne söylesen hepsi azdır
Sevmek sanki bir günahtır
Kalplerdeki aşkı kaldır
Acımadı deli gönül

Tanrıya aşkla bakarım
Onu yürek de saklarım
Kollarımla da tutarım
Acımadı deli gönül

Yalnız kaldım bu ellerde
Çok aradım çiçeklerde
Bırakmıştın gurbet elde
Acımadı deli gönül
Bahattin Tonbul
8.10.2008

Bahattin Tonbul
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Deli Gönül-3

Korkunç bıraktın ayazı
Gece duymadın sen yazı
İçinde ki al beyazı
Tutamadın deli gönül

Damarında dolaşırlar
Yüreğine doluşurlar
İçin için kaynaşırlar
Yakamadın deli gönül

Ateşinin dumanı yok
Kalbindeki acısı çok
Sevenlerin karnı hep tok
Duramadın deli gönül

Ne türküsü ne şarkısı
Yüreklerdeki sancısı
Gedmiyor da hiç ağrısı
Bakamadı deli gönül

Yakar durmadan hep yakar
Yaşanan hep aşka bakar
Seven yürekler çalkalar
Hissederdi deli gönül
Bahattin Tonbul
8.10.2008

Bahattin Tonbul
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Deli Gönül-4

Acılarda seranatı
Sevda yüklü baharatı
Yüreklerde hamaratı
Verdin bana acı gönül

Dillerimden düşmez adın
Anılardan hiç çıkmadın
Resimlerde sıraladın
Tatdın yine deli gönül

Bu alemde seni sevdim
Yoktu senden başka derdim
Geceyi gündüz eyledim
Yaktı beni deli gönül

Tadın hala damağımda
Sevda değil yanağımda
Aşıkların sevdasında
Attın beni deli gönül

Uzun ince bir yol gider
Gönülleri sefer eder
Yüreklerde aşkım biter
Sevsem seni deli gönü
Bahattin Tonbul
7.11.2009

Bahattin Tonbul
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Deli Gönül-5

Acıların hep duruyor
Günden güne çok koyuyor
İçim hasretin  kokuyor
Ayırtmasın deli gönül

Aşkın yüreğimi tattı
Gönül gözünü arattı
Hasret içimi karalttı
Yaktı beni deli gönül

Yüreğimse her an yanar
Acıların hepten kanar
Gönül gözü bana zarar
Andı beni deli gönül

Hasret içerimi yakar
Aşkın yüreğimde kokar
Sevdan bedenimi tutar
Andı beni deli gönül
Bahattin Tonbul
7.11.2009

Bahattin Tonbul
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Deli Oldu Allah'ım

İnsanın yüreğinde,sevgiler biter
Yaşadığın sürece,tüm eziyetler
Ölünce ancak vücut,düşer terk eder
Sevgililer sonsuza,dek devam eder

Yanar kül olur elbet,dumanı tütmez
Sevenlerin  yüreği,bunu fark etmez
Aşıkların derdine,çare kar etmez
Deli oldum Allah’ım,gönlüm hiç gülmez

Bakma sevdalıyım ben,içim hep yanar
İlk karşılaşmamızsa,yürekten yakar
O anı hiç unutmam,kalbimse atar
Deli oldum Allah’ım,aşk neler yapar
20.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Deli Olmuş Aşkınızdan

Derin kara kuru yatırdığım topraklardan
Üstüne atıp örttüğüm ottan,yapraklardan
Dünya da çok acı çektiğin sancılardan
Kurtuluşun oldu hepsi ayrılı verdin buralardan

Çok aradım sordum  seni gören yokmuş o zamandan
İçimdeki sıkıntılar kalmış belki yürek yakan
Duyulmuyor dinle bir bak arkanda ki senin kocan
Kurtuluşu nedir acep deli olmuş aşkınızdan
23.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Deli Severim

Gönlümün zamanı,durmadan döner
İçim gürültülü,bak nasıl söner
Yüreğim durmadan,toprağı sever
Kalkıp gelsene yar,bedenim bekler

Durarak küflendi,hepsi gitmiyor
Sabahtan akşama, yolu gözlüyor
Fotoğraflarını, koydum bekliyor
Yürek hala seni,deli seviyor

Zor olur yalnızlık, kanar hep içim
Aşk sevda ayrılık,olunca hiçim
Seni seviyorum,budur tercihim
Unutmadım ben,seni beklerim
3.08.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Delica Mısralar

Küfretmek geçerdi içimden
Sensiz geçek şu akşamlara
Uyku girmezdi gözüme
Yazdım derdimi mısralara

Hayal gördüğüm geceler olurdu
Söz verip gelmediğin akşamlar
Kırk yıl düşünsem seni bulurdu
Yazdığım şu delice mısralar

Her zaman bilirdim unutkanlığını
Sonradan özür dilerdin bana
Haber vermeden kaçtın neden?
Özür bile dilemedin daha
27.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Delicesine

Sen gittin gideli sonsuz acılar içindeyim
Ne zaman aklıma gelsen
Dudaklarım titrer
Gözüm buğulanır
Yüreğim yerinden oynar
Elim ayağım tutmaz
Dilim dolaşır konuşamam
Seni sevdiğimi diyemem
Adını söyleyemem
İnan
Titrer kelimeler,heceler
Kaynar bedenim sensizlik yok olana kadar

Ruhun kaynatır kalbime açılan yarayı
Hasreti özlemi karıştırır birbirine
Anlaşılmak anlatmak istemem
Geçmişimi
Gözlerim parlar şimşek çakar gibi
Ellerimi uzatsam sana kollarıma alsam seni
Yakmak yakılmak istemem
Toprağa karışıp uyumak isterim
Senle sevdiğim

Yerde gökte seni arar dururum
Ben aşkımı gökyüzünde uçarak soğuturum
Kimselere diyemem
Bakamam yardan başkasına
Tutulmuş sana tüm bedenim
Sevemez benim seni sevdiğim kadar
Kıskanırım gözlerini
Saklanırım nadir olan göğsüne
Başımı kor uyurum sabaha kadar

Aldatacağımı sanma
Saygılıyım hem sana
Hem ide sana olan aşkına
Acı verdin
Dertlerin çıkmak bilmez bedeninden
Ağlaşan gözler sana bakarken
Hissettirmeden
Sonsuzluğa akan ruhun etrafımda dolansın
Yar seni anarken

Olsan da olmasan da
Her an seni anarım
Aşkına yanarım
Anlasan da anlamasan da
Sonsuzluğa bakarım

Kırpmam gözlerimi
Susuzumdur yalnızlıktan
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İçebilsem kansam sensizliğe
Mümkün değil
Severim delicesine
Bahattin Tonbul
13.3.2011

Bahattin Tonbul
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Deliler Gibi

Öyle bir sevdim ki deliler gibi
Herkes bilir onun, yar olduğunu
Yüreğimde yatan cananım gibi
Şarkılar içinde, kaybolduğunu

Tutamam elinden gitsede yıllar
Toprak beden olmuş, bitsede yollar
Acılar altında, tükendi aylar
Öyle bir sevda ki, deliler gibi

Ayrılık gönlümü hasretle deldi
Yarsiz geçen günler, canımda eldi
Akan göz yaşları,yüzümde seldi
Öyle bir sevda ki, deliler gibi

Selam söyle benden, o nazlı yare
Umut viran olmuş, ciğerim pare
Gökyüzü kızarmış, dönüşmüş nare
Öyle bir sevda ki, deliler gibi

Bitmez artık çile, tükense zaman
Özümdeki sevda, oluşmuş duman
Güneşsiz havada, olmuştur duman
Öyle bir sevda ki deliler gibi
Bahattin Tonbul
30.5.2013
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Deliler Gibi Sevdim

Uykulu gecelerde hayalin gelir
Uykusuz gecelerde sevdan belirir
Yüreğimdeki aşkı,hergün değişir
Deliler gibi sevdim,sevesim gelir

Rüyalarından gitmek,istemiyorum
Gönlündeki yarayı,hissetmiyorum
Sensiz bu alemi can  terk etmiyorum
Deliler gibi sevdim,sevesim gelir

Sevdayı tutupda sen,bana sunsaydın
Baharın güllerinde,çiçek olsaydın
Dalından koparmadan,bana kalsaydın
Deliler gibi sevdim,sevesim gelir

Bu dünyada erkenden,terk ettinbeni
Yüreğime sığmadın giydin kefeni
Karanlık gecelerde,arar seveni
Deliler gibi sevdim,sevesim gelir

Bahattin'im sesizce,yari ararım
Gönlümdeki sevdayı,hakka sorarım
Geceyi gündüz eder,ışık salarım,
Deliler gibi sevdim,sevesim gelir
Bahattin Tonbul
21.12.2009
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Deliliği

Günler geç tikçe sensiz,daha çok özlüyor
Daha çok bağlanıyorum.
Sana sevgilim
Giderken bıraktığın yalnızlığı
Unutursun dediler
Aksine daha çok aradım
Daha çok bağlandım
Bütün bunları aşkımızın sonsuzluğuna
Bırakıp kaçtın
Bu alemde seni her gördüğüme soruyorum
Bir türlü ulaşamadım
Kokunu özledim evin içinde
Dolaplarındaki elbiselerini kokluyor
Duvardaki resmine bakıp
Sana kavuşacağım günü sayıklıyorum
Canım …
Her gün
Yakıyor sensizlik bedenimi
Toprakta seni arıyorum
Belki bir çiçek olup bahçemizde
Açarsın diye
Onlarla konuşuyor onlara soruyorum seni
Belki sevgilim diye kokluyorum her birini
Anlıyorsun sensizliğin verdiği
Deliliği…
Bahattin Tonbul
11.4.2009
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Delirtirmisin

Elini elimin, üstüne koysan
Sevdanı içimde, eritirmisin
Verdiğin ateşle, kalbimi oysan
Ruhumu sararak, delirtirmisin

Dilinde ıslatıp,yutkunmuş olsan
Şu yalan alemde, benimle doysan
Ölüme gitmeden, aşkımı soysan
Kalbimi yararak, delirtirmisin

Yumucuk gözlerle, bana bakarken
Mahkum olmuş tene,ateş yakarken
Özlemi hasrete,alıp katarken
Kalbimi yararak, delirtirmisin

Sen sen olda beni, sakın unutma
Tükenmiş yılları,yalnız solutma
Aşkıyın bedeli, sonsuz aldatma
Kalbimi yararak, delirtirmisin
Bahattin Tonbul
17.8.2014
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Delisi

Düşerse içine,çıkmaz dileğim
Yüreğimde var mı, senin gibisi
Tek başına hasret,aşktı isteğim
Ruhumu sararsa,sevda delisi
Bahattin Tonbul
16.10.2010
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Deme Be Şair

Siyah beyaz renkler,hayatın şekli
Alacası nerden çıktı be şair
Gönlüme dolmuştu,o eğlencesi
Sevdaya sevgiyi, katma be şair

Anıları saran,renkleri renkli
Karası beyazı,sana ne şair
Geçmişi yok saymak,inkar demek di
Umutlar yıkılmış,deme be şair

Karayı atarak,ak rengi aldın
Nerden bu duyguyu kattın be şair
Sonradan griyi ortaya saldın
Suçumuz ne idi deme be şair

Haini haydudu,attın dünyaya
İktidarı sakın,aklama şair
Geçmişi karanlık,ahrette yaya
Duramazsın orda,unutma şair

Bahattin’im bende,şaşırttım artık
Söylediğim söze,aldırma şair
Karışık ruhumu,sevdaya sardık
Deli divaneyim,anla be şair
14.4.2010

Bahattin Tonbul
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Deme Be Yar

Aşk yoludur yar yarısını  su
Sevgi elidir teni kabusu
Yaram derindir,canın korkusu
Bana şaşkın aptal deme be yar

Ne bakarsın Allah aşkına sen
Geceleri şafakla mı  kardeş,
Tek başına kalmaz canım yardan
Bana şaşkın aptal deme be yar
Bahattin Tonbul
21.12.2010

Bahattin Tonbul
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Demedim Dememeli

Kalplere girmekde zor çıkmakda zor hele şöyle beklesende olur
Bana sanki devlet dairesi yapsanda yapmasan da maaşın durur
Birde işçi olursan işverende vermeyende sendika ağaları kudurur
Şansa birde vekil olursan tadından yenilmez o zaman yanında uyunur

Bu çark dönüyor ama bilinmez ne tarafa döndüğü döneceği
Memleket ehlilerin elinden uzaklaştıkça ne zaman bölüneceği
Karıştırmak için nifak atıp ortaya bilinmez bilmecenin çözüleceği
Yok artık siyaha beyaz sonrada tekrar siyah siyah denileceği

Yıkmanın başka türlüsü olamaz tutarsız siyasetciler töredi
Doğruluk yok herşey palavra ile başlar onunlada bitmedi
Bu akıllılık değil seni beni hatta bütün insanlığa enayi demeli
Gözüne baka baka dediği şeyleri sonradan demedim dememeli
03.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Demedin Ki

Günlerce aylarca yazıyorum
Sevdamı
Unutmayı unuttum artık
Gizliden söyledim adını
Kimse söyleme  demedi ki

Geceleri unut
Hayallerinde umut
Gölgelerde sakla
Hiç olmazsa uykuda akla
Tuttuta bilirsen elini
Hisset sıcaklığını
Yüreğinde
İşte o zaman uyanma o uykudan
Demedin ki

Bir an sesin gelir uzaktan
Hisseder yüreğim
Acın vurur
Kalbim durur hissedince
Yürü yetişirsin
Demedin ki
Bahattin Tonbul
31.12.2016

Bahattin Tonbul
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Demek Kolay

Dostlar diyor sabret dostum demek kolay
Beli olmaz yanma elin de değil vay anam vay
Hayatan fazla umut yok hedefte kalmadı bir tay
Bunu yetiştirecek gönüller kaybolmuş haydi bay,bay

Demeye bile vakit kalmadı nasıl daralıp kaçtın
Umutların o anda söndü hayatan tad alamadın
Derlerini söyleye bilecek dili bile bulamadın
Sana bu eziyeti yapan dünyada nasıl yaşayayım

Hayat deyince hep seninle olduğum anlar gelir aklıma
Bakarsın mutsuz yıllarım nerde aha bak çocukluğuma
Tüm mutluluklarım seni tadığım anda başladı baksana
Sen gittiğin andan itibaren dünya yıkıldı sanki başıma
29.02.2008
Bahattin Tonbul
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Demesi Yeter

Salınır her yerde, sevdiğim güzel
Oyunlar kurulur, insanlar biter
Gördüğün bu dünya, sevenin özle
O geldi mi nen var, demesi yeter

Özlenen sevdalar, kalpde yakılır
Acılar göğsüne, yarle takılır
Umutlar yüreğe, onsuz çakılır
O geldi mi nen var, demesi yeter

Ölüm hakikattır, seven görecek
Toprağın altına, herkes girecek
Allah’ım bakidir, hep o verecek
O geldi mi nen var, demesi yeter
Bahattin Tonbul
2.10.2012

Bahattin Tonbul
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Demetevlere Kaçardın

Bu gün kim aradı dersin canım düşün bir hele
Seni çok özlemişler telefonlarını aramışmısın ne
Seni sordular bana çok özledik  selam söylesene
Dedi bana sen hala gelmemiştin dönmemiştin evimize

Kızardın bazen onlarsız edemezdin,giderdin evlerine
Kemal abide şeker hastası diye ne kadar üzülmüştün sende
Derdini bırakmıştın düşünürdün eşini dostunu baksana şu haline
Acınacak senmisin bizmiyiz bilemiyorum geri kalanı bahane

Küçükten özlemin onların gençliğindekilere bakar imrenirdin
Köyde onlar ne derse o hemen olurdu için için kendini yerdin
Gururluydun kendi kendine oynardın okumayı hedef seçtin
Köydeki yaşama özlemine doymadın her yaz orda dinlenirdin

Sinirlenince Demetevlere kaçar orada da dinlenirdin
Zeliha'lara gider orda kendini köyde hissederdin
Bense seni oraya bırakır hep yolunu gözlerdim
Şimdi orda kime gider,kime yolunu bekletirsin

Hatırlarmısın köyde bir çocuğa bu yaz cesaret vermiştin
O çocukta oraya gelmiş duydum  ama önce sen gittin
Dayını düşünürdün,her hastaya örnek olmak isterdin
Bütün bunlar yetmedi bu hastalığı aslında yenememiştin

Bahattin kemal abilere gidelim morelim düzeliyor
Zeliha abla ve arkadaşları  ile konuşunca ruhum dinleniyor
Onlarda çok üzgün şu son anda geleni gideni bitmiyor
Beytullahlarda ev almış onlarda Ankara'ya yerleşiyor

Dostlar var benden uzak gidebileceğim çat kapım yok
Demetten ev kirayalım o zaman girip çıkmam olur çok
Hoş sohbet ederler hepsi saf samimi kötü niyetleri yok
Güler gezer eğlenirler benim onlarla ortak yanım çok
27.03.2008
Bahattin tonbul
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Demezmiydin Hiç

Keşke sevmeseydim yalan dünyada
Şu hasretli hali,yaşarmıydım hiç
Sevda verdim ona,sevdiğim yare
Deli gibi oldun demezmiydi hiç

Varlığı yokluğu,birlikte dile
Onun için bu can,gerçekten çile
Çaresiz yarası,geçsede bile
Birden bire soldun demezmiydi hiç

Acın çoğalırsa,beni ararsın
Sefaleti elle tutup kararsın
Bensiz yüreğini nasıl yararsın
Aniden yok oldun,bilmezmiydin hiç

Garibim alemde,derdim bitmiyor
Sevdiğim ölünce,acım gitmiyor
Çekilen çileler,kabul etmiyor
Yari çok seviyom demezmiydin hiç

Sessizliği karanlıkta arama
Sen gidince ağrı,düştü yarama
Simsiyah saçını,bensiz tarama
Hasretiyle acır,demezmiydin hiç
Bahattin Tonbul
24.12.2011
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Deneme

Seni sabahın seherinde sahiplendim
Susuzluğumu senli,sensiz söndüremedim
Sevgini soluklayarak,sineme sindiremedim
Sisli sonsuzlukta sevgimi sana söyleyemedim

Eminim evrende eğlence edersin
Evinde ekmeği eti elinde ezersin
Eğitimini ettin edeli,ezileni ezdirmezsin
Evvela eşini,emeğini ettiklerini eleştirirsin

Galiba gençlik gayet güzel gediyor
Gönlün gülden,güneşe gelip geziyor
Gözlerin gördüğü garip, garip geliyor
Görmesen de geçmişi,gazel gibi görüyor

İlgi insanı ilimle irfan,iletir
İş,ilişki ivedilikle izlenmek istenir
İyimserlik ileri,isminiz ilelebettir
İvmesi ile de iyice istenecektir

Vaktin varsa,verilmez vadi
Vurgunu varmış,vazifesini verdi
Vereceği var,vergisi vasiyeti
Verecekti veli vize vermedi
28.8.2007
Bahattin Tonbul
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Denesene

Kocaman bir gövde,küçücük bir baş
Bu nasılda konmuştu yalnız bedene,
Duruyor üstünde sadece  bir baş
Sevda yüreğinde yar denesene

Unutur kaybolur sessizdir bunlar
Gönülde kaynıyor,bitmeyen canlar
Sevdayı taşıyor,aşkı ile anlar
Sevdası yürekte yar denesene

Hatırla gençlikte, o geceleri
Dilinden düşmeyen,son heceleri
Yare sorduğumuz,bilmeceleri
Seven yüreğinde,var denesene

Ölüm bana sanki,kuyu dibiydi
Gezdiğin dünyada,sevda tipiydi
Nerden bilirdin ki,rüya gibiydi
Seven yüreğinde,var denesene

Gitmek zorundasın,şansız biriyim
Şimdi çok üzgünüm,ama diriyim
Yaşanan dünyada,şansız iriyim
Seven yüreğinde,var denesene

Bahattin’im zaman,akıpda gitti
Fark edilmez iken,yakıpda bitti
Bütün bu sevdalar,yakamda çitti
Seven yüreğinde,var denesene
Bahattin Tonbul
26.2.2012
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Denge

Sevip de yaşanan,dünya el gibi
Ölüm haksa canım,tenimde yonga
Bu alemde insan sanki sel gibi
Toprakta oluşur,o sonsuz denge
Bahattin Tonbul
11.9.2011
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Denge Önceden Verilmiş Düşünsene

Sanki aydınlık tepeden gelir,çıktığı yer belli değildir
Mevsimlere göre yeri durmadan hep nasıl  değişir
Bunu kestirmek zor,belli bir sebeple izahı  vardır
Her tarafı aynı şekilde adaletli olarak ışık yansıtır

Bu düzenek hazırlanırken herşey bir birine muhtaç
Anne ve baba ileride yaşlanınca çoculkarı bakacak
Bir hayvan öldümü mikrop dağıtmasın etrafına diye
Ondan sebeplenip karnını doyuran böcekleri olacak

Doğa metematiksel eşitlik var,denge var düzenek de
Eğer birini şeş kaza unutup da bulunmasa oda yerinde
Karışır,ölüm yaşam,sevgi aşk yaşıyamazsın o anda gönlünde
Düşünsene çaresiz sandığın kanser dengenin bozulduğu yerde

Çok gezme herşey zamanında haber verilmiş bizlere
Hak talanın işaret verdiği düzeneği boş yere değiştirme
İcat yaptığını zannediyorsun yıllar önceden iyi dinlesene
Tek,tek yapacağınıda yapmak istediğinide iletmiş hepimize
04.05.2008
Bahattin Tonbul
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Dengeyi Hiç Bozmuyor

Yok olanların yanında,yenileri çıkıyor
Dökülen çiçek yanında,filizler çıkarıyor

Güneşin kuruttuğunu,yağmur canlandırıyor
Düşen yeniden kalkıyor,cılızlar güç alıyor

Kimi varlıklar mevsimlik,doğuyor,kayboluyor
Kimileride yıllarca yaşayıp çoğalıyor

İnsanlar kavga edince sürekli  bölünüyor
Trafik kaza derken toprak bağrına basıyor

Hastalığa yakalanan,vücut zayıf düşüyor
Güçünü bulamayanlar,toprağa karışıyor

Öyle bir düzen kurmuş ki,kafalar karışıyor
Bir yıldız kayınca hemen,diğeri dolduruyor

Bir insan öldüğü anda,yeni çocuk doğuyor
Düzeni kuran Allah'ım,dengeyi hiç bozmuyor
Bahattin Tonbul
27.09.2008

Bahattin Tonbul
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Denginde

Aşkınla ben var olsam
Ahular kepenginde
Umudunla kaybolsam
Sevdanın her denginde
Bahattin Tonbul
20.4.2012

Bahattin Tonbul
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Dengini

Gönüllerde ne yari nede aşkı tutamam
Yüreğinde ne akar nede taşar unutmam
Sevda ateşini ben bedenlerde kurutmam
Gel yarim o ellerde,vatan edip oturtmam

Acıların yakıyor,sensiz olan sevgini
Yüzlerini kaplıyor,sararan o rengini
Anılarda duruyor,çektirdiğin resmini
Ciğerinde saklıyor,hasret kokan dengini
Bahattin Tonbul
24.3.2009

Bahattin Tonbul
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Deniz Suyunun İçinde

Altı balık üstü deniz kızı elbisesi giymişti
Etlerinin arasında ince kılçıklar girmişti
O kılçıkları temizleyip bana sunmak için
Oya işler gibi ince ince işlenerek sevinmişti

Neler görmüştü neler hisetmişti engin denizlerde
Boğazlar arasında açılıp ege de ordan akdenizde
Korku kapladı yüreğini mavi karanlığın derinliğinde
Yükselip alçalan göğsü kayboldu deniz suyunun içinde
25.06.2008
Bahattin Tonbul
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Deniz Ve Tuz

Deniz neden tuzludur bilir misiniz
İçinde yaşayan çok canlı var görürsünüz
Çoğu birbirini yiyerek geçinir bunlar
Yaşadıkları atıkları hep aynı alanlar

Hepsinin mezarları birdir denizdir onların
Yenmeyen atık kalan bütün duran parçaların
Etrafına mikrobu saçacak olan tüm atıkların
Tuzlu su içinde bozulmadan saklanan yaratıkların
10.07.2008
Bahattin Tonbul
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Denizin Tuzlu Suyu

Bir dağdı yağan yağmurları
Karları saklayıp
Yeraltına gönderen güç

Burada yer altı sularıyla
Yer yüzünde ırmak ve nehir gibi
Coşarak denize dökülürdü
Tıpkının aynısıydı Tanrı dağı
Toplayıp besler milliyetciliği aşılar
Irmak gibi yeryüzüne taşıtırdı o güç

Büyümeden değişik partiler altında
Her koldan
Milliyetcilik dağılır saf olurdu
Ama kendisi ne iktidar ne muhalefet
İki ara bir derede yaşardı
Onbeş yaşından bu yana tam kırk yıl
Bu davanın büyümesini iktidar olmaysını Bekledim
Ama her seferinde
Birileri buna
Engel oluyordu
Irmakların denize dökülüp
Akan suların kaybolması gibi
Biz nerdeyiz
Hangi denizdeyiz
Kendimizi bulamıyoruz
Demek ki
Tam yeterli
Beslenmeden dağılı veriyoruz
Fikir adamlarımız bile yok oluyor
Şarkılarıyla büyüdüğümüz insanlara
Olmadık küfürler ağza alınmayacak
Sözler
Bu tek taraflı da değil
Her iki sahnede de yetersiz
Demek ki
Eğitimimizde bir eksiklik var. Yada
Bizleri boynu bükük yaşatacaklar
Olsun ben ne olursa olsun Milliyetciyim
Ahlaksız değilim davamı satmam satanlara da
Hakkımı helal etmem
Ya sattıranlara ne dersin
Allah haksızın iftiracıların ihanetcilerin
Cezasını versin
Buda Allah’ın bir lütfu der
Kendi kendime
Boyun büker
Kaderim buymuş derim
Denizin tüzlu sularında
Kaybolurum giderim
Bahattin Tonbul
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8.8.2017
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Densiz

Çok erken gittin biliyorum
Bir müddet bensiz duracaksın
Yar tanrıdan af diliyorum
Anılarımda, kalacaksın

Pek uzun değil bensiz anın
Bekleyeceksin can elbette
Ama eminim o vatanın
Güzelliğidir yer cennette

Silme gözünün o yaşını
Bekliyorum ben sessiz sensiz
Yalvarıyorum tut kaşını
Ağlayacağım dünya densiz
Bahattin Tonbul
22.4.2009

Bahattin Tonbul
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Der

Yağmur toprağa aşık,gül dikenine
Güneş dünyaya aşık,ay gecesine
Rüzgar buluta aşık gök yüzü
Esmesine
Gördün mü gerçek sevgiyi aşk durdurulmaz
Herkes sevdiğine gider
Mevlana da durmadan
Döner
Tüm insanlığa güle,güle
Der …
31.05.2008
Bahattin Tonbul
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Derbeder

Beni nasıl terk eder
Peki sormadan nasıl gider
İçimdeki acı
Kılıç yarasından da beter
Bir yerden girip
Hangi delikten geçer
Bu sevgi yüreğimi
Derbeder
1.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Derdimin İlacı

Bir düşüncem tek emelim
Benim güzel yarenimsin
Ruhum aşkım her şeyimsin
Niçin boş yere dertlenirsin

Uzaktır bu diyarlar bize
Dar geliyor bu dünya ikimize
Ya dönersin yada dönmez
Ölürsen çıkarsın temize

Çünkü çok mutsuz bir insanım
Sevgilim ben sana hayranım
Senin uğruna helal olsun kanım
Deliler gibi seviyorum ben yarim

Artık ne yapsan bize boştur
Derdime derman olmaz doktor
Bir tek sevdiğim din ilacım
Oda benim yanımda yoktur
(26.8.1972)
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Derim

Bakma gözlerime
İçimdeki isyan
Yalnızlığıma
Ağlar durur gönlüm
Yıldızlara hep baktığımda
Gece karanlığı saklamış hepsini
Kusamam kinimi kimseye
Bir sessizlik ki sarmış ruhumu
Yakar kavurur durmadan
Yüreğimi
Damarlarımdaki kan
İşte o zaman kurur
Bak bu yüzden sustum belki

Ayrılık zormuş
Bu ilde
Unutturamaz eksikliğini bu evde
Her an hayallerim yaşadığımızı
Yaşattı
Ektiğin çiçekler
Duruyor hala yerli yerinde
Soldurtmam hiçbirisini
Ellerimle sular ve koklarım hepsini
Belki bir gün dönersin diye
Yorulmadan ayakta beklerim
Seni

Akan sulara bakarım
Ayna gibi
Geçmişi
Birlikte olduğumuz günleri
Görmek için
Gözümü bile kırpmam
Göz yaşlarım buğulandırsa da
Tanırım
İşte o zaman bakın
Bu benim sevdiğim derim
Bahattin Tonbul
27.2.2011
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Derinde

Bakmayın sağa sola
Görünen doğru yola
Sizleri ben izlerim
Sevginiz hazır ola

Acı koydum sızılar
İleride mehtap var
Karda kışta canavar
Durmadan yürek yakar

Sevdalar içerimde
Aşkınsa ciğerimde
Gönlüm hasret çekecek
Yaralarım derinde
Bahattin Tonbul
1.7.2009
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Derindedir

İlham alsam,sevgilim senden
Geçsen gönül penceresinden
Yüreğimden,inciltil memden
Korktum yarin terk etmesinden

Ruhumdaki,sevdan yanıyor
Anıların,defterindedir
Sessizliği,o ne sanıyor
Gecendeki,aşk derindedir
Bahattin Tonbul
15.8.2009
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Derindesin

Arıyorum tüm seherde
Çık gel artık can sevdiğim
Tükenen umut peşinde
Yüreğini yakan bendim

Kaçamazsın uzaklara
Sen gönlümün içindesin
Bedenimde tuzaklara
Düşüverip derindesin
Bahattin Tonbul
12.54.2009
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Derinlikler

Ruhum saklanır yalnız,karanlık gecelerde
Bedenime gömülür,kıpkızıl derinlikler
Sevda ile başlar aşk,tükenmez hecelerde
Sade seni düşünür,kaybolur serinlikler

Özlemimde sen varsın,yokluğunda zulümdür
Yanağımda busenle,pembeleşen gülümdür
Acıları yararsan,toprağında ölümdür
Bir tek seni düşünür,yok olur serinlikler

Yarle geçen zamanı,unutulmaz  canları
Yıkılsa gururları,düşü verse yanları
İçini ısıtacak,damardaki kanları
Bedenime gömülür,kıpkızıl derinlikler

Esip dursun rüzgarlar,sevenlerin nazıyla
Taşı bassam göğsüne,hasret geçen yazıyla
Bozulmayan anılar,tek tek çıkar kazıyla
Bomboş kalbe gömülür,kıpkızıl derinlikler

Yıka seven yüzünü,güneş seni yakmasın
Kaybetmezsin,özünü,çeşme boşa akmasın
Bir damlacık su için,haset gözler bakmasın
Sade seni düşünür,kaybolur serinlikler

Artık farklı değilsin,sakın beni bir tutma
Masallara eğilsin,geleceği unutma
Hayallere meyilsin,yanan aşkı kurutma
Sade seni düşünür,kaybolur serinlikler

Rüyalara mahkumsun,yıldırmasınlar seni
Yağmur ile ıslatsın,korkutmasınlar seni
Sırılsıklam olunca,can atmasınlar  seni
Bomboş kalbe gömülür,kıpkızıl derinlikler

Bahattin’im bakarım,ağaran gök yüzüne
Bası verip durmayın,kaldırımlar yüzüne
Onun için ağlarım,bakmasınlar gözüne
O taşlarla gömülür,kıpkızıl derinlikler
Bahattin Tonbul
30.9.2010
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Derman

Sebepsiz ayrılık, bize ulaştı
Gönül dinlemiyor, bu nasıl ferman
Acılar altında, her gün dolaştı
Yaradan verecek, elbette derman

Çaresiz bu derdi, sardı başıma
Akları düşürdü, kara kaşıma
Sevdayı sarıpda, yalnız başıma
Yaradan verecek, elbette derman

İlkbaharda dağlar, nasıl yeşerdi
Ateşin üstünde, yemek pişirdi
Gökyüzünden karı, yere düşürdü
Yaradan verecek, elbette derman

Umut bir kapıdır, açabilene
Sevda bir yaradır, kaçabilene
Hayaller tükenmez, uçabilene
Yaradan verecek, elbette derman

Atana sevdayı, sarsada yara
İçinde sıkıntı, açılsa ara
Yüzüne bakmışken, ne biçim kara
Yaradan verecek, elbette derman

Bahattin el ele, tutu verseydi
Sevdası içinde, atı verseydi
Karanlık geceyi, yaka bilseydi
Yaradan verecek, elbette derman
Bahattin Tonbul
21.11.2016
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Dermanımda Yok

Ağalarıma ben selam söylemem
Merak edilecek hiç de yerim yok
Boştan yere yürüyüp emekleme
Sevgimi anacak,dermanımda yok

Geçmişi yaşarken çok kıskanandı
Bir bardak süt için haset yapandı
O yeğenlerine fesatlanandı
Özlemi duyacak,dermanımda yok

Sanki yeni doğmuş bir çocuk gibi
Düştüğü sularda kaybolan tipi
Görülmez bu elde çağlarmış gibi
Ufkumu saracak dermanımda yok

Eşine inandı,ateşte yandı
Karşıdaki dostlarına kıyandı
Ruhu ise paramparça boyandı
Ufkumu karacak dermanımda yok

Yaşanan dünyada güneş doğacak
Üzerine kapkara bulut konacak
Ağlayan yüzleri bir gün solacak
Sevgimi anacak,dermanıma yok

Sebepsiz yananlar iz olur bizde
Damarda akan kan kor olur izde
Kalp deki yaralar,dolmuş denizde
Sevgimi anacak,dermanımda yok
Bahattin Tonbul
25.3.2011
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Dermanımızı

Atıverdin sevgilim,acıyan sevgimize
Düşürmedin gönlünü,boş olan kalbimize
Hasret kaldı yüreğim,bitmeyen derdimize
Uzak olmuş o eller,bakmadı bile bize

Acımadı hiç felek,görmedi sevdamızı
Hasta olunca yarim,deşiver yaramızı
Bu ellerden gidince,ruhumda karamızı
Ak etsen yaratanım,versen dermanımızı
Bahattin Tonbul
20.2.2009
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Dermişim

Sevsem mi?
Sevmesem mi?
Her ikiside elimde değil
Bunlar benim yaşantım
Veren de o alanda o
Görülmeyen karaltım

Bazen yakar içimi
Candan  akar biçimi
Heran yapar seçimi
Ne ateşdir nede su
Hepsi Allah korkusu
Yaşatanın tortusu
Aşktır gönül oltusu
Tut tutabilirsen onu
Bulabilirsen sevdanın sonu
Yüreklerden çıkmayan
Bambaşka olmuş konu

Esen rüzgarların arasında uçan
Yaprak misali
Özlem ve hasret yok etmiş
Anlaması görmesi zor hilali
Dermişim
Bahattin Tonbul
13.7.2012
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Dermiyim

Sevmek istersen severmisin beni
Içimdeki aşka şimdi ne deyim
Eller titriyor,tutarmısın beni
Dilindeki tada,acı dermiyim
Bahattin Tonbul
7.11.2011
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Dersin

Söyleyip öttüren dinleten sen mi
Yarinden ayrılan aşk değil ten mi
Gülücük yüzünde simsiyah benmi
Yürekte kanayan yar varmı dersin
Bahattin Tonbul
20.4.2012
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Dersler

Okulda dersler vardır dersler
Bazısı zamanımıza değer
Kimi okumaya çok yakın
Ama dersti hepsi onların

İstersen geniş olsun konusu
İstersen çok az ve dar
Bunlar ne işimize yarar
Okuyan kişi yazarlara kızar

Konular vardır,bu kitaplarda
Konuların kimi şöyle kimi böyle
Bunların hepsi ama bir konu
Bazıları da eğitici bilgiyle dolu
(24.12.1970)
Bahattin Tonbul
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Dersteki İlgi

Sitoplazma,çekirdek ve hücre zarı
Vardır onun çeşit çeşit konuları
Biyoloji'ye verirsin zekayı olursun deli
Hep böyledir lisenin dersleri

İki hidrojenle,Oksijeni
Tepkimeye soktun oldu su
İşte kimya zor dur sorusu
Karışıktır anlamayız konusu

Nokta,Ünlem ve virgül
Kalıptır mefaülü mef ulü
Anlarmışsın edebiyat ile dili
Yanında bulunur dil bilgisi

Dünyada asya ile avrupa
Balta girmemiş dağları olan afrika
Okursun coğrafiyada alırsın kupa
Dersler ve konular birbirinden sapma

Yeni çağ ile ilk ve orta çağ
Bunların hepsi birbirine bağ
Kalabalıktır tarihte sırasız dağ
Kraldan üstün kalır isen eğer sağ

Anne vatan için besler
yirmi yaşına gelince asker
Okursun milligüvenlikte
Alırsın vatan için derste

Artı beşmiş eksi beşmiş
Cebir dersleri beleşmiş
Bu kitabı öğrendermiş
Okuyup anlaşılmasıda zormuş
(24.12.1970)
Bahattin Tonbul
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Dert Girmeye Görsün

Yıllarca duygularına ket vurmuşsun
Sabrın aşk ile gelişmiş huzur bulmuşsun
İçindeki sıkıntıyı dışarıya atamamışsın
Kendi kendine dert sahibi olmuşsun

İnsanın içine dert girmeye görsün
Bir türlü bu derdin içine sindiremiyorsun
Yıllarca uğraşıp onu attığını zannediyorsun
Ama en sonunda o uğraşla yok oluyorsun

İşte bunlardan birini sevgilim yaşadın
Yıllarca biriktirdiğin derdi kapmıştın
Uzun süre uğraştın ama  atamamıştın
En sonunda pes ettin toprağa kavuştun
12.02.2008
Bahattin Tonbul
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Dert Olur

Derelerde ad olur
Gönüllerde  tat olur
Sensiz duramıyorum
İçimdeki dert olur

Karanlıkta göremem
Seni yarim üzemem
Yüreğine giremem
İçimdeki dert olur

Bu eller de değilsin
Beni her an üzersin
Nerelerde gezersin
Yürümesi dert olur

Farklı dünyalardayız
Birlikte yaşamayız
Sensizde olamayız
Yalnızlığın dert olur
Bahattin Tonbul
14-10.2008
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Dert Ortağım

Yüreğim yumuşaktır, Bakmayın sözlerime
Kızarım belli etmem, acısı bende yardır
Bazen dilsiz olsamda, vurmayın gözlerime
Varlığım tükensede, dert ortağım hep vardır

Gönül koysam da bile, kimseye belli etmem
Gözlerimle görsemde, suç üstünü öğretmem
Herşeyi anlar bilir, vakitsiz de terketmem
Varlığım tükensede, dert ortağım hep vardır

Aldanır gibi yapıp, aldanırmıyım bilmem
Yaşanmış sevgileri, hayalimden pek silmem
Yarden ayrı kalsamda, onsuz inan hiç gülmem
Varlığım tükensede, dert ortağım hep vardır

Uzaklaşmak gerekir, yakınlaşmak içinde
Hatırlamak gerekir, helallaşmak içinde
Özlemi duymak için, gönülerin seçimde
Varlığım tükensede, dert ortağım hep vardır

Dost dediğin sevdimi, hata görmez hep sever
Sermayesi sevdadır, görülmeden sarfeder
Böyle güzel sevdalar, dünyaları fetheder
Varlığım tükensede, dert ortağım hep vardır

Seni bana yazmışsa, benden kaçışın olmaz
Seni benden almışsa, hakikatlar kaybolmaz
Ağlamana lüzum yok, Allah’ım hiç yok olmaz
Varlığım tükensede, dert ortağım hep vardır
Bahattin Tonbul
1.2.2013
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Dertleş

Kalbimi sarmış ateş
Her şey alabildiğine beleş
Sevda ile eşleş
Gönül’ü tutabilirsen eğer sertleş
Hasret olunca insan
Kimi bulursan bul
Hemen dertleş
Bahattin Tonbul
22.4.2011
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Dertli Derdi

Gök yüzünden damla düşmez
Halk dilinden sevda bitmez
Aç karnına zengin gezmez
Dertli derdi sor feleğe

Yarsiz beden aşksız gedmez
Ateşsiz bacadan tütmez
Dağda taşta dilek yetmez
Dertli derdi sor feleğe

Ağızlardan türkü düşmez
Ocak ağzı hiç örtülmez
Yar sevdadan vaz geçilmez
Dertli derdi sor feleğe

Derelerde kum tükenmez
Yağmur gök yüzüne düşmez
Akan ırmak kirlenemez
Dertli derdi sor feleğe

Yarin gönlünde açıyor
Hasret çekene bakıyor
Yalnızlık acı çağryor
Dertli derdi sor feleğe

Bu alemde sevenler çok
Yerde gökte çekenler çok
Sevdalardan geçenler yok
Derli dertlerimi sor feleğe
Bahattin Tonbul
1.7.2009
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Dertli Sevgilim

Tanımak isterdim iki sene önce
Kahrolmazdın sende delice
İstersen gel dön kendince
Yoksa kahrederim sevgilim

Sevgiyi benden öğrenmiş isen
Dön vakit geçirmeden erken
Gelmeni dört gözle beklerken
Gelde bekletme beni sevgilim

Nasıl olduda onunla nişan ettin
Belkide istemiyerek onu seçtin
Şimdi ise istediğini elde ettin
Gel artık beni hayli beklettin

Yoksa vaz geçmek istemiyormusun
Beni delicesine sevmiyormusun
Hala kaderine boyun mu eğiyorsun
Kaderini kendin yaz sevgilim

Çünkü pişman olursun sonunda
Kendin ettin kendi buldunda
Son pişmanlık fayda etmez hayatında
Hele düşün olurmu sevgilim
25.06.1978
Bahattin Tonbul
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Dertsiz Seven

Sevdan nasıl diyeydin
Aşka hasret öleydin
Seni seven yüreği
Dilden dile vereydin

Sevgiyi sevgi yıkar
Bırak sevelim dostlar
İçimdeki acıyı
Ancak sevenler anlar

Dert ortağın ben idim
Bütün derdi dinlerdim
Bu dünyada yaşarken
Dertsiz seven görmedim
Bahattin Tonbul
28.4.2009
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Deryada

Deş deşe bilirsen,ruhumu
Alıp taşıdığın,gönlünde
Kaybedersen birden,umudu
Yoktur o sevdanın,içinde

Dumansız ateştir,gökyüzü
Duramaz bedende,bu sevda
Durmadan inletir,yüzsüzü
Aşk delirtir yalnız,deryada
Bahattin Tonbul
7.1.2009
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Deryası Üstüne

Deryanın üstünü beğenmedin hiç
Kimisi siyahtı, kimisi de güç
Yılları tez geçti, zamanı da hiç
Sevdası içinde, hakikatı güç

Çocukken oynardın, bir erkek gibi
Giyinirdin tıpkı, erkeksi tipi
Eline almıştın, urganı ipi
Sevdası içinde, kaybolmaz o güç

Hiçbir anı olmaz, tereddütü yok
O zaman anandı, hakikatı çok
Özlemini tadıp, yüreğine sok
Sevdası içinde, kaybolmaz o güç
Bahattin Tonbul
6.2.2014
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Deseler İnanmazdım

Benim sevmem mi engelleyecek,yok öyle bir şey
Seninle kalbim bütünleşecek,yok öyle bir şey
İçini içinden mi sökecek,yok öyle bir şey
Derlerse sevdiğim bak  inanma,sakın ha kanma

Hayatımız sona erecekmiş,yok öyle bir şey
Sevgimiz aniden sönecekmiş,yok öyle bir şey
Günler sensiz nasıl geçecekmiş,yok öyle bir şey
Deseler inanmazdım sevgilim,sakın inanma
Bahattin Tonbul
20.11.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Desem

Kaçıncı mevsimi yaşıyoruz
Kim bilir
Kimi acılı, kimi üzüntü
Kimi de mahçup
Neleri hayal etmedik ki
Bu geçez zaman da
Sevdik, evlendik ve hatta
Zoraki ayrıldık
Hangi alandayız kim bilir
Hep özlem
Hep hasret çektik günlerce aylarca
Bilemedik böyle olacağını bir gün
Bak duymadığımız görmediğimiz
Hatta hayal bile edemediğimiz
Yarınları yaşıyoruz şimdi.
Kimbilir daha neler göreceğiz
Neler yaşayacağız
Bu kısa zannettiğimiz zamanda
Bitecek elbet
Bitince neler olacak
Biliyormusun
Desem
Bahattin Tonbul
27.7.2016
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Desem Yar

Yar
Acıyı tatlı bildin
Sancıya umut verdin
Durmadın sevdin hoş gördün
İncitmedin kimseyi
İncinme sende oralarda bensiz kal
Olur mu yar

Dilinden bal akardı
Gönlünde ise sevdam yatardı
Gökyüzünde yıldızların kayardı
Neden hala anlamamazlık yapardın
De yar

Dağlardan rüzgarın sesi gelirdi
Anılarda sevginin izi
Söylerdin bülbül sesinle şarkımızı
Unutulmadık şu ana kadar
Unutmayız seni yar

Karanlık gecelerimin ışığı idin
Hayaller gönüller de dizimiz idi
Yalnızlık geleceğin izimi idi
Bedenim acının özümü idi
Ruhuma sonsuzda gözümü diktin
Tatmadın tattırmadın ayrılığı
Ölümün ise
En uzun hasret olduğunu unutmuşuz
Desem yar
Bahattin Tonbul
10.6.2010
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Desen Yeridir

Sevdanı içime gömüpte gittin
Ölüme koşarak beni terk ettin
Yaşanan aşkımı nasıl çek ettin
Gönlümün sultanı,desen yeridir

Yaşanan sevdayı içinde taşı
Tükenmek bilmiyor aşkının yaşı
Sensiz bu alemi,yürekten kaşı
Gönlümün sultanı,desen yeridir
Bahattin Tonbul
10.1.2012
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Desene

Geldim doğduğun,yere ben
Eşine dostuna hemen
Kimseciklere demeden
Çektin de gittin bu yerden

Akşam böcekler öterdi
İkimizi de severdi
Yürekleri hop,hop etti
Sevgimiz dilde gezerdi

Sevmişiz delicesine
Aşkımızın hecesine
Gönülden bilmecesine
Tek,tek delmiş desene
Bahattin Tonbul
10.08.2008
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Deseni

Daldan dala yarsiz inan konar mı
Kayboluyor gök yüzünde deseni

Yüreğinde aşk sararıp solar mı
Seven insan sevdiğine doyar mı
Gönlündeki aşkı bilen bu beden
Daldan dala yarsiz inan konar mı

Tutamadım ne gönlümü ne seni
Ayrı düştü esen rüzgar keseni
Yoktur artık bulamazsın can yari
Kayboluyor gök yüzünde deseni
Bahattin Tonbul
12.2.2009
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Deseni Çoğalıyor

Hayatın içinden,güneş nasıl parlıyor
Şu tepenin üstü,kırmızı boyanıyor
Sanki bir ressamdı,fırçası damlatıyor
Güzelim tuvalin,deseni çoğalıyor

Tane tane düşer,yere yağmur damlası
Gök yüzünde durmaz,o kör aşkın belası
Toprağı eşdim ben,okunacak selası
Sanki sanatcının,alışmış müptelası

Hayat karmaşıktır,sevda içimi yakar
Sen olmazsan burda,kafamı boşaltırlar
Nasıl yalnız kaldım,uzaklaştıracaklar
Senin aşkını da,resimlere yaparlar
17.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Destan Gibi

Sevip sevilmeyi arayan kalbim
Ağlayan gözleri özler gibiydi
Sevip sevmeseydi,kırılır kalbim
Söylenen sözleri destan gibiydi
Bahattin Tonbul
23.3.2012

Bahattin Tonbul
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Deşemedin

Arayıp da soramadım
Kanadını kıramadı
Bırakıp da kaçtı beni
Yanağını sıkamadım

Neden böyle düşünmedin
Bu ellerden gidemedin
Uçup gittin  sevdiğinden
Yaraları deşemedin
Bahattin Tonbul
31.10.08

Bahattin Tonbul
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Deşerim Yarayı Acınada Doyamam

Bak korkuyorum içindeki yaram kabuk bağlayacak
Sen ve anıların sanki üstü örtülüp içinde kalacak
Her kabuğun üstünü yırtıyorum ama kanıyacak
Her kanama sonu tekrar yeni kabuk bağlayacak

Acı verecek içime küllenmese bile bu yaram
İstemiyorum bende  senden ebedi ayrılamam
Çok seviyorum çünkü sensizliğe dayanamam
Her seferinde deşerim yarayı acınada doyamam

Biliyorum sende severdin ama dilin dönmüyor
Bu ayrılık beni sana daha çok yanaştırıp bağlıyor
Ömrümden ömür alıp senide durmadan arıyor
Bir türlü bulamadım hala rüyalarında sayıklıyor
13.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Deşersem

Kürekle toprağı,kalbi deşersem
Boş duruyor yeri,gönlüm seherde

Aşkımı sevgiyi,öğrendim senden
Bunları öğreten,sevgilim nerde
Ararım onu ben,yalnız gezerken
Boş duruyor yeri,gönlüm seherde

Gece rüyamdadır,gündüzün düşte
Hasret karanlıktır,acı çekersem
Bedende ki yara,ayrı görüşte
Kürekle toprağı,kalbi deşersem
Bahattin Tonbul
6.6.2009

Bahattin Tonbul
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Deşik

Sevmezsen bana acıma sakın
Yalnız yüreğe elini dokun
O tatlı dili ağzında tutun
Pişman olursa bir gün seversin

Gidince acılar nasıl çoğaldı
Yaptığın işler yığılıp kaldı
Bulaşık yeri makine aldı
Yemekler tadı damakta kaldı

Yemeklerde ki yar sevgin eksik
Tadı tuzu yok  boş kalan beşik
Acıların da içinde  kesik
Pişman olursan yaranda deşik
Bahattin Tonbul
19.4.2009

Bahattin Tonbul
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Deşmeyen

Yolmadım hiç birisini duruyor
Kimi siyah kimi beyaz uyuyor
Geçmişteki mazileri  taşıyıp
Aynaya bak güzellikler soluyor

Karanlıkta sevdiğini arama
İçindeki yaraları sarama
Aşık olan deli gönlün var iken
Başka yerde  o saçları tarama

Seni seven dillerinden düşmeyen
Sevda çekip hasretiyle pişmeyen
Anıları ateş olmuş kaynıyor
Kaçamamış yaraları deşmeyen
Bahattin Tonbul
17.7.2009

Bahattin Tonbul
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Devam Etmeli

Sevdiğin o güzel, çekip gidince
Hayat çok kısadır, ölüm gelince
Anlaşılmaz yaşam, hesap edince
Uzak durmak boşa, devam etmeli

Düşme hayallere, gerçekler yakın
Allah’a şirk koşma, günahtır sakın
Sevdana hürmet et,yarine bakın
El ele tutuşup devam etmeli

Gönül kabesine, sevda girmişse
Başta karı koca, sabır etmeli
Beğenilmez huylar, güzelleşirse
Mutluluğu bulup, devam etmeli

Nefsine hakim ol umutla yaşa
Vevgine sahip ol, gitmez o paşa
Yollarda yürürken, basarsın taşa
Hayattan ders alıp, devam etmeli

Kirleri arıtan, suya baksanda
Gezdiğin yollarda, düşüp kalsanda
Ders alıp huzura, ateş yaksanda
Aile oluşup devam etmeli

Kötü yüzü yerde, sonsuzda değil
Saklanan mutluluk, karşında değil
Eşine hürmet et,yaygıyla eğil
Aile ortamı devam etmeli
Bahattin Tonbul
23.10.2012

Bahattin Tonbul
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Develi'den De

Tepenin düzünde duran fidanlar
Rüzgar esintisi boyu eğdirmiş
Erciyes dağını,karla saranlar
Belli bir düzende gönül eğdirmiş

Develi’de yaşar,bunca aşıklar
Tepelerden bakıp  içi serinler
Yaz gelince evde,çıkan kışlıklar
Vagonlar içinde,yayla edinmiş

Her yanını sarmış,Erciyes dağı
İçinde yaşayan,bağrı yanıklar
Tüm umudu karmış,sarayı bağı
Üzümü taşıyan,karı sayıklar

Karlar on iki ay,hiç mi hiç gitmez
Kayseri görülmez,Develi’den de
Dağda gezenlerin,sevgisi bitmez
İki aşk arası,biter beden de
Bahattin Tonbul
26.7.2009

Bahattin Tonbul
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Devirdin

İçimdeki son ateşi,
Alıp da kışa çevirdin
Gözümdeki akan yaşı
Toprağa katıp devirdin

Evirip  çevirmiştin sen
Ruhumu kemirmiştin sen
Acılarda ekmiştin sen
Toprağa katıp devirdin

Allah ayrılık vermesin
Çaresiz derdi sermesin
Düşmanım bile görmesin
Toprağa katıp devirdin

Göklerdeki uçan kuşa
Kalbimdeki aşkla yaşa
Sensiz duran yalnız taşa
Toprağa katıp devirdin

Hasretin yaktı sinemi
Yalnız bıraktın hanemi
Özümü çürüten nemi
Toprağa katıp devirdin

Seni benden alıp gitti
Yalan dünya sensiz bitti
Verdiğin acılar yetti
Toprağa katıp devirdin

Bahattin’im ben neylerim
Yarimi de çok severim
Hakka emanet ederim
Toprağa katıp devirdin
Bahattin Tonbul
12.5.2011

Bahattin Tonbul
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Devlet Babaya Ağlamadılar

Bak şu çocuğa yanında da dedesi
Meyve var iki sepet önünde
Dilenmiyor yardım da istemiyorlar,bağıramıyorlar da
Belli ki ilk defa çıkmış zavallılar
Utanıyorlar
Adamın ağzında dişleri yok,gözüde görmüyor
On yaşındaki kız çocuğu elbisesi eski ve yırtık
Balıkesir'in salı pazarında rastladık
İçim burkuldu birden
Doğuda iş yok,işsiz insan çok derler
Gel gör batıyı neleri fark edemediler
Belki de daha fazla
Ama dilenmediler,ezilmediler sesizce yetindiler
Beleş para istemediler
Ağalar olmadı mı buralarda
Çalışmadı mı işçiler zeytin tarlalarında
Yarım ekmekle aç durdular aylarca
Yinede vatana sahip çıktılar
Gözü görmesede toronu ile pazar yaptılar
Devlet babaya ağlamadılar
13.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Devlet Başlarına

Devlet başlarına, yakışmaz sertlik
Alimin olmazmış, mal mülk davası
Haine yakışmaz, gönülde mertlik
Zenginin olmuşsa, pinti sevdası
Bahattin Tonbul
4.1.2014

Bahattin Tonbul
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Devran Dönecektir

Duyuracak dünyaya terör lanetini
İnanmayan düşmandır,onu besleyeni
Silahları satarak,insan sevgisini
Unutanlar düşünsün,kendi menfaatini

Beslesinler kargayı oysunlar gözünü
Nasılda unuttular on bir eylülünü
Allah çektirmesin o terör lanetini
Destekleyen düşünsün sabit görüşünü

Yağ mumu istersen,yağ mumu verecektir
Yaradanım ömür boyu çektirecektir
Katillere çakala leş yedirecektir
Unutmasın onlarda devran dönecektir
Bahattin Tonbul
11.10.2008

Bahattin Tonbul
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Devşirsene

Esti rüzgar durmaz yeldi
Akan sular sanki seldi
Sensiz hasret bağrı deldi
Sevdan ise gönlümdeydi

Karanlıkta görmez gözüm
Aşkındaki kalan özüm
Yalnız olunca öksüzüm
Atıp tutmasana beni

Eşi dostu sildikleri
Gökyüzünde sevdikleri
Konuklukta bildikleri
Sevdi bile deli gönül

Sonsuzlukta yüzen yarim
Alıp beni yüzdür sene
Bu aleme koydun zalim
Sarıp beni devşirsene
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Deyi Ver

Sen olmadan öldürdüğüm, burası
Bu ne biçim sevda imiş, geri ver
Bir aşk için çalınırsa, sırası
Yüreklerde sevilirmiş, deyi ver

Bir kız sevdim ben o köyde, gülmedim
Bakma sende başkasına, demedim
Usanmadım kıskanmadım, bilmedim
Yüreklerde sevilirmiş, deyi ver

Terkeyledin sen sılayı, yurdunu
İzlerini yıkamadın, ardını
Derdi bana başkasına, kurdunu
Yüreklerde sevilirmiş, deyi ver

Eğme kurban sen başını, yüzünü
Dosta düşman bağlamışlar, gözünü
Dağa taşa bırakmışlar, izini
Yüreklerde sevilirmiş, deyi ver
Bahattin Tonbul
27.1.2017

Bahattin Tonbul
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Deyin Dostlara

Zamanı çalmıştır, seni de  bende
Bir selam söylesen, güzel dostlara
Birşeyler kalmıştır, dünden o günde
Bir vefa bir selam, deyin dostlara

Kıymet bilenedir, yüreğim sana
Sahibim bu yerde, cihan yatana
Sadece ömürlük, misafir ana
Bir vefa bir selam, deyin dostlara

İnsanca yaşarsan, dünya içinde
Binlerce fırtına, vurur geçince
Herkes kendi bilir, tek tek seçince
Bir vefa bir selam, deyin dostlara

Tanıyanı sen ol, saranıda sen
Arayanı sorma, bulanıda sen
Kucak dolusudur, hatırlar isen
Bir vefa bir selam, deyin dostlara

Ağırdır sevdalar, gönül hiç yılmaz
Umuttur o hasret, boşa yorulmaz
O yare nerdesin, diye sorulmaz
Bir vefa bir selam, deyin dostlara

Alıp gitmek ister, bazen başını
Gece karanlıkta, görmez kaşını
Gidecek yer varmı, döksen aşını
Bir vefa bir selam, deyin dostlara
Bahattin Tonbul
10.6.2013

Bahattin Tonbul
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Deyin..

Dostlar sizlere selam olsun yanan yüreğimden
Şiirler dökülü verir hemen içerimden
Yanan neresi doktorlara söyleyemem
Çünkü onu bende bilemem

Bazen başım,bazende dişim
Yok be kardeşim
Yanan ben yalnız kalan bir leşim
Hayatta artık sevgiden uzak sevilmeyecekmişim

Neden mi?
Beni seven bu dünyada göçtü de
Kalmadı artık içten ve yürekten seven
Yalnız kalan şu gönlümden
Haber verin ona
Duruyor yaşıyor dünyada yalnız kalan eşin
Deyin....
22.06.2008
Bahatin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Deyip Ağlar

Seven yürek sevmeyeydi
Sevenlere ermiyeydi
Sevda eri bilmeyeydi
Deyip ağlar sarhoş gönlüm

Karanlığa bakamadı
Sular gibi akamadı
Yüzüğünü takamadı
Deyip ağlar sarhoş gönlüm

Aşıkların hep dilinde
Sevda yarimin elinde
Yağan yağmurun selinde
Deyip ağlar sarhoş gönlüm

Sonsuzluğu yarim gitmiş
Bedenimi hak eritmiş
Aşkı terk edince bitmiş
Deyip ağlar sarhoş gönlüm

Acıları dermiyeydi
Gönülleri silmeyeydi
Aşıkları kesmiyeydi
Deyip ağlar sarhoş gönlüm

Bahattin'im gelir birgün
Yüreğimde erir birgün
Hasret yakar elbet birgün
Deyip ağlar sarhoş gönlüm
Bahattin Tonbul
29.11.2009

Bahattin Tonbul
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Deyu Deyu-2

Ateş atıp yaktın gülü
Yar diyene taktın gülü
Gökyüzüne çaktın gülü
Gülüp söyler Allah deyu

Dillerinde var hikmeti
Gönüllerde hak himmeti
Elleriyle can dikmekti
Eser Allah deyu deyu

Gökyüzünün mavisine
Bu dünyanın kavisine
Sevenlerin ahisine
Sarar Allah deyi deyi

Kendi deyip kendi yazar
Yüreğinde olmuş nazar
Acıları elle kazar
Bak Allah’a deyu deyu

Kerameti yok yanında
Ulu derya meydanında
Oturarak sayanında
Yüreğinde Allah deyu

Sevsek onu dilleriyle
Övsek onu elleriyle
Hak talanın sözleriyle
Coşsak Allah deyu deyu

Bahattin’e bakar yüzler
Çakmak çakmak olmuş gözler
Unutulmaz müthiş sözler
Diler Allah deyu deyu
Bahattin Tonbul
1.9.2010

Bahattin Tonbul
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Deyu Deyu-3

Ne mavisi ne yeşili
Açan dalların yeşili
O göğsünde can eşili
Söyler Allah deyu deyu

Ne yazanı ne bozanı
Böcek iken o kozanı
Dillerinde Hak yazanı
Desen Allah deyu deyu

Ne güzeli ne çirkini
Elde olan o ilkini
Beğendiğin can tekini
Söyler Allah deyu deyu

Özü sözü bir değil mi
Yaraları köz değil mi
Gönül yüzü ak değil mi
Diller Allah deyu deyu

Ne eliyle ne diliyle
Unutulmaz sözleriyle
Yaşadığı özleriyle
Söyler Allah deyu deyu

Ne sağına ne soluna
Akar sular Hak yoluna
Kırık değil bak koluna
Yazar Allah deyu deyu

Bahattin’in son gülleri
Yari sormuş o dilleri
Hak talanın bülbülleri
Sever Allah deyu deyu
Bahattin Tonbul
1.9.2010

Bahattin Tonbul
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Deyu Deyu-4

Seven güzelini sever
Açıp özelini sever
Aşkın sözelini sever
Sever Allah deyu deyu

Karanlıklar ışır ise
Yürekleri kaşır ise
Bedenleri aşır ise
Aşsın Allah deyu deyu

Gözleriyle oynayalım
Özleriyle kaynayalım
Sözleriyle baymayalım
Diler Allah deyu deyu

Yarin gözüyle izlesem
Hakkın sözüyle söylesem
Can kulağıyla dinlesem
Dinler Allah deyu deyu

Güzel şeyler durur senle
Yanan ateş kurur tenle
Aşkı satmış alır bende
Söyler Allah deyu deyu

Ne müthişti o gökyüzü
Gökkuşağı Hakkın gözü
Renk renk olmuş açar özü
Yanar Allah deyu deyu

Bahatti’in bak özüne
Ateş atılmaz  közüne
Yarsiz olan o gözüne
Işık olsun Allah deyu
Bahattin Tonbul
1.9.2010

Bahattin Tonbul
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Dışarı Atamıyordum

Bir kış günü idi seni benden alan kar
İçimdeki sıcaklığı soğutamaz farklı yar
Kurtlar kuşlar açtır etrafta yiyecek arar
Ayrı kaldın gönlümden kendine iyi bak
Etrafında göremediğin bir çok tuzaklar var

Sabah olunca kalktım yanımda yoktun
Önüme çıkan kurda kuşa seni hep sordum
Allah’tan kimseden doğru dürüst ne bilgi
Nede cevap alamıyordum
İçimdeki sıkıntıyı da bu yüzden
Dışarı atamıyordum
07.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dışarıya Atamadı

Derelerin bayırına
Aldım yari hayırına
Bu ellerden o da geçmiş
Şaştım yalnız kalışıma

Bensiz oda duramazdı
Yüreğimi hep o yaktı
İçimdeki yaraları
Dışarıya atamadı
Bahattin Tonbul
30.10.2008

Bahattin Tonbul
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Diderler

Sevdama hasret, acı çekenler
Gönül kuru içten, içe diderler
Yürek mahkum olmuş, gülü ekenler
Topraktan gelmiştir, toprak diderler

Eskimiş fikirler, paslanmış yürek
Kesip atmak zordur, buna ne gerek
Ateşe benzermiş, kül olmuş çörek
Topraktan gelmişiz, toprak diderler
Bahattin Tonbul
4.5.2013

Bahattin Tonbul
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Diğeri Yaşatır Sevgiyi Ölümüne

Sevgi çok kişi arasında olur
Sevebilirsin
Evlilik iki kişi arasında olur
En güzel sevgi evliliktir Çünkü
Evlilik sevginin nefes aldığı yerdir
Nefes alırken organlarda,bağlantılarda
Birtakım sıkıntılar istemeden de olsa
Yaşana bilir
Tıpkı bedenimiz gibi
Onu sağlıklı tutmak
Kullanmaya bağlıdır
İşte sevgide böyle
Sevgiyi uzatmak insanların işidir
Buda senin ve benim elindedir
Dikkatli ve sağlıklı kullanamazsan
Evlide olsan bu sevgi istemeden
Ölebilir.
Biranda kaybedebilirsin
İşte o zaman sen sevgiyi anlamıyorsun demek
Veya anladığını zannediyorsun
Sen gerçek sevgiyi aşkın verdiği hazı tadı bilmiyorsun
İnan sen aşkı tanımıyorsun
Veya aşık olduğunu zannediyorsun
Öyleyse gel aşk nedir öğrenelim
Tamam mı?
Bilinmesi  ihtiyaç olan gerçek mantık da buradadır.

Bazı şeyler doğuştan öğrenilse de
Toplumda yaşarken kurallar vardır
Sevgi işte bu kuraların vazgeçilmez elemanıdır
Hatta evlilikte aşkta ihtiyaçtır bunların hepsi
Yeme içme giyme hatta nefes alma gibi
Biz bunları bildiğimizi yaptığımızı zannederiz
Maalesef

Yemek yerken su içerken kuralına göre yapamazsan
Masaya dökülür,incinir dağılır etrafı kirletir veya ıslatır
Rezil olursun
Bir toplumda toplantılara özenli temiz güzel giyinmesen
Değerin olmaz
İşin en önemlisi bizler nefes almayı bildiğimizi
Zan edermişiz
Koşarken yürürken hatta çalışırken
Sağlıklı nefes alıp veremez isek ciğerlerimiz
Tez zamanda yorulur
Tıpkı evlilikte olan sevginin  aşkın yaşaması böyle

Sevmek sevdalanmak zor iştir
Onu tanımak gerek
Yemeği suyu kuralına göre içmek yemek
Hatta nefes almak
Ne kadar sağlıklı ise
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Farklı iki dünyanın bir dünyada
Kuralına göre yaşaması da
O kadar zordur.
İşte bu iki insanı birleştiren sevgiyi uzun süre yaşatan
Sağlıklı kural karşılıklı anlayıştır
Çirkin yanlarını hep güzel  gösterir
Güzel yanlarını tatlı
Uyumsuzlukları sevgi ortadan kaldırır
Hala devam ederse uyumsuzluk sevgi yeterli değil
Demek gerekir
Hatta buna sevgide diyemezsin
Sevginin bittiği yerde aşk kopar,nefret doğar
Unutma ki evlilik sevgiyi sonsuzluk yapar
Tıpkı benim yaşadığım gibi
Biri ölüp gitse bile
Diğeri yaşatır sevgiyi ölümüne
Bahattin Tonbul
6.7.2011

Bahattin Tonbul
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Dikendi

Beklet sevgini acı bana sonsuz akşam
Hasrete bağlı,topraklarımız dikendi

Bizi yarattın bağlandım artık bak tamam
Sabahtan olur gelirse eğer o akşam
Ruha inanır,tanrıya sahip olamam
Beklet sevgini acı bana sonsuz akşam

Bitmez ayrılık,kaybolan umut kalmadı
Şarkılardaki,anılarımız tükendi
Ani sabahlık göklere yıldız salmadı
Hasrete bağlı,topraklarımız dikendi
Bahattin Tonbul
8.8.2009

Bahattin Tonbul
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Dikene Söz Diyemez

Dikene söz diyemez, cansız dalı  devrilir
Yar ile hoş geçsede, zamanı geçmez gönül
Balı seven yesede, ölüm taşa çevrilir
Sen doysan doymasanda, gülü doyurur gönül

Yaradanım deyince, toprak hepten yarılır
Dosta düşman verince, seven yare sarılır
Tüten ocak sönmesin, külü kumla karılır
Sen doysan doymasanda, gülü doyurur gönül

Konuşması dillerde, kalem alıp yazmasın
Sevda yüreklerde süs, geri çalıp kızmasın
Aşka diken işlemez, rüyalarda azmasın
Sen doysan doymasanda, gülü doyurur gönül

Başın çok mu yüksekde, umut enginde gerek
Bir küçücük sevdası, göğe çekilmiş direk
Dokunma dünyasına, hakka hakikat serek
Sen doysan doymasanda, gülü doyurur gönül

Söz etmek bize mahsus, ya evet de ya hayır
Seven ol söven olma, dostu düşmandan ayır
Zaman artık bölünmüş, mahkum etme sen kayır
Sen doysan doymasanda, gülü doyurur gönül
Bahattin Tonbul
5.10.2016

Bahattin Tonbul
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Dikenli Dallarda

Dikenli dallarda, solmuşsa  gülüm
Sevdan yüreğimi, sarmışsa zulüm
Bitirsen de günlüm, nadiren ölüm
Beklerim sonsuz da, dönersin diye
Bahattin Tonbul
22.8.2013

Bahattin Tonbul
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Dikenli Dallardayım

Beni nerde ararsın,hüzün çiçeğim benim
Sarp yamaçlarda açan, kırık sevdalardayım
Kara elbise giyip, güneşte açar tenim
Gülü koklamak için,dikenli dallardayım

Sıyırıp atmak ister,sonbaharda yapraklar
Gülleri açmak ister,koklayamaz ahmaklar
Mayısta kopan çiçek, her yerini topraklar
Gülü koklamak için,dikenli dallardayım

Nerdesin deme bana,başka güller arama
Aşkına baş koymuşun, yürekleri tarama
Ey gönül pınarları, çağlaması zorama
Gülü koklamak için,dikenli dallardayım

Kırık kuş kanatları, düşmüş o derin derde
Esen yelde akacak, bir gül desen o yerde
Başka bir sel bulursa, aşar sevgi boş verde
Gülü koklamak için,dikenli dallardayım

Göğsümdeki yıldızım,söyle bana nerdesin
Yüreğimdeki aşık,gökyüzünde serdesin
Gözümdeki son ışık,neden bana perdesin
Gülü koklamak için,dikenli dallardayım

Bahattin’im nerdesin,elim ayağım sensin
Geçti gitti gençliğim,o zamanlar beğensin
Hayat öpüşün ile,gülüşün yenden sinsin
Gülü koklamak için,dikenli dallardayım
Bahattin Tonbul
6.8.2012

Bahattin Tonbul
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Diktiği

Gök yüzünde bulutlar
Yer yüzünde umut var
Yari benden alan yar
Onsuz dünya bana dar

Bu alemde çektiği
Ruha tohum ektiği
İçimdeki sevdamı
Toprağıma diktiği
Bahattin Tonbul
1.4.2009

Bahattin Tonbul
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Dil Beller

Dilek ağacı tutamam
Dalına yazma bağlamam
Seni severdi şu gönlüm
İnan her yerde yatamam

Acılarını sarmadım
Yüreklerini yarmadım
Sensiz geçecek ömrümün
Kalanından da sormadım

Soğuk olursa o eller
Benim sevdamsa güzeller
Seni kalbime koymuştum
Karşımda durmaz dil beller
Bahattin Tonbul
12.4.2009

Bahattin Tonbul
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Dilde Kaybolsa

Rüzgarda savrulan, bir toz bulunur
Hayalde yaşanan, düşler kaybolsa
Gerçekleşen umut, kalpde solunur
Zor olan dürüslük, dilde yokolsa

Heybesine biraz, huzur gelince
Demli çay kokusu, burna girince
Aydınlatan güzel, sana gülünce
Zor olan dürüslük, dilde kaybolsa

Her dediği yeri, parlatır güzel
Sevdiğin o yürek, gerçekten özel
Tükenmez sözleri, yapraktır gazel
Zor olan dürüslük, dilde kaybolsa

Akşam desem sussam, sana yetmez mi
Yorulmuş bedene, kefen gitmez mi
Gönül kırık uyku, yarsiz bitmez mi
Zor olan dürüslük, dilde kaybolsa

Sığmazsın bir yere, dünya sana dar
Dayan ki her gece, uyumasın yar
Kimsesiz değilsin, gönüllerde ar
Zor olan dürüslük, dilde kaybolsa

Benim olmuş dünya, izindemisin
Dilinde sitem var, özündemisin
Kalplerdeki  gölge, yüzündemisin
Zor olan dürüslük, dilde kaybolsa
Bahattin Tonbul
15.7.2013

Bahattin Tonbul
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Dilde Tutaydın

Karanlık gecede, sabah sorulmaz
Seven gönülleri, yolda yorulmaz
Hak ayırmış ise, gönül kırılmaz
Dudaklardan tadı, dilden ayrılmaz
Bahattin Tonbul
27.7.2013

Bahattin Tonbul
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Dilden Dile Akar

Vakit yine geç oldu, uykum yok sevgilim
İçimdeki derdim çok,kimlere söylerim
Çok canım acıyorda,yalnız olan benim
Bıraktın  burada can, seni ben severim

Uzaktır  yurdun eli,iyi bak hatırla
Dost sanıpta sakın ha,dilini uzatma
Kalbimi ona verdim,hepsini kucakla
Bu dünyanın halidir,can yalnız bırakma

Issız uzun geceler,yürekleri yakar
Ayrı kalan şu gönlüm,sade seni anar
İyi bak karanlığa,kimseler görülmez
Beni yakan bu sevda,dilden dile akar
16.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dilden Dile Hükmetmiş

Bilmiyordum düğünün,varlığını inan ben
Bana daha dün dendi,seni severdim içten
Yüreğimi dağlayan,acısını dinleten
Çok severdim ben seni,inim inim inleten

Eskiden aşıkların,toplumda söz edermiş
Tek başına yaşayan,yüreklere su serpmiş
Bu ayrılık bu hüzün,hiç de hoşa gitmemiş
Yaşayan sevdalılar,dilden dile hükmetmiş
Bahattin Tonbul
10.08.2008

Bahattin Tonbul
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Dile Benden Dile

Aşkımın servetini,gökyüzüne saraydın
İşte sen uzaklardan,yıldızlara bakaydın
Yer yüzünde ateşi,yüreğimde yakaydın
Dile sen benden dile,olur candan sevdiğim

Hakla hukuklarını,inan toplayıp gittin
O garip gönüllerde,sen bensiz nasıl bittin
Acınla sızıları,yüreğinde erittin
Dile benden dile,candan sevdiğim
Bahattin Tonbul
12.6.2010

Bahattin Tonbul
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Dileğim

Kuş yuvasıydı bedenin
Her akşam yatardım kokan göğsüne
Aygın baygın yüzüne bakar
O yumuşak gerdanına doğru akardım

Düşüncelerim
Hep senin ile birdi
Bir olup yan yana yaşamaktı
Arzum
Sensiz yaşadığım şu anlar kirdir
Kir olan acıları ruha salmaktı

Yüreklerin dertli,durur bedende
Sancıları serttir,aşka erende
Gönül bahçesine yere serende
Zerre kadar hakkı,hak diyenlerindi

Çok sevmiştim seni
Rüzgarın esti
Yaşadığın süre acılar kesti
Yeryüzünde su doldurup içtiğim testi
Soğutur bedenimi beklerim seni

Ayrı dünyaların insanıyız şu an
Ben sanal
Sana yanar yüreğim
Özlemle geçmişi anar
Unutmaz seni sensiz meleğim
Biliyorum gelemezsin ama
Bekle ben sana
Elbet er veya geç geleceğim
Cennet bahçesinde
Seninle sonsuza dek
El ele göz göze gezeceğim
İşte budur,tanrıdan
İnan son dileğim
Bahattin Tonbul
4.7.2010

Bahattin Tonbul
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Dileğimdir Sana

Dileğimdir sana, birgün kavuşmak
Yaradanım belki, verir günaydın
Özlemdir gönülde, kalpde buluşmak
Kimbilir belki de, gözümüz aydın

Kapımızı çalıp, içeri girsen
Girecek ışığı, ruhuma sersen
Belkide bekleyiş, umudu versen
Kimbilir acımız, diner mi dersin

Bazen gözlerimden, akmaz yaşları
Ama kalbim eğmez, seven başları
Çata bilse o yar, siyah kaşları
Kimbilir yarınlar, gelir mi dersin

Yarden çok uzakta, tebessüm etti
Daldı mavi suya, hayata yeti
Aynı karelerde, sevdaya gitti
Kimbilir yarınlar, diner mi dersin

Dudaktan dökülür, kalplerde kurur
Doluysa o gemi, dalgası vurur
Fırtınayı bilmez, limanda durur
Kimbilir yarınlar, diner mi dersin

Dalgalara inat, mahkum sözüne
Sevgiyi paylaşmak, dersen özüne
Hayat yaşanacak, baksan yüzüne
Kimbilir yarınlar, diner mi dersin
Bahattin Tonbul
19.9.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dilek Yok Olunca

Araları uzayınca
Yari acep kime sorar
O dizleri tutmayınca
Sancısını aşka yorar

Onsuz beden  hasret kokar
Dağda ölen çiçekleri
Arıları elle sokar
Toplayaman böcekleri

Bahattin'im sever gönlüm
Yarim için hergün öldüm
Acıları tek tek gömdüm
Sonsuz dilek yok olunca

Bahattin Tonbul
12.12.2009

Bahattin Tonbul
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Dileklerde

Dileklerde bekletilmiş sevinçler
Cebi delik paantolonlar tutmuyor
Hayalimden, hiç düşmüyor övünçler
Biriktiren gönülleri, yutmuyor

Bazen iyi bazen kötü dediğin
Dosta muhtaç, olduğunda, verdiğin
Ne yaparsın, anlat dersin, gördüğün
Biriktiren gönülleri, yutmuyor

Yar sevmeye, yeltenenler, dilinden
Bakacaksın, seveceksin, elinden
Yağmur yağıp akacaktır selinden
Biriktiren gönülleri, yutmuyor

Bir yanımı almışkorku,kim varsa
Iki kanat son ümidi tek arsa
Uzaklardan hasret çeken o yarsa
Biriktiren gönülleri, yutmuyor

Hep beraber mutlu yaşa coşalım
El ele tut, yan yana can koşalım
Zor dağları akıl salıp aşalım
Biriktiren gönülleri, yutmuyor

Bahattin’im yaban elde tut beni
Geceleri karanlıktan al beni
Simsiyahtır, kopartırlar o beni
Biriktiren gönülleri, yutmuyor
Bahattin Tonbul
21.7.2016

Bahattin Tonbul
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Dileklerine

Ölümü bilmeden, şikayet ettim
Söyledim sevdanın, çiçeklerine
Nefreti alıp da,aşka gark ettim
Umudu bağladım,dileklerine
Bahattin Tonbul
1.10.2012

Bahattin Tonbul
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Diler

Durmadan o hep güler
Sevilen yürekteler
Sevdan kaplar içini
Acı hasreti diler
Bahattin Tonbul
27.5.2012

Bahattin Tonbul
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Dilersen Sevgimi

Cennet bahçesinde,seven sevdiğini sarıp görüyor
Sen gittin gideli acıların yüreğimde duruyor
Geçmişini yaşa,yaşattığın anlar sevda bürüyor
Bedenimi saran,dudakların öpmedikçe kuruyor

Dildeki rüyalar,anıları kaplamış bak  buruyor
Bedenleri toprak,düşenler orada nasıl çürüyor
Gönüllerde ruhu,hayalleri özlem sarmış soruyor
İstersen elimi,dilersen sevgimi dağlar sürüyor
Bahattin Tonbul
22.6.2010

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dilimle

Çok güzeldi tarhana
Sevgi verdin sen ona
Acısı da hiç yoktu
Unutmadım ben daha

Daha neler yapardın
Sevgini de katardın
Sensizliği sen bana
Yaşarken tattırmadın

Tut elimi elinle
Hoş kokan nefesinle
Çok yalvardım ben sana
Söylemiştim dilimle
Bahattin Tonbul
21.12.2008

Bahattin Tonbul
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Dilin Tutulmaz

Damağınla tadarsan,ona doyulmaz
   Beden toprak olur da anı kaybolmaz

   Aşk bedelini yutan,gönül uslanmaz
   Yüreğini yakarsan,ateş kor tutmaz
   Ruhuna yayılırsan,dostun hiç olmaz
   Damağınla tadarsan,ona doyulmaz

   Eline alabilir  rengi hiç solmaz
   İçine kata bilir sevda son bulmaz
   Kalpler de dolaşyor,ruhu kaybolmaz
   Bedeni  toprak olur,dilin tutulmaz
   Bahattin Tonbul
     21.11.2009

Bahattin Tonbul
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Dilinden

Şu kalbim neler çekti o zalimin elinden
Ufkuma neler ekti,ayrı düşsem dilinden

Bin ayrılık bir ölüm,kaderimin oyunu
Gerçek bulur be gülüm,unutulmaz soyunu
Anılarda saklarsın,yaşatılan huyunu
Dik tutacak zaman yok,düşmüş olan boyunu

Şu kalbim neler çekti o zalimin elinden
Ufkuma neler ekti,ayrı düşsem dilinden
Bahattin Tonbul
5.1.2011

Bahattin Tonbul
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Diline Sahip Ol

Diline sahip ol yarası derin
Tanrım şahit olsun, sözüm özümde
Gönül sevdasında, kaybolmaz yerin
Yarsiz kalan ruhum, toprak yüzünde

Bencil olan iyi, bitirmez lafı
Iyiye değer ver, tükenmez gafı
Hayat çemberinde, büyük zaafı
Sensiz kalan ruhum, toprak yüzünde

İlim harcandıkça, gönülde yatar
Sevgi yaşandıkça, yüreğe batar
Sevenlerin kalbi, durmadan atar
Yarsiz kalan ruhum, toprak yüzünde
Bahattin Tonbul
30.11.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dilini

Yürekler boşa çıkmaz
Tutu versen dilini

Gönüllerde yar durmaz
Sevdiğinden ayrılmaz
Yaradan istemezse
Yürekler boşa çıkmaz

Atı versen elini
Irmaktaki selini
Seven yari unutmaz
Tutu versen dilini
Bahattin Tonbul
3.2.2009

Bahattin Tonbul
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Dilinmiş

Bu nasıl bir aşkmış,bu nasıl sevda
Bir çırpıda hepsi nasıl silinmiş
Sahtekar göz yaşı,bulunmaz deva
İnkarı gönülde kökten dilinmiş
Bahattin Tonbul
16.9.2012

Bahattin Tonbul
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Dillerde Dolaşan

Acılar içinde,bitti tikimiz
Dillerde dolaşan,sevda piçine

Seninle ben biriz,iki olmadık
Bir arada kalıp yolduk ikimiz
Gönüllere dalıp,hasret dolmadık
Acılar içinde,bitti tikimiz

Aşk yalan söylemez,anılar korda
Yarini atmışsın,ateş içine
Aşk inkar edemez,sevgiler zorda
Dillerde dolaşan,sevda piçine
Bahattin Tonbul
28.7.2009

Bahattin Tonbul
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Dillere

Mor tepeler arasına varamam
Seven yürek sevdiğinde değildir
Eşi dostu kaybetmiştir bulamam
Kucaklayıp koklamaya meyildir

Başkasını görmen mümkün olamaz
Uzak dağlar ırmakların içinde
Acı çeker yürek yakar soramaz
Kuru dallar ıslak kumlar içinde

Acı kalbe kıra çalmaz dediler
Salı verdim bu bedeni çöllere
Sevdiğimi sevmeyene verdiler
Atı vermiş konuşmayan dillere
Bahattin Tonbul
30.6.2009

Bahattin Tonbul
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Dilleri Yaktı

Namaz,namaz olunca yürekler kaynar
İnanan insanların kalpleri parlar
Gök yüzüne bakınca,bulutlar oynar
Gönülde sular  yanar,ateşler harlar

Bedenimizi orda aşkla yıkadık
Hakka inanınca da,ona bağlandık
Elimizi harama,karşı tıkadık
Su gibi yıkanınca öyle aklandık

Bakan gözlerimizle,ışıklar yandı
Hakkın divanına da,ne canlar aktı
Beş vakit namazımda,sevdalar kandı
Var olan amelleri,dilleri yaktı
Bahattin Tonbul
3.8.2009

Bahattin Tonbul
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Dillerin

Umutla bekliyorum,bıraktığın son yerde
Hiç oralı olmuyor,sessiz kalan sözlerin
Damarımı yakıyor,akan kanlı bu yerde
Şarkılar mırıldıyor,bensiz olan dillerin

Güneş yeni doğunca,dağ tepesinden söner
Sevenler kaybolunca,yürekleri ters döner
Cennet bahçelerinde,meleklere aşk öner
Hiç oralı olmuyor,sessiz kalan dillerin

Haykırışımı duysan,bu serzenişim değil
Yaralı göğsü oysan,inan cinayet değil
Bomboş kalbime koysan,hakkaniyet hiç değil
Bak oralı olmuyor,sessiz kalan dillerin

Yarden ayrı olanlar,gök yüzünde gezerler
Gölgelerde kalanlar,ihaneti sezerler
Aşka hile katanlar,gönülleri ezerler
Pek oralı olmuyor,sessiz kalan dillerin

Geçmişimde yaşanan,rakipsiz feryadımdı
Resimlerde taşınan,özgürce ser hadımdı
Sonsuzlukta dolaşan,topraksız ecdadımdı
Hiç oralı olmuyor,sessiz kalan dillerin

Bahattin’im hakikat,durur yalnız bedende
En büyük günahları,taşır öksüz gidende
Hasret kalır özlemler,seveni terk edende
Şarkılar mırıldıyor,bensiz olan dillerin
Bahattin Tonbul
21.9.2010

Bahattin Tonbul
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Dillerin Tutuldu

Şiirimde baştan,sona kadar kendimi buldum
Dilerim tanrıdan,acıların gönlümde yanar
Her kelimesinde,inan canım,yürekten vurdum
Geceleri rüyan,bedenimde damarım kanar

Atıp gittin beni,yalnız koydun,bilinmez yerde
Dillerin tutuldu,konuşmadım,sensiz seherde
Bahattin Tonbul
8.9.2009

Bahattin Tonbul
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Dillerinde

Kendini genç hisseden, zavallı bir yaştayım
Ağrır durur her yerim, sızlanacak baştayım
Ayaklarım tutmuyor,  özlenecek taştayım
Dillerinde tadı var, simsiyah ben kaştayım

Yaşatması su gibi, akıp gider ömründen
Bize kalan bir vefa, elbet onun emrinden
Habersiz duaların, toprak onun kabrinden
Dillerinde tadı var, simsiyah ben yaştayım
Bahattin Tonbul
5.5.2014

Bahattin Tonbul
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Dillerinde Söyler İse

Ömrün sevdiğin kadarmış
Yaşananı bilmeyince
O gönülde aşk yatarmış
Dostlarını silmeyince

Üzülürsen ağlayasın
Sanki bitti sevda dersin
Gökyüzünde çağlayansın
Yandığın kadar seversin

Duyulan özlem aydadır
Yağdığı kadar ıslaksın
Yeşillendiği çaydadır
Aşk içinde çaylaksın

İşte bakın bu haldeyim
Kalp de akan o haldeyim
İnkar edecek haldeyim
Dillerinde ne var ise

Bahattin’im yarde durur
Seven gönül kalp de kurur
Acıları hak doldurur
Dillerinde söyler ise
Bahattin Tonbul
28.8.2010

Bahattin Tonbul
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Dilsiz Sevgilim

Acılar içinde,yarsiz bayattım
Bırakıp da gittin dilsiz sevgilim

Resimlere bakıp,gülen sevgilim
Aşağı yukarı,hasretle yattım
Yüreğinden akıp,sensiz değilim
Acılar içinde,yarsiz bayattım

Dereyi paçayı,yare soramam
Bu alemde sessiz,bensiz sevgilim
Gökyüzünde aşkı,öyle yoramam
Bırakıp da gittin dilsiz sevgilim
Bahattin Tonbul
16.8.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dinle

Yar gidince sessiz, oldu tüm çevre
Dinle söyleyecek, çok şey gönlünde
Hayat karanlıkta, görülmez devre
Sazın telleride, bozulsa dinle

Uzağa ulaşan, yanına gelsin
Irmakta taşacak, akacak selsin
Bütün kapıları, kapatsa elsin
Yüreğinde sesi, dese de dinle

Dileğin gerçekse, şükretmek kolay
Ardından gelecek, cennetin olay
Kimseler bilmeden, savdamız alay
Yüreğinde sesi, dese de dinle

Dağa düşse gönül, murada erer
Güneşin ateşi, hikmeti serer
Aldığı son yolu, hakikat serer
Yüreğinde sesi, dese de dinle

Benim sırlarımı, kime diyecek
Sen sustukça dilde, o söyleyecek
Çekilen anılar, acı giyecek
Yüreğinde sesi, dese de dinle

Sevdadan anlamaz, kalpten ıraktı
Çözülen yolları, kime bıraktı
Cennet bahçesinde, aşkı duraktı
Yüreğinde sesi, dese de dinle
Bahattin Tonbul
23.1.2014
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Dinle Şahit Olasın

Aşkından daha derin,bana bakan gözlerin
Kalbindeki izlerin,tutmuyorsa dizlerin
Sessizlik limanında,sevdalar daha serin
Dinle şahit olasın,toprak dolmuş o yerin

Sensiz gecelerde aşk,can mutlu olunmuyor
Talan oldu hayatım,sensiz bak solunmuyor
Tavuk değil sevdamız,ellerle yolunmuyor
Dinle şahit olasın,toprak olmuş o yerin

Beni bırakıp gittin,nasıl yaşanır sensiz
Aşkımı da terk ettin,dayanılmaz kefensiz
Bu alemin sevdası,artık canda düzensiz
Dinle şahit olasın,toprak olmuş o yerin

Hangi akıl mantıkla,sevda çeker ki bilmem
Gerçek miydi o dilber,acılarla itilmem
Perişan hayatımın,anısını hiç silmem
Dinle şahit olasın,toprak olmuş o yerin

Gördüğüm rüyaları,mutlu olmaya yormak
Yalan olan geçmişi,hatıralarda sormak
Rüzgar alıp giderse,gönüllerde taht kurmak
Dinle şahit olasın,toprak olmuş o yerin
Bahattin Tonbul
22.5.2011
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Dinle Yüreğinde

Dinle yüreğinde sancı, o ateş hayalimde
Onu öyle seviyor ki, uzakta kalsa yeter
Yokluğuna alışamam, iyi bak beni dinle
Uzakta olsa yaşasa, umud olsa da yeter
Bahattin Tonbul
27.2.2016

Bahattin Tonbul
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Dinlemesin

Gönüller doğacak,senin bedeninde
Ufuk kararacak,yarin yüreğinde
Güneş doğmayacak,sabah seherinde
Toprağı atacak,aşk şimdi serinde

Tutu ver elimi,düşman göremesin
Yuttu der sevgimi,hasret bilemesin
Konuştur dilini,şarkı söylemesin
Toprağa katınca yarim dinlemesin
Bahattin Tonbul
28.3.2009

Bahattin Tonbul
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Dinlemez Kimse

Fiziki güzellik, bitti şu anda
Yüreğimde aşkı, silemez kimse
Toprağa düşünce, dolanan kanda
Ağlıyorum hergün, dinlemez kimse

Yanına sığınmış, kar taneleri
Düşerse üstüne, son haneleri
Görebilsek aşkı, al seneleri
Ağlıyorum hergün, dinlemez kimse
Bahattin Tonbul
28.2.2014

Bahattin Tonbul
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Dinlenmeye Gittin

Çok yorduk seni biliyorum dinlenmeye gittin
Bizleri üzmemek için sen kendini feda ettin
Hatırla evlenirken birlikte ettiğimiz yemin
Nerde kaldı söylesene artık bu söz sevgilim

İyi günde ve kötü günde beraber olacaktık
Beni biliyorsun zevk alarak hizmet yaptık
Hiç yorulmadık hatta sana adeta tabdık
Çok sabırlıydın sana sonsuza dek  inandık

Bilemedik kusurumuz oldumu bilmiyoruz canım
Sende fazla acı çektin hiç de konuşamadın
Bazen güldün bazende hıçkırarak ağladın
Seni son kez uyurken gördüm öyle uğurladım
06.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dinlerdim

İlkokulu zor okudum o anda
Babam der geçsin,boş verin son anda
Öğretmenimse kalsın der sınıfta
Yüreğimin ben sesini dinlerdim

Böylesi okul eğitim görmedim
Matematiği dersi zor öğrendim
Okuyamazdım sebep öğretmenim
Yüreğimin ben sesini dinlerdim

Bedendeki aşk,durmadan hep yanar
Onun sevdası,yüreğimi yakar
Uyuyamadım,geçmiş bana bakar
Yüreğimin ben sesini dinlerdim

Toprak kokan o,hasreti tutamaz
Sevgili yarim göğsümde yatamaz
Bir anda acı,ruhumda kaybolmaz
Yüreğimin ben sesini dinlerdim

Sevda ile tüm,dünyamı kapladın
Bedenime aşk,okunu sapladın
Ayrılınca boş,havayı kokladın
Yüreğimin ben sesini dinlerdim

Unutmaz gönlüm,onu hep bekledi
Bazen ağladı,bazen de tekledi
Sevgi yoluna,acılar ekledi
Yüreğimin ben,sesini dinlerdim
Bahattin Tonbul
23.6.2009

Bahattin Tonbul
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Dinletir

Acıları gitmiyor
Sevdaları bitmiyor
Yüreğinde taş mı var
Sensiz alem gedmiyor

Geçen yeri dar olur
Akan suyu bol olur
Irmak mı desem ona
İçinde yar kaybolur

Yüreğimdeki sancı
Eskiden olur hancı
Yolcular orda yatar
Hasret orda baş tacı

Dostlar dosta söyletir
Gurbet elde eğletir
Yarinden ayrılanlar
Gönüllerde dinletir
Bahattin Tonbul
26.6.2009

Bahattin Tonbul
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Dinmedi

Gülsene sevdiğim,sen gül gibisin
Bu diyarda acın,hiçte dinmedi
Uzak oldun yarim,bana el gibisin
Götürdüğün aşkın,yere inmedi

Kalplere dolmuştur,bitmez o eda
Geçmişte yaşanan,umutsuz seda
Bir kerecik görsem,desem elveda
Bu diyardan acın,hiçte dinmedi

Cennet bahçesinde,duran kızımı
Sevdan kalpte yaşar,kesmez hızımı
Soğuk kış bitmeden,gelmez yazımı
Götürdüğün aşkın,yere inmedi

Ruhuma koyduğun,tatlı sözünü
Ufkumdan atamam,senin gözünü
Unutma unutmam,senin yüzünü
Yüreğimde acın,inan dinmedi

Bir daha dönmesen,içim kan ağlar
Seninle sevdamız,sonsuzda çağlar
İhanet etmedim,göğsümde bağlar
Sen gideli aşkın,inan dinmedi

Değersiz hatıran,olmadı bende
Saklarım koynumda,solmadı tende
Gidersen sevgilim,özümde sende
Yüreğimde acın,inan dinmedi
Bahattin Tonbul
2.7.2011

Bahattin Tonbul
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Dirayetli Ol

Mahkum olmuş kendi, seven gözü aç
Dostuna saygılı, merhametli ol
Mal kıymeti bilip, öyle güven saç
Düşmanı insafsız, dirayetli ol
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Diri

Yürü yavrum sende yürü
Özlettin bak sen kendini
Gönlündeki aşkın kürü
O insandır yatar diri

Dilden dile söylenince
Ölüm haktır,beden kurur
Topraklarda  eriyince
İnsanlıktan son umuttur

Olmayandan yok edilmez
Ölüm çizgisi görülmez
İnsan hakikatı bilse
Mezar taşları silinmez

Yok olana soramazsın
Kural budur koyamazsın
Ömür boyu yoramazsın
O insansa yatar diri
Bahattin Tonbul
11.9.2011

Bahattin Tonbul
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Dirilir De

Aşk diyerek diller yaktı
Sevda deyip gönle aktı
Bedenlerde aşk seraptı
Dirilir de durur gönlüm

Gönül deryasında teksin
Acı deyip tatlı eksin
Bu alemde sen çok beksin
Dirilir de durur gönlüm
Bahattin Tonbul
9.11.2011

Bahattin Tonbul
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Diriltir

Yattığı yer sürülür
Aşk ateşi delirtir
Gönüllerde süzülür
Yar seveni belirtir

Oda güzel söylerse
Yürekleri  can gelir
Ruh gönlüne girerse
Bedenleri diriltir
Bahattin Tonbul
22.2.2009

Bahattin Tonbul
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Diye

Demek ki herkes yaşayabilir
O şarkıyı dinlesin diye
Teselli olur yüreğime
Sevgi aşk boş değil de ne
Üstat
 Acıyan acıtan ne ki söylesene
Şu deli yaralı gönlüme
Haykır
Haykır Allah’ını seversen
De de titresin
Yansın seven gönüller
Kaynasın buda aşıktır
Sevdiğine  diye
Bahattin Tonbul
10.10.2010

Bahattin Tonbul
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Diye Bilsen

Yaşattığın aşk kor gibi
İçten içe tutuşacak
Yağmur yağınca sel gibi
Gönüllerde buluşacak

Ölümle kalım yarası
Ufukta bir çizgi gibi
Sevip sevilme arası
Bitmez gözde yaşar tipi

Bakıp da sen göremezsen
Bulunduğun yer  kar gibi
Yüzü yüze süremezsen
Kör olmuş can yürek gibi

Rüyalarda sonsuz sevgi
Unutulur unutulmaz
Güneş solunca o dengi
Kurutulur kurutulmaz

Ayrılığın özlemini
Acı tatlı tada bilsen
Geçmişteki gözlemini
Eşe dosta diye bilsen
Bahattin Tonbul
29.6.2010

Bahattin Tonbul
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Diye-1

demek ki
şarkılar teselli olacak yüreğime
bundan sonra
yine de
bir anlamı yoksa bendeki
melankolik özlemin
nedir içimi acıtan
içimde acıyan ne
söylesene
şu yaralı gönlüme
haykır
haykır allah' ını seversen
de
de de titresin
yansın seven gönüller
kaynasın
bu da aşıktır sevdiğine, diye

Bahattin Tonbul
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Diyemedin

Bu elleri terk etmeden
Sevdiğini diyemedin

Ahretine kurbanım ben
Kokunu özleyen beden
Doyamadı seni seven
Bu elleri terk etmeden

Gözlerinle göremedim
Beni candan süzemedin
Son andaki çabaların
Sevdiğini diyemedin
Bahattin Tonbul
6.4.2009

Bahattin Tonbul
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Diyemedin Elveda

Seni seven bu yürek
Durmaz artık karşında
El açıp da istemek
Yakışır mı hiç sana

Güle güle sevdiğim
El sallardım ben sana
Kanat çırparak gittin
Dönüp bakmadın bana

Ruhundaki zenginlik
Yüreğini açsana
Gittiğin ebedilik
Yakışırdı aşkına

Gözlerinle süzerken
Göçtün sen bu dünyada
Hiç bir şey söylemezken
Diyemedin elveda
Bahattin Tonbul
16.11.2008

Bahattin Tonbul
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Diyemezsin

Sevgi başkasının, kendini bağla
İnleyen birine, sus diyemezsin
Umudun altında, gülmeden ağla
Çaresiz dertlere, dur diyemezsin

Seviyorsa insan, deniz gibidir
Derine indikçe, hiç göremezsin
Ne fırtına kopar, bitmez tipidir
Umutsuz dertlere, kal diyemezsin

Yüreğinde saklar, sesizce akar
Irmak dolmayınca, sevdası yakar
Hayat bir yaşamsa, gönülsüz bakar
Sönmemiş dertlere, dur diyemezsin

Dış aleme bakıp, sakın aldanma
Gülmeyi unutup, aşkına kanma
Karanlık gecede, kormuyor sanma
Yanmayan dertlere, bit diyemezsin

Sevdayı bilirim, veda demektir
Acıyı paylaşır, feda etmektir
Kıskanıp özlemek, sahiplenmektir
Kaybolan dertlere, gel diyemezsin

Dostluklar bitmiyor, sevgi ölmedi
Gözyaşı akarken, kimse gülmedi
En güzel akşamlar, inan bitmedi
Sızlayan dertlere, git diyemezsin
Bahattin Tonbul
15.2.2014

Bahattin Tonbul
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Diyetim Derim

Seven ve sevilenin haddini bilmesi
Zor mu dersin
Sonbaharı görmeden yere düşen yaprak misali
Eğer ayrımlaşsa sevenler
Haddi ne demek
Ayrılık bu
Adamın ciğeri sökülür
Bütün bu özlemleri çekerken
Sabredenlerin alınlarından öpülür

Satırlara sığmaz aşkım
Ne dostluğa
Nede hasrete
Dayanamaz gönül
Çakıl taşı dolmuş göğsüne

Tüm sevenler gibi tutkuluyum
Tüm sevenler kadar sevda dolu yüreğim
Herkes kadar inatçı
Ve herkes kadar saf mıyım dersin
Yada kinci
Anlamak kolay
Bir imtihan gerek
Kimselerim bilmediği
Sevenlerin hissettiği acı
Al işte sana
Aklından şüphen mi var
Veya sevginden mi  ne dersin

Bu yüreği taşımak kolay mı
El değmesin na merhem göğsüme
Sakın ha bedenim bükülür
Ruhum kaçar sonra
Sevdam büyüktür benim
Ne karada nede beyazda yoktur gözüm
Ne yaşamış ne yaşattıysam
Tek başıma günahımı çekerim

Kimselerle kavga etmem
Kendime küsüm veya kaderime
Feleğe laf ettirmem
O benim tek başıma ederim
Belki de diyetim derim
Bahattin Tonbul
28.1.2011

Bahattin Tonbul
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Diz Kapağım Yarıldı

Öğretmenler günü,hak vermedi ağladı
İzinsiz çağlarken,diz kapağım yarıldı

Oynarken yırtıldı,ayak yanın bağları
Yüreğimi sızlattı,sensiz gönül dağları
İçim çok yanmıştı,göz kapağın ağları
Öğretmenler günü,hak vermedi ağladı

Sen benim dünyamda,inan faklı biriydin
Yalnız bu günümüz,anılara sarıldı
Ruhumu kaplayan,ulu sevda eriydin
İzinsiz oynarken,diz kapağım yarıldı
Bahattin Tonbul
23.2.2010

Bahattin Tonbul
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Dizeler

Sensiz geçiyor bak,karanlık gece
Vursan eziyor ah,o anlık hece
Sazında konuşur,sonsuz bilmece
Ruhumda kaybolur,bitmez dizeler

Titretir gönlümde,günün batışı
Alır o ömrümden, yerde yatışı
Sevda çekenlerin sonsuz atışı
Ruhumda kaybolur,bitmez dizeler

Rüyaları saran,aşkı bir görsem
Simsiyah saçında,örgünü örsem
Yanan yanağımı,göğsüne sürsem
Ruhumda kaybolur,bitmez dizeler
Bahattin Tonbul
24.8.2010

Bahattin Tonbul
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Dizimde Dermanın

Dizimde dermanın, tükendiği an
Yıkılıp yok oldu, gönlünde güneş
Sevdan da güllerin, döküldüğü an
Yıldızı göklere, bağlayan bir eş

Puslu aynalarda, ayrılık vardır
Solgun benizlerde, sevdası ardır
Beklenme demlenmiş, ufkunda yardır
Yıldızı güneşe, bağlayan son eş

Damıtır gurbeti, yaban ellerde
Hasreti özletir, söyler dillerde
Yanık yüzlü çocuk, bekler illerde
Yıldızı ateşe, bağlayan bir eş

Suskundur akşamlar, üstünde zaman
Sessiz türkülerde, sesi pek yaman
Hayali gitmiyor,  etrafı duman
Yıldızı sulara bağlayan son eş

Bulutsuz gökyüzü, elbet hafiftir
Özlenince o yar, bilki zariftir
Yüzünde örtüsü, solmaz tariftir
Yıldızı güneşe, bağlayan bir eş

Ellerinle alıp, kopar dalından
Şairin gönlünü, almış balından
Hayatın kıyısı, düşer salından
Yıldızı hayata, bağlayan son eş
Bahattin Tonbul
6.11.2013

Bahattin Tonbul
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Doğa Tutkusu

Bu doğa sevgisi bambaşka bir aşk yeşilin her tonu ordan
İnsanın içini kokusu da beynini dolduruyor durmadan
Gençleşiyorsun işte sen o zaman
Dinle ben genç adam
İçimde yaşıyorsan
Bana aldan
İşte o an
Sen yaşayan
Gözlerine dolan
O tozları eğer yutarsan
Ciğerlerini kaplıyacak duman
Koşmaya başla at onu içinden durmadan
Gördünmü açılıyor yürekler çalışıyor kalp de makan
Hey uyan artık insan oğlu bu dünyada ömrü uzatacaksan

Bahattin Tonbul
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Doğacak Güneş

Hayatı bilmeden öğreniyorum
Sevdasına daldım, yanacak ateş
Korkutamaz umut, gelemiyorum
Geceden sabrettim, doğacak güneş

Olacak sabaha, neden direndim
Ömürler yetmedi, sevda dilendim
Huzuru yakala, yalnız görendim
Karanlıkta kaldım,doğacak güneş

Seni seven değil, yanında bulun
Mutluluk huzurla, kapında kulun
Acıya tat katıp, aşk ile solun
Geceden sabrettim, doğacak güneş

29.4.2017

Bahattin Tonbul
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Doğan Güneşi

Kara iz bırakmış baca üstüne
Unutamam yari,doğan güneşi

Yüreğime sinmiş yarin kokusu
Gönül penceresi örtmüş üstüne
Bacasından çıkan duman dokusu
Kara iz bırakmış baca üstüne

Ayrılığın yakar duman çıkmadan
Kanatır göğsümü sevda ateşi
Hasretine sevdan bakar durmadan
Unutamam yari,doğan güneşi
Bahattin Tonbul
22.6.2009

Bahattin Tonbul
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Doğan Yıldız

Doğan yıldız, umudumuz, olacak
Dile düşsen, boşver sen,el, sözüne
Yüreğimde, dalga dalga, solacak
Her damlada gölgen düşse, yüzüme

Gölgeler altında, duran kadını
Dağa taşa, yazsam onun adını
Aklımdaki aşkın bitmez tadını
Her damlada gölgen düşse, yüzüme

Unutamam, unutturmam, bunu bil
Uzaklarda, sen durdukça, can sebil
Acıların tükenmeden, son kez gül
Her damlada gölgen düşse, yüzüme

Karanlıklar, ışımadan, dönde gel
Sana kurban, olmuş bu ten, bu baş, kel
Yağmurlarda, akan sular, oldu sel
Her damlada gölgen düşse, yüzüme

23.4.2017
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Doğar Güneşi

Yardan ayrılsa da, insan sevince
Yüreğinde taşır, yakar ateşi
Anılara bakıp, onu öğünce
Dudağında kurur, doğar güneşi

Üç beş kelebeği, saçına konmuş
Esen rüzgarlarda, bak nasıl donmuş
Dilinde lezzeti, yar sana sunmuş
Dudağında kurur, doğar güneşi

Gözlerinde yaşı, silinmez boldu
Yüzünde kocaman, gülmeler doldu
Sınırsız yılları, misafir oldu
Dudağında kurur, doğar güneşi

Yazılmamış şiir, okunamaz ki
Gelecek zamana, dokunamaz ki
Uzaktan uzağa, bakınamaz ki
Dudağında kurur, doğar güneşi

Bir artı bir ekle, neye eşittir
O yarin sevdası, kalpde pişiktir
Silinmeyen aşkı, elbet çeşittir
Dudağında kurur, doğar güneşi

Bahattin aşkına, özlem bağlamış
Hayalin gölgesi, onu dağlamış
Tükenmez sevgiye, hergün ağlamış
Dudağında kurur, doğar güneşi
Bahattin Tonbul
27.3.2014
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Doğduğu Yıldız

Yar ile birlikte, hayallerim var
Kiminle açmıştı, mavi gökyüzü
Gözgöze bakışıp, ağlayanım yar
Karanlıklar boğdu,  doğdu yıldızı

Sevgimiz üstüne, güneş doğmadı
O yarin sevdası, beni boğmadı
Yaralı göğsüme, aşkı sığmadı
Toprağında doğdu, kader yıldızı

Yıldızlarla koydu, yalnızım şimdi
Gece ay üstüne, doğacak dendi
Düşmedi kalbimden, sevenim kimdi
Sevdasına doğdu, kader yıldızı

Yedi renk kuşattı, bulut üstünde
Yağmurda ıslandı, neye küstünde
Rüzgarı kopardın,, yalnız estim de
Aşkınla doğmuştu kader yıldızı

Islandı hep yarsiz, umuttu özüm
Çeşme gibi aktı, ağlayan gözüm
Düşü Verdi sevgim, kaybolmaz izin
Sevdalar doğmuştu, kader yıldızı

Bahattin Mahpustu, öksüz kimsesiz
Gece rüyalarda, gölgen  dengesiz
Ufkunu saracak, şarkın çok sessiz
Göğsüme doğmuştu,kader yıldızı
Bahattin Tonbul
23.3.2014

Bahattin Tonbul
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Doğduğun Dünyamda....Kızım Ecem’e…doğum günü

Alemde   var ile, kavgası yokluk
Düşermi kalbe,son hakikatlar
Boğuşur herzaman,gönülde çokluk
Doğduğu şehirde, o barikatlar

İyiki doğmuşun,prensesimsin
Ruhumu kaplayan,hayat sesimsin
Eşimle aramda, son nefesimsin
Doğduğun dünyamda,aratma beni

Seninle sen olmak,ayrı bir tattı
Gecemi kaplayan, umut hayattı
Gelecek yaşamı,ne ile sattı
Doğduğun dünyamda güneşimsin sen

Can olmaya hazır, özü akmaktır
Gürdüğü rüyadan, ana bakmaktır
Sana bakmak ise,ufka bakmaktır
Doğduğun dünyamda güneşimsin sen

Bütün tesadüfler, seninle doğdu
İçimdeki ateş, büyürken soğdu
Yaşanan mucize, kalbimi boğdu
Doğduğun dünyamda güneşimsin sen

Cehennem yerinde,ateşi boldur
Geceler karanlık,hakikat yoldur
Seni anlamaksa,bedende koldur
Doğduğun dünyamda güneşimsin sen

Bahattin’im bende,büyüme sakın
Son harmanlarında, hedefe yakın
Tükenmiş bulutlar, ölüme akın
Doğduğun dünyamda güneşimsin sen
Bahattin Tonbul
16.6.2012

Bahattin Tonbul
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Doğduğun Nisan

Elbet hergün onlar, öksüz sanacak
Sevdayı açtıkça, aşkını aşan
Tüm yaşattıkların, seni anacak
Ey sevgili bugün, doğduğun nisan

Neler bıraktıysan, hep anılırsın
Sevdiğin yürekte, can taşınırsın
Unutur zannetme, bak yanılırsın
Ey sevgili bugün, doğduğun nisan

Yanlızlığım kötü, unutulmazsın
Arada kalsanda, hiç kaybolmazsın
Sevdanı andıkça, yanıltılmazsın
Ey sevgili bugün, doğduğun nisan

İşte bugün Cuma, mubarek olsun
Doğduğun bu günde, ruhun şad olsun
Mekanın cennette, yarim son bulsun
Ey sevgili bugün, doğduğun nisan

Yattığı yer cennet, Allah katında
Huzurlu kalasın, Allah sathında
Mutluluk gönlünde, umut tahtında
Ey sevgili bugün, doğduğun nisan

Dağlara su serpin, yağmur desinler
Gönüle aşk ekin, sevmiş desinler
Kalbime dikilen, yarmiş desinler
Ey sevgili bugün, doğduğun nisan
Bahattin Tonbul
4.4.2014

Bahattin Tonbul
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Doğmak Gibi Aşk

Yeniden doğmak gibiydi aşk
Dünya onsuz olmaz, yok olmadı hiç
Yağmurda ıslanan, sarhoş olsa aşk
Sağa sola vurmaz, kaya gibi güç
Bahattin Tonbul
3.12.2013

Bahattin Tonbul
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Doğmasa

Acı tende durmuyor,gönüllere baksana
Rüyalarında görüp,sabahlarım olmazsa
Yari rüzgar savurmuş,,özleyip de aksana
Hayalleri yok edip,beti benzi solmasa

Karanlıklar yarimi,elleriyle boğmasa
Unutulmaz o günü,yarım orda doğmasa

Diller ateş olmuştur,son dileğe baksana
Yüreğinden örtünüp,akşamları dolmasa
Düşman sarmış her yanı,ışıkları yaksana
Bedenleri kaplamış,acıları yolmasa

Karanlıklar yarimi,elleriyle boğmasa
Unutulmaz o günü,yarım orda doğmasa
Bahattin Tonbul
28.10.2010

Bahattin Tonbul
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Doğmayacak Güne

O yerde arayıp tarayıp bak bulamadım
Acılar içinde inlemene kıyamadım
Kara kışta buzun, üstünde de kayamadın
Uzaklardan da,sevdaları sayamadım

Doysun kara sevda, yaysın kokunu acele
Haykıra, haykıra,can atıversem ecele
Hava kararınca,çıkma sakın ha gecele
Sabah olunca da,görüp beklersin sen beni

Durulmaz ateş,yanan yürekler arardım
Hem sağda ve solda,sevdiklerimi tarardım
Yarin bedenini,koluma sıkı sarardım
Doğmayacak güne,hayaller kurup karardım
Bahattin Tonbul
7.9.2009

Bahattin Tonbul
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Doğmuş Pestine

Kuru birdal tutu, ıslanmış sevda
Ateş olmuş yürek, közünü söndür
Dillerde dolaşır, ağlayan sevda
Ömrünü tüketmiş, özünü sindir

Hepsine de gönül, koydun hepsine
Yüreklerde taşmış, doğmuş pestine
Bahattin Tonbul
26.3.2013

Bahattin Tonbul
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Doğru

Taşırdı sevgiyi,doğdu güneşi
İçinde ateştir, sevdaya doğru
Umudun elçisi,yalnız son eşi
Yüreğinde taşı ufuğa doğru
Bahattin Tonbul
9.12.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Doğru Dürüst Yaşamadan

O toprak sürekli insanı çeker kendine vazgeçmez bedenden
Şehirde araba gürültüsünden ve insan sesinden
Eğlence yerleri patırtı kulaklarımızda uğultu yapar
Kuşların ötüşünü,kurbağa seslerini işitemezsin oralarda
Yaprakların hışırtısını,uçuşan böceklerin vızıltısını
Gece olunca cırcır böceğinin türküsünü,baykuşun ötüşünü
Duyamazsan  ne anlarsın bu dünyadan
Özleyerek gittin bütün bunları
Doğru dürüst yaşamadan
17.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Doğru Yolu Bulasın Diye Bırakmış

Allah insanlar,hayvanlar ve bitkiler diye canlılar yaratmış
Bunlardan insanlara diğerlerinden farklı olarak akıl katmış
Akılları ile şeytana uymasın beni arasın gücüme ulaşsın
İşte Kur'an seni doğru yolu bulasın diyede sana bırakmış

Al oku içinde akıl almaz sırlar ve ulaşman gerek bilgiler var
Okudukca seni içine çeken,rahatlatan bilgiler beynini sarar
Yardımcı olsun diyede hadisler,sünnetler ve vacipler katar
Dahada anlamıyorsan ehlisünet ve büyüklerden nasihat al
02.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Doğrudan Ayrılma

Yalancıya tapıp, eğri büğrü sal
Yalnız meşgul olma, sen kendine dön
Beden ile değil, ruhun ile kal,
Doğrudan ayrılma, gökyüzünde sön
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Doğrumu?

Allah’ım ne güzellik vermiş sana
Fazla kalple oynamak da doğrumu
Bak kız kendini sevdirdin sen bana
Sonrada kaşlarını çatman doğrumu

Gözlerine sürersin sürmeni kaşların ince
Nasıl ayrı kalayım ben yarimi sevince
Yolunu bekledim geride  gelmeyince
Bana kızgın kızgın bakman doğrumu

Kimse sevemez seni benim gibi
Tekrar ararsın yanarak beni
Her gülü koklayınca bak hele dikeni
Sevdiğinin canını yakmak doğrumu
29.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Doğruymuş Meğer

Yüreğinde beni bekleyeceksin
İçimdeki aşka ne diyeceksin
Uzaklaşıp kaybolma yar benden
Durdukça sevdamı çok  çekeceksin

Kanayan yaralar,durmazsa eğer
Yakılan acılar,sönerse değer
Bırakma beni can,toprağa sende
Yaşanan gerçekler,doğruymuş meğer
Bahattin Tonbul
19.1.2009

Bahattin Tonbul
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Doğsam Vesselam

Seni benden zaman, alıp kaçmışsa
Çok şey bize kalan, vefa bin selam
Yaşanmışlar  güzel, sevda salmışsa
Gelecek sevgiye, doğsam vesselam

Olmasaydın olmaz, yürek ay gibi
Doğunca tutulur, vakti can gibi
Seven gönüllerde, Allah an gibi
Verilen sevgiye, doğsam vesselam

Geçmişi atsaydın, geriye kalan
Hayat aldatıyor, maziye dalan
Riyakarlı etme, karanlık yalan
Verilen sevgiye, doğsam vesselam

Çalınan kemanda, için titrerse
Hala çok şanslısın, ruhun isterse
Acıların sesi, seni gösterse
Gelecek sevgiye, doğsam vesselam

Hakkı dost bilerek, kalsan dillerde
Zehir saçan aşkı, yutsan ellerde
Çiçek açacaksa, masum güllerde
Verilen sevgiye, doğsam vesselam

Bahattin gönlünde, doğmuş yokuşlar
Gökyüzüne hakim, olamaz kuşlar
Sahibi değilsen, düşer bakışlar
Gelecek sevgiye, doğsam vesselam
Bahattin Tonbul
30.1.2014

Bahattin Tonbul
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Doğum Günün Kutlu Olsun

Bu gün doğum günün kutlu olsun derim
Sensiz kutluyamadığım bu acıyı bilirim
Allah yerinde rahat ettirsin seni sevgilim
Kalbimde yerin duruyor gelmeni beklerim

Yaşasaydın en güzel şekilde kutlar ve gülerdin
Ömrüne ömürlerin katılmasını gönülden dilerdim
Şu andaki yerinde hep Allah rahat ettirsin derim
Günahların varsa bağışlasın senin affını ondan isterim

Bilirsin böyle kutlamaları istemem ben
Çünkü her gördüğümde hatırlarım istersen
Özel günler sevgiyi aşkı hiç tadıp bilmeyen
Bense seni canımdan çok seviyorum ebediyen

Şu an sen yoksun dualarla sana selam vereyim
Doğum günün kutlu olsun olur mu canım sevgilim
Açtım kucağımı çevirdim elimi rüyalarımda göreyim
Sen beni bende seni mahşeredek sevdiğimizi bileyim

Yaşasaydın şu an kırk dokuzuncuyu kutlayacaktın
İki ay yirmi dokuz gün önce bu dünyayı terk ettin
Ben emekli olup birlikte hayaller yapıp kuracaktın
Yanlış hesap ettik doymadık sana neydi kerametin
04.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Doktor Bey

Kıyamazdım vuramazdım elini
Hiç kimseyle paylaşmazdım dilini
Çok severdim kaybettiğim yarimi
Geri bana verirmişsin,doktor bey

Haykırarak gökyüzüne,bakardım
Çeşmelerde sular gibi,akardım
Bulutları birbirine,çakardım
Benim yari verirmişsin,doktor bey

Yarı aç yarı tok olup,içerim
Her içtiğim damlaları,seçerim
Bu alemde yalnız olsam,geçerim
Sevdiğimi bana verin,doktor bey

Siyahlara beyaz çattım,gelir yaz
O yari toprağa attım,can ayaz
Rüyasında anı sattım,hak niyaz
Geçmişine acı kattın,doktor bey

Toy bir atım ile uçan,kuşum var
Yaraları içe açan,hışım var
Karanlıkta ateş saçan,başım var
Hayallerimi dağıttın,doktor bey

Bahattin’im bir düzeni,bitirdim
Boş evimin tek gözüne,getirdim
O yarimin hak sözüyle,yitirdim
Yaralarım iflah olmaz,doktor bey
Bahattin Tonbul
4.7.2010

Bahattin Tonbul
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Doktor, Doktor Gezdim

Sabahın seherinde düştüm yollara
Yolda yürürken,kaldım sabahlara
İçimdeki sıkıntı çıktı baharlara
Yarimi çıkaramadım ben bu anlara

Sordum soruşturdum,eşe dostlara
Kimse görmemiş,derinleşti o yara
Doktor,doktor gezdim,bütün Ankara
Derdime çareyi bir türlü bulamadım
13.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Doktoru Bekleyen

Doktoru bekleyen, bir hasta gibi
Bu dünyayı birde, beni unutma
Yüreği ateşde, dumanı yelde
Yanacak bedeni, sakın unutma

O Allah güçlüdür, dünyası kalır
Gönül Harman olmuş, sakın unutma
Unutulmaz sevda, verirse alır
Sevdanın elçisi, o yar unutma

Gökyüzünde yıldız, nasıl parlıyor
Tek başına kaysa, sakın umutma
Değişen yolları, ateş harlıyor
Yakacak yüreği, sakın unutma

Her mevsimde güzel, hasat sağlanır
Dillerde aşkımı, söyler unutma
Karanlık gece de, umut bağlanır
Göneşin doğarsa, sakın unutma

Mahkumum sevdana, toprak son olsun
Söylenen şarkıyı, sakın unutma
Ey yarim ufkunda, ruhun son bulsun
Cennetinde bekle, sakın unutma

Benden uzaklarda, kimle uyursun
Ellerini açıp, neler buyursun
Dilediğin Tanrı, nasıl duyursun
Bu sevgiyi birde, saygıyı unutma

Bahattin bu aşkı tüketemedin
Verilmiş sözleri,inan unutma
Topraağa düşünce, yokedemedin
Delice sevdanı, sakın unutma
Bahattin Tonbul
13.9.2015

Bahattin Tonbul
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Dokunamadığın Zaman

Dokunamadığın zaman özlersin
Özlediğin yari unutamazsın
Göğsüne sokulmuş, canı izlersin
Dokunulmuş isen, dayanamazsın
Bahattin Tonbul
19.2.2017

Bahattin Tonbul
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Dokunma Doğaya

Bırak aksın sular, coşsun gönlünce
Koyver dumanını, sönmesin ateş
Elleme sevdayı, bırak kendince
Dokunma doğaya, doğmuşsa güneş

Öyle bir hal almış, demelisin ki
Sevda hayaliyle, gelmelisin ki
Mesafeler yiter, bilmelisin ki
Dokunma doğaya, doğmuşsa güneş

Yanımda olsaydın, anlatırdım ben
Söylüyeceklerim, çok vardı dünden
Saatlerce sustum, hepsi sevgimden
Dokunma doğaya, doğmuşsa güneş

Konuşman gerekir, belkide bana
Konuşamadığım, helel o cana
Anlatacak şeyler, daha çok sana
Dokunma doğaya, doğmuşsa güneş

Sen ruhuma girip, durduktan sonra
Bir bedende yandık, yıllardan sonra
Aşk da hasrette ben, öldükten sonra
Dokunma doğaya, doğmuşsa güneş

Bahattin’de gerçek, sönmeyen dilek
Sen benim gözümde, kaldığım yürek
Yandıkça aklından, çıkmayan melek
Dokunma doğaya, doğmuşsa güneş
Bahattin Tonbul
3.2.2013

Bahattin Tonbul
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Dokunmaz

Durmuş bütün saatlerin zamanı
Hamle yapsan yıkılacak bacanı
Seven aşık gül yapıyor samanı
Yağmur yağsa söndürürler dumanı

Karanlıkta yazıların okunmaz
Uzaklardan aşıklara can sunmaz
Dünyasını kaplamışsa sevgiler
Eşe dosta ışık yaksa dokunmaz
Bahattin Tonbul
26.4.2009

Bahattin Tonbul
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Dokunuversin

Dudağından doya doya öptüğüm
Bir sevdiğim daha, olurmu dersin
Tenini okşayıp, gönül verdiğim
Sazımın teline, dokunuversin

Çökerken yüreğim, dillerde susar
Dağların ardında, görmeyen pusar
Gerçekten sevmeyen, bilerek kusar
Sazımın teline, dokunuversin

Büyük sevdalarım, bahar kokulu
Buğulu gözlerde, dolmuş çakılı
Yakan her güzelin, bitmez akılı
Sazımın teline, dokunuversin

Son zamanlarımı, yaşıyorum ben
Hasretine düşen, yaşlanmış bu ten
Sol yanağımda ki, çıkmayan busen
Sazımın teline, dokunuversin

Özlemine düşer, hayalet gibi
İnceden inceye, sever el gibi
Sevda ateşiyle, kanmış tek tibi
Sazımın teline, dokunuversin

Bahattin’im bende, her gün yanarım
Seni alıp gitmiş, aşka kanarım
Nazarlar değmesin, onu anarım
Sazımın teline, dokunuversin
Bahattin Tonbul
2.12.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dokuz Işığımı

On yedi yaşında düştük yollara
Gün geç tikçe sana,aşık da oldum
Dokuz ışık ile,tutan kollara
Ülkü ocağında,hakikat buldum

Milliyetçiliğim temel esastır
Ülkücülük ise ona kıyastır
Ahlakçılık bana,Haktan mirastır
Ülkü ocağında,hakikat buldum

İlimcilik dörttür,yargıdan önce
Toplumculuk haktır,şahıstan ince
Köycülük atamdan,bize gelince
Ülkü ocağında,hakikat buldum

Hürriyetçilik ve şahsiyetçilik
Kalbim de halkçılık gelişmecilik
Endüstricilik ve can teknikçilik
Dokuz ışığımı,ocakta buldum

O yıllar çocuktum,böyle inandım
Vatanı satana,bayrak açandım
Şehit kanlarıyla,canlar atandım
Ülkü ocağında,hakikat buldum

İşte böyle doğdum,böyle yaşardım
Başka partilerde,olsan şaşardım
İhanet etseydin,nasıl aşardım
Ülkü ocağında,hakikat buldum

Kendim için değil,bu ülke için
Para için değil,yaşatmak için
Aşk önemli değil,bu toprak için
Ülkü ocağında,hakikat buldum

Bahattin’im inan,makam istemem
Yaban bayrakları,essin istemem
Yetişen gençliği,yurtsuz istemem
Dokuz ışığımı,ocakta buldum
Bahattin Tonbul
4.6.2011

Bahattin Tonbul
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Dolandı

Miskokulu yardan, bizde ayrıldık
İçimiz yandı, hem paralandı
Kimse inanmadı, nasıl kayrıldık
Kalbime sarıldı,gerçek yalandı

Bu sanal dünyada,ayrı kalanlar
Birlikte durunca hep oyalandı
Aşka bağlı olup,farklı dolanlar
Ruhuma sarıldı,gerçek olandı

Gecelerimde ay,gündüzüm güneş
İçimde durdukça,olmuşsun ateş
Yaralı anılar,tükenmez bireş
Ruhuma sarıldı,öyle dolandı

Başa aldı sevda,gönlümü yaktı
Yaşanan acılar, içime aktı
Yıldırım gibiydi,nasılda çaktı
Ruhuma sarıldı,öyle dolandı

Ölüm kıyısında,tükenmez zaman
Gergef işlenirken,verilmez aman
Kalbime saplanmış,duruyor Kaman
Ruhuma sarıldı,öyle dolandı

Açılmayan kapı,yürekte donar
Saklanmış hayaller,elinde kanar
Hayat var diyorsan,geçmişi anar
Ruhuma sarıldı,öyle dolandı
Bahattin Tonbul
10.6.2012

Bahattin Tonbul
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Dolanırsa Sevdan

Demesi kolay hasretin,yaşaması çok zor
El ele kol kola anı,bitmeyecek derdik
Tanrıya olan hizmetin,bedenimde bak kor
Bir birimizi sevgilim,sonsuzda severdik

Hayal ile geçti zaman,huzur göremedik
Tam bitti dediğin an,veda edemedik
Karanlığa kaçtın birden,dost edinemedik
Yanar yüreğim sensiz can,dolanırsa sevdan
Bahattin Tonbul
25.4.2010

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dolap

Baktım baktım ve yine baktım
Durdum sustum ve tekrar baktım
Sonkez dolabındaki kiyafetleri kokladım
Tek tek ve yine tek tek topladım
Tüm kıyafetlerini
Anılarını hatırlayarak.
Bitti toplamam kıyafetlerini.
Daha sonra aklıma öyle bir anımız geldi ki

Annem.
Birlikte dolapları düzenlerdik
Biri boşaldığı an saklanırdım hemen içine
Arkasında sen gelir,açardın dolabın kapağını
Korkmuş gibi yapardın.
Arkasından
Gülüşürdük ikimiz.
Hastalığın son anlarında buna bile takatın kalmamıştı
Ama şimdi girdiğimde o boş dolabın kapağını açacak
Biri kalmadı burada.
İçimden oraya girip sonsuza dek beklemek geliyor.
Peki girsem o dolaba kurtarırmısın?
............O karanlıktan beni?
Anne........
02.02.2008
Ç.Ecem Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dolaşamam

Derelerde bayırda
Aşkım bizi ayırttı
Hasret kaldım sevdana
Cansız beden dağıttı

Tutamadım kendimi
Atamadım yerlere
Ruhumu bedenimi
Satamam kimselere

Yari bana sormayın
Onsuz yaşayamam
Hasretine  kanmayın
Dünyada dolaşamam
Bahattin Tonbul
4.1.2008

Bahattin Tonbul
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Dolaşıyor

O kadar orlon ve boncuk almışsın ki hepsi yarım duruyor
Hayata o kadar sıkı sarılmışsın ki her şey sana bakıyor
Gezemiyorum seninle gezdiğim o yerler güzel kokuyor
Belkide hala oralarda ruhun gelip durmadan dolaşıyor

Kızını bir türlü nişanlayamadındı hastahanede o da oldu
Ölmeden önce bunu gördün ama içinde neler doldu
Bunu bize veremedin paylaşamadın dilin dönmüyordu
Artık yarım bıraktığın şeyler inşallah tamamlanır biliyordun

Belkide oğlu askere gidecekti hastalıktan onu unuttu
Hep bir an evvel gidip gelsin diye çok dua ediyordu
Oğlu annesini bırakıp gitmedi erteletti çok üzülüyordu
İyiki gitmemiş ölümünde başında idi her şeyi görüyordu

29.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dolaşmadık Mı

Neyi nerde buldun,aşkı yaşadın
Sanki o acıyı,paylaşmadık mı
Sen senle yanarken, kalbde boşadın
Bu sevdayı yanlız, dolaşmadık mı

Kimse kimseleri, aldatamaz ki
Bu aşk su gibidir, çağlatamaz ki
Kavga dövüş farklı, ağlatamaz ki
Bu sevdayı yanlız, dolaşmadık mı

Oysa sen salmıştın, sevdayı farklı
Ben sana söyledim, yüreğim arklı
Başkası gelseydi, dönmezdi çarklı
Bu sevdayı yanlız, dolaşmadık mı

Olmuşsa öncelik, senden başkası
Seni bilmiyordur, sevda hastası
Artık rahat olsan, yetti pastası
Bu sevdayı yanlız, dolaşmadık mı

Kırılmış kalbini,  bilemedim ki
Sen olmadan bende,sevemedim ki
Eski anıları, çözemedim ki
Bu sevdayı yanlız, dolaşmadık mı

Sevdan varsa neden, içinde durur
Yürek başka yanar, dışarı vurur
Rahat olsan artık, özü hep kurur
Bu sevdayı yanlız, dolaşmadık mı

Öldürdün gönlünde, selam okunur
Senin bu sözlerin, kana dokunur
Gün gelir pişmanlık, bensiz yakınır
Bu sevdayı yanlız, dolaşmadık mı
Bahattin Tonbul
5.8.2012

Bahattin Tonbul
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Dolaşsın

Alemde sessiz sensiz dolaştım
Dünyada sessiz sensiz dolaşsın

Bana iyi bak ne olur aşkım
İçimde taşan yara ulaştım
Seni arayınca solmadı aşkım
Alemde sessiz sensiz dolaştım

Dünyada sevgin dursun yaşasın
Yalnızlığınla aşkım savaşsın
Anılarınla yarim dalaşsın
Dünyada sessiz sensiz dolaşsın
Bahattin Tonbul
19.4.2009

Bahattin Tonbul
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Doldurur

Derin endişe ve korkular içerisindesiniz
Anlıyorum sizi
Çünkü tanıdınız o sonsuza giden ölümü
Annenizden sonra kaybederseniz beni
Diye
Yüreğinize endişe verdiğinizi

Hoplatıyor değil mi? Vicdan azabı çeker gibi
Boş ver bütün bunları,
Yaşamaya bak ayarla geleceğini
Hedefleri kısalt,fazla düşünmeyin beni
Nasıl olsa bir gün korkular gerçek olacak
Bu sen veya ben fark olmayacak
O yolculuğu bütün canlılar tadacak
Bu tanrının bir yazısı
Ölümsüz hiçbir varlık olmayacak
Ne bir nefes fazla nede bir eksik  olur
Bütün ayarı o doldurur
Bahattin Tonbul
12.6.2009

Bahattin Tonbul
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Dolmaz

Aşkımı atamazsın
Sevdanı satamazsın
Yaşayan gönüllerde
Yari unutamazsın

Taştan sevgili olmaz
Gül yapraksız solumaz
Yari sevmeyenlerin
Gönlüne ateş dolmaz
Bahattin Tonbul
28.4.2009

Bahattin Tonbul
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Dolmuş Kalbine Toprak

Kimi okşar kim kıyar, gelip giden olmazsa
Kıyısında gezerken, dalından düşmüş yaprak
Ayağınla basmadan, dalında keşke azsa
Buğulu gözlerinle, dolmuş kalbine toprak

Lal olsun senin dilin, anla artık yar beni
Ne ile bağladın ki, unutamam ben seni
Son oldun bade gülün, geri versen son demi
Buğulu gözlerinle, dolmuş kalbine toprak

Deryanın sahibiysen, dünya sana ikramdır
Kimi değmeden geçer, oda elbet hayrandır
Ziyaretin kısası, dağ başından seyrandır
Buğulu gözlerinle, dolmuş kalbine toprak

Dostlarla kimi zaman, unutmayı nasip et
Mest olursan denizin, dalgasına hasım et
Ufkunu güneş açar, Allah için sabır et
Buğulu gözlerinle, dolmuş kalbine toprak

Sığınacak yerin yok, sabret acılığını
Doğmasına izin ver, alsın tatlılığını
Dünyanın hali böyle, desen haklılığını
Buğulu gözlerinle, dolmuş kalbine toprak

Bahattin’im zorunda, unutamaz o yari
İnsanları seversen, tükenmez yarınları
Bütün yol sevgi bağı, yürek olmuş bak sarı
Buğulu gözlerinle, dolmuş kalbine toprak
Bahattin Tonbul
9.12.2015

Bahattin Tonbul
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Dolu Çocuk

Doğdum doğalı varmış içimdeki çocuk
Yemeden içmeden giymeden nasıl yaşarmış
Hep özlemlerle bastırılıp saklanmış o çocuk
Yaşatan yürütende oymuş,yar olmadan coşarmış
Hatta tek başına da kalsa sonsuza dek koşarmış
Aşka
O sevgi dolu çocuk
Bahattin Tonbul
1.5.2011

Bahattin Tonbul
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Dolu Dizgin Seversen

Sevilmek ayıp değil,aşık olup sevmekte
Mesele hakikatı,onunla öğrenmekte
Özünde ölmek değil,kötüsü öldürmekte
Dolu dizgin seversen,acıdır beklemekte

Kerem olmak ayıp mı,Leylasını beklerken
Ferhat olmak kayıp mı,dağlarını delerken
Yunus olmak hoşmudur,mevlasını özlerken
Dolu dizgin seversen, zor olur beklemekte

Onsuz dünya sevilmez,gecesi olmuş miskin
Ayrılık hiç istenmez,sevdası gerçek üzgün
Sen o yari özlersen,karanlık sana küskün
Dolu dizgin esersen, zor olur gözlemekte

Bir elmanın yarısı,yarden ayrılacak mı
Elmayı seviyorsan,bıçak vurulacak mı
Elma sevmiş kaç para,kalbi yarılacak mı
Dolu dizgin seversen, zor olur beklemekte

Aşık olmak son değil,hata benim sözümden
Şiir yazmak boş değil,esas sevda özümden
Ölüm öldürmek değil,toprak gitmez gözümden
Dolu dizgin seversen, zor olur beklemekte
Bahattin Tonbul
2.2.2012

Bahattin Tonbul
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Dolu Kar

Aşkları tadar mısın
Dilden dile satarsın
Seven kalpler ayrılmaz
Sevdayı unutmazsın

Yari olan güzeller
Göz ucuyla süzerler
Sakın yalnız bırakma
Hep insanı üzerler

Yüreğinde ateş var
Seni sevip okşar yar
Buralarda arama
Yükseklerde dolu kar
Bahattin Tonbul
21.12.2008

Bahattin Tonbul
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Dolunayım Ol

Tek dostum olsan da, yarsiz yalnızlar
Ala karanlıkta, arayanım ol
Gökyüzünü sarmış, gece yıldızlar
Gönül de parlayan, dolunayım ol

Yarsiz bu alemde, sarıla bilsen
O yar olmayınca, candan eğilsin
Yürekte kaybolan, tek yar değilsen
Gönül de parlayan, dolunayım ol

Sessizliği dinle, umutlarım var
Yıkıldı yollarım, hayallerim yar
Geri dönmesende, yaşanmışlar kar
Gönül de parlayan, dolunayım ol

Artık geri gelsen, ne derki şair
Gecesi karanlık, gölgesi zahir
Ruhların içinde, kaybolmuş şehir
Gönül de parlayan, dolunayım ol

Ölüme eşdeğer, acılar bitmez
Doğursan da gene, ayrılık gitmez
Nefesime nefes, gerçekten yetmez
Gönül de parlayan, dolunayım ol

Sevdandan vaz geçmem, yari çok sevdim
Uzakta kalsanda, yinede sevdim
Günahın çoğalsa, sadece sevdim
Gönül de parlayan, dolunayım ol
Bahattin Tonbul
30.7.2013

Bahattin Tonbul
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Dolunca

Yarim seni ararım
Kış mevsimi olunca
Baharlarda sararım
Etraf çiçek dolunca

Yağmurlar hep yağıyor
Güneşi kaybolunca
İnekleri sağıyor
Yarim çiçek yolunca
Bahattin Tonbul
17.4.2009

Bahattin Tonbul
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Doluyum Sana

Acıları yer beni
Bedenimi tüm sarmış
Tanrım çağırır seni
Zamanın da çok darmış

Ne yerdeyim ne göktü
Seven yürek açılır
Aşkı yarayla söktü
Bıçak vursan saçılır

Yokluğuna alışmam
Ayrı haz verir bana
Kimselere danışmam
Sevgi doluyum sana
Bahattin Tonbul
4.9.2009

Bahattin Tonbul
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Domates Ve Salça

Pazardan aldım salçalık domates
Evde bir güzel yıkayıp parça,parça kes
Güzelce brendir de tek,tek çekerek
Sevgilimin yaptığı kışlık için bir heves

Salçamızı kendimiz,evde yapıyoruz
Domatesleri ocakta,saatlerce haşlıyoruz
Ta ki suyunu çekip,katı,öz hale gelince
Sevgilimle tek,tek kavanozlara koyuyoruz

Çok hoş kokuyor domatesler kaynarken
Elimi yakıyor kepçe ile karıştırırken
Pıt,pıt sanki yanar dağ patlar gibi,ses çıkarırken
Sevgilim ne hoş bakıyor,domates renk atarken

İyice kaynadı,rengi bayağı koyulaştı
Etrafına kaynarken,çok köpük saçtı
Adeta kokusu,rengi tadı salçalaştı
İşte sevgilimin al rengi,ne de güzel açtı
29.9.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Donar

Neden be oğul neden dar
İçinde acep ne sıkıntı var
Geçer bütün bu zamanlar
Yeter ki aşkı yüreğine sal

Sevenler doruğa çıkmış
Görenler koruğa yıkmış
Neden üzüm tadı yok
Sebebi açığa çıkmış

Çalıkuşu dala konar
Çiçek donar bala konar
Onu onsuz sevmek bile
İnan dostum kalpten donar
Bahattin Tonbul
31.10.2010

Bahattin Tonbul
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Dondu

Ateşin içinde sıçrayan çıngı
Boş duran kalbine nasılda kondu
Tanışdığım anda,  müthişdi yangı
Yıllarca yaşadı, ruhumda dondu
Bahattin Tonbul
4.7.2013

Bahattin Tonbul
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Dondun

Bilmeden bu işe, sen sahip oldun
Bir içim su gibi, ömrünü göster
Görmediğin acıyı, nasıl da koydun
Aşkı  tüketmeden, sevdayı ister

Hayat bu belkide, herşeyde sevdin
Sevdiğim kişiydin, içimde sondun

Zamansız geçecek, aniden de dondun
Onu seven çoktu, sade bir kuldun
Çekilen sancıya, gönülden kondun
Yari ürkütmeden, sevgiyi göster

Hayat bu belkide, herşeyde sevdin
Sevdiğim kişiydin, içimde dondun
Bahattin Tonbul
22.2.2014

Bahattin Tonbul
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Dondurdun

Anasından doğunca ağlamaya başlar o can
Ağlayamazsa şamarla hatırlatırlar o an
İster ağla istersen ağlatma hazırdır mekan
Herkese kısmet olamaz istemezsen o zaman

Yer içer biriktirirsin yaşın gelirse tamam
Hey aşkım çok aldandın bu hayata biraz uzan
Kontrol et etrafını çekemezler beklide kızan
Bırakma bedeni hiç usanmam gelsen birazdan

Ömrünün bölümlerine ilmek atıp dokudun
Onları uydurarak bir araya bak doldurdun
Acı çektin duramadın rengini de soldurdun
Sevdiğimdin canım benim toprak oldun dondurdun
1.11.2008

Bahattin Tonbul
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Dost Elini

Alem olsa çiçek, onu koklarsın
Yar eline düşüp, öksüz kalırsın
O tatlı belayı,  nasıl alırsın
Dost elini tutup baksan o yare
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul
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Dost Ellerinde

Aşkımı alıp,gönlümü kapla
Satmıştın beni,dost ellerinde

Korkar yüreğim seni anarken
Elinde hançer,göğsüme sapla
Titretir bakıp,yari ararken
Aşkımı alıp,gönlümü kapla

Ayrılık acı,hasret yakarken
Rüzgara verdin,sert yellerinde
Göğsümü açıp,yari anarken
Satmıştın beni,dost ellerinde
Bahattin Tonbul
24.2.2009

Bahattin Tonbul
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Dost İstiyorum

Bana benim diyecek
Beni candan sevecek
Sevgisini verecek
Bir can dost istiyorum

Umutları serecek
Acı tatlı yiyecek
Yari için ölecek
Bir can dost arıyorum

Aşkımı hissedecek
Hayallerde  gidecek
Yüreğimi didecek
Bir can dost istiyorum

Gönülleri serecek
Anılara erecek
Bana sevda gerecek
Bir can dost istiyorum

Bahattin’e gülecek
Onu kalbi bilecek
Canı cana dilecek
Bir can dost istiyorum
Bahattin Tonbul
23.8.2011

Bahattin Tonbul
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Dosta Ne Deyim

Köşe başlarında,ağlar dururdum
Geçmişine küsmüş,ona ne deyim
Yarin sevdasıyla hergün kururdum
Gözlerini büzmüş dosta ne deyim

Bensiz yolu yoktu,caydıracaktım
Kalabalık için,saydıracaktım
O günü dilinden,kaydıracaktım
Özlerini veren dosta ne deyim

Kimsesizliğimle bu elde kaldım
Çaktırmadan ondan,selamın aldım
Sensizliğim ile,acını saldım
Yüreğini veren dosta ne deyim

Göğe uzatınca,öfkemi yere
Ufkumuz yanınca,gelecek nere
Cennet bahçesinde,akacak dere
Gözlerini vermiş dosta ne deyim

Elinle elimi,kime vereyim
Yaşanan hayali,yere sereyim
Ölüm başta iken,yasta göreyim
Dileğini demiş,dosta ne deyim

Dişlerimde mine,sökerler seni
Denizde dalkılıç,yutarlar teni
Alara hakkında,umudum yeni
Sevdasına ermiş,dosta ne deyim
Bahattin Tonbul
29.2.2012

Bahattin Tonbul
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Dostlar

Sevin sevindikçe,akın be dostlar
Sevin be desek de,yakın be dostlar

Acısı kaynarsa,atın be dostlar
Satın dostumu da,katın be dostlar

Sevda yarasını,görün be dostlar
Örer isen postu,örtün be dostlar

Gönlümdeki aşkı,bilin be dostlar
Gelirse de yarim,silin be dostlar

Dillerde türküyü,deyin be dostlar
Sensiz bu ülküyü,yeyin be dostlar
Bahattin Tonbul
8.3.2010

Bahattin Tonbul
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Dostlar Seni Hatırlarmı

Dostlar seni hatırlar mı,
Arkadaşların unuttular yaşadıklarını
Etrafında oldular mı,
Hissetmezler dönüp yiyip içip yaptıklarını
Seni acep seviyorlar mı,
Görmezler zamansız geçen yalanı
Bir gün olsa hatırlar mı
Varsa yüreklerinde oluşan kanı
Buda gerçek hayat mı
Sevginin oluşturduğu mekanı
Ateş bastı bakar mı
Artık görmez eğri düşen yakanı
Kötülüğün onunla mı
Bana bildirde oradaki vatanı
Unutma içimdeki yara mı
Hakım helal sana,sende helal etme zamanı
Kül basmışım kapanmıyor tamam mı
22.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dostlar Vefa İle

Dotlar vefa ile, seni hatırlar
Aşk arayan sen ol, seven yürek yol
Uzak yakın olur, dua hatırlar
Biraz özlem sen ol, kucaklayan ol

Sevdayla selam ver, hal ve hatır sor
Gül koklayıp gül sun, ateş yürek kor
Bir gülüşle geçmiş, hayıra sen yor
Biraz özlem sen ol, kucaklayan ol

İnsanın değeri, yokluğu değil
Özlemi değişmez, varlığı değil
Değiştiremeyen, sevdana eğil
Biraz özlem sen ol, kucaklayan ol
Bahattin Tonbul
8.8.2016

Bahattin Tonbul
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Dostlara

Sen Allahtan korkarken, şeytanından dur uzak
Kalacaksan da söyle, ona inan tabii ol
Gururu güzelliktir, bedenine koy tuzak
Dostlara servisini, yaparaktan sahip ol
Bahattin Tonbul
19.8.2014

Bahattin Tonbul
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Dostlara Sevda Taşıyacak

Önce şahadet  edilecek
Yer gök inleyip birleşecek
Toplanan bütün onca ruhlar
Bedenleri ile  dirilecek

Kalplere dolup yanan  sevgi
Tüm sevenlerinde yer etti
Gönülden uçup giden  güzel
Yalnızlığına isyan etti

Bak oda sevip sevilecek
Yüreklerde o yeşerecek
Aşksız kalan bedenlerini
Bu dünyadan alıp gidecek

Gözlerindeki yaş akacak
Sevgi gönüllerde kalacak
Terk edecek bu alemi de
Dostlara sevda taşıyacak
Bahattin Tonbul
24.10.08

Bahattin Tonbul
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Dostların Dileği

Ne güzel dilek dilemişsin benim yarim için
Allah ne muradın varsa hepsini yerine getirsin
Dilediğin gibi ne zaman bütünleşmişim
Onu sen satırlarında iyice belirtmemişsin

Böyle dostlar oldu mu insanın gönlü hoş oluyor
Adeta içerisine heyecan sevgi merhamet doluyor
Hayat dediğin bu ise konuştukça canlar çoğalıyor
Benim için ne dilerseniz Allah size on katını bağışlıyor
12.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dostların Olur

Vurur gibi yapma,indir elini
Ağzını açıp da,sustur dilini
Göz yaşından sonra,olan selini
Deyip de yakacak,dostların olur

Sevenin ahini,sakın ha alma
Falcının kahini,olacak sanma
Bacada tütecek,ateşe dalma
Görüp de bakacak dostların olur

Avcı kuş kadar,yetmez ömrünüz
Ellerinle ona,toprak örttünüz
Yar dediğin aşka,ateş dürttünüz
Sevip de ağlayan dostların olur

Kap kara sevdası,durmaz tacın da
Yüreğinde kanar,bitmez acın da
Ocağın başında,ekmek sacında
Çeviren olacak,dostların olur

Bahattin’in içten,ruhunu yakar
Yağmurlar sel olmuş,,nasılda akar
Görmeyen gözlerle,kimlere bakar
Sevdana akacak,dostların olur
Bahattin Tonbul
16.7.2010

Bahattin Tonbul
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Dostların Üzülse De

Belli olmaz o zaman,sensiz yaşayacağım
Kendini bu alemde,bensiz sakın öldürme
Anılar silinmesin,hayaller kuracağım
Dostların üzülse de,düşmanları güldürme

Biliyorum sözünde,birlikteyken dururdun
Sevgine karşılık o,aşkı yalnız korurdun
Kendi kendine canım,hastalıktan kururdun
Dostların üzülse de,düşmanları güldürme

Titreyen o ellerin,boş kalacak zannetme
Eşini çocukları,bu ellerden terk etme
Verdiğin son sözleri,inkar edip çark etme
Dostların üzülse de,düşmanları güldürme

Ağrıyan bedenlerin,şimdi hep toprak oldu
Gittiğin o yerlerde,sevdan hakka gark oldu
Gönülleri besleyen,ruhun cennete doldu
Dostların üzülse de,düşmanları güldürme
Bahattin Tonbul
19.2.2011
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Dostluğu Kesen

Buseyle namusun gitseydi eğer
Herselam verişte, öpüşürdün sen
Ne oldu birden de, verdiğin değer
Kayboldun aniden, dostluğu kesen

Koklayıp öpsende, ne değişir ki
Sevdiğim var benim,ne gelişir ki
Dostlarla kol kola, ne gülüşür ki
Kayboldun aniden, dostluğu kesen

Dostluk ifadesi, sarmak sarılmak
Nefretin anlamı, ona darılmak
Ses vermezsen bilki, odur kırılmak
Kayboldun aniden, dostluğu kesen

Saygısı bitmeden, sonkezbir dinle
Elveda etmeden, onu bul ünle
Ayrılık gelmiştir, işte o günle
Kayboldun aniden, dostluğu kesen

Ucuzmu bu kadar, ayrılık olmaz
Hayali ufkunda, sensiz kaybolmaz
Dilerim Allah’tan, dostluk kaybolmaz
Döner hizbe günde, dotluğu kesen

30.5.2017

Bahattin Tonbul
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Dostluklar

Zaman seni benden almış olsa da
Senden bana kalan, güzel dostluklar
Sevdamızı anı, yapıp çalsa da
Bir feva bir selam, kalan dostluklar

En karanlık gece, sona gelecek
Güneş doğduğun da, yari delecek
Umut varsa dünya, seni bilecek
Bir feva bir selam, kalan dostluklar

Özledin mi beni, ağlayıp dedi
Kokusu derinden, acısı yedi
Nankör değildi ki, olsun o kedi
Bir feva bir selam, kalan dostluklar

Rüyası olanın güneşi batmaz
Günebakan çiçek, ters yere yatmaz
Özlem duyguları, renk bile atmaz
Bir feva bir selam, kalan dostluklar

Deniz mavisiydi bana gülüşü
Kahkaha atacak, yürek delişi
Sancı verdi bana, ölüp gidişi
Bir feva bir selam, kalan dostluklar

Manaya sığmadı, gülüşün duru
İsyanın bitmedi, göz yaşın kuru
Bu yürek sevgili, ruhların suru
Bir feva bir selam, kalan dostluklar
Bahattin Tonbul
5.7.2013

Bahattin Tonbul
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Dosttu Kardaşlık

Düştüğün zamanda elinden tutar
Sevdanın içinde,yatar sırdaşlık
Gizemli gecenin,aşkını yutar
Dostluğun ülküsü,budur kardaşlık

Olmayan sabahın,tenha köşesi
Gün batımı olur,çıkmaz neşesi
Yanan odunların, bitmez meşesi
Dostluğu özünde durur kardaşlık

Gül anlatamazsa,bülbüller ötmez
Ağlayan bülbülden,hasretlik gitmez
Yaşanan dostluğa,ölüm kar etmez
Sevenin kalbinde,yanar kardaşlık

Sevdayı arkadaş,dostu dost bildik
Bedeni ısıtan,postu post bildik
Birlikte ağladık,birlikte güldük
Yaşanan dünyada,kalır kardaşlık

Aşk bukedimizse,dikenli yollar
Güvercin uçurup,dostluğu kollar
Sevgi tohumunu,açtı o yıllar
Kan döksen uğruna,yetmez kardaşlık

Her lokmayı onla,paylaşırdık biz
Kitabımız birdi,anlaşırdık biz
Göz pınarlarında,ayrışırdık biz
Gül yüzünde güller,açar kardaşlık

Taştan kalplerini,uzatmasınlar
Dostu düşmanıyla kuşatmasınlar
Kötü insanları,yaşatmasınlar
Güneşin doğuşu,dosttu kardaşlık
Bahattin Tonbul
29.2.2012

Bahattin Tonbul
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Dostu Özlerim

Yoktu bir nedenim,bağlandım ona
Dosta dost diyerek,bakar gözlerim
Verdiği sözlerle,gelinen sona
Olmadık anlarda,dostu özlerim

Geçmişinde söker,asiydi kendi
Suya düştüğünde,tutulan bendi
Toprağa karışıp,umudu yendi
Üşüdüğüm anda dostu özlerim

Düşmanım olurdu,sevdası bana
Nefretle solurdu,baksa zamana
Gölgenin sızdığı,girse odana
Can çekişlerimle,dostu özlerim

Düğümdü herşeyi,o özlüyordu
Dilde dua ile,dökülüyordu
İsyanı yapıpda,sökülüyordu
Gönülden gönüle dostu özlerim

Hayatıma dair,fırsat yarattın
Gururumu kırıp,aşkı arattın
Bensiz o geceyi,neyle karattın
Özleyen acıyla dostu gözlerim

Yalnızlık bitecek,beklenir canlar
Parlayan güneşte,karanlık anlar
Bir beden büyüktü,Hakka koşanlar
Gelecek uğruna dostu özlerim
Bahattin Tonbul
29.2.2012

Bahattin Tonbul
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Doyamadı Deli Gönlüm

Aşkımız yok solmasa da
Beden ruhtan ayrılsa da
Geçen zaman kaybolsa da
Seni sever deli gönlüm

Ufuktaki denizleri
Açık solgun benizleri
Yarin kaybolan izleri
Arar ise deli gönlüm

Uzaklarda ateş yanar
Sevda gönüllerde kanar
Lokma ile ekmek banar
Doyar ise deli gönlüm

Yaratana sordun seni
Kucağıma sardın beni
İçindeki aşkım yeni
Doyamadı deli gönlüm
Bahattin tonbul
8.4.2009

Bahattin Tonbul
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Doyamadık

Bu ayrılığın verdiği hüzünden
Yarardın yüreğimi enginden
Ayrılınca deldi onu derinden
Kıskanırdım  kendi bedenimden

Hoştu sevgi hoş olmadı ayrılık
Birlikte yürürken sert kayaya çattık
Aşkımızı derleyip güzelce toparladık
Kadere boyun eğdik birbirimize doyamadık
1.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Doyamadık Birbirimize

Beyaz giyme sensizliği hatırlatır bana,içinde boşluk
Siyah ise karanlık dibi görülmez,o da sonsuzluk
Her iki renk birbirine zıt olsa da hatıraları uzunluk
Bulamadım ikisi arasında sana ve bana uyan çokluk

Çok güz zıt fikirli uyumlu ahenkli birbirini seven iki aşıktık
Bu yüzden de hiç kavga dahi etmedik,çok zaman tartışırdık
Dozu kontrol eder kırmadan incitmeden tatlı, tatlı bakışırdık
Doyamadık birbirimize nazar değdi bu sevgimize şaşırdık
18.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Doyamadık Sevdana

Ağlamıyorum artık
Haykırmıyor isen çık
Yüreğimdeki aşkın
Etrafa hep dağıttık

Bilmiyorum ne dersin
İçimde hep erirsin
Kaybolursan orada
Üstüne  toprak gelsin

Yok oluruz dünyada
Bilemedik aşkı burda
Seni seven bedenler
Toprak olur orada

Düşünmeden bakardık
Bu dünyada aldandık
Hepimiz bir olup da
Sevdana doyamadık
Bahattin Tonbul
17.12.2008

Bahattin Tonbul
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Doyamadım Sana

Hasretim için deki geçen bahara
Herşeyim kaldı gelecek sonbahara
Sen terk ettin kara kışta toprağa
Ben doyamadım sana doya,doya bakmaya

Daha dün gibi evlendiğim,geçen zaman
Sevgim yaşadıkça arttı heran durmadan
Birlikte olduğumuz geçen her sonbahardan
Doyamazdım yanımda olduğun an, sana bakmadan

O kadar güzeldin ki,bir bahar yeli gibi
İçimi yeşillendirirdin gülerken sendin sahibi
İçtiğim votkanın beynimde bıraktığı tahribi
Doyamadım,ruhumda oluşan sendin  tek galibi

Bahattin Tonbul
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Doyamazdım

Doyamazdım sana duruşuna, bakışına hatta koku salışına
Ayrı kalmak istemezdin,uzak olduğun anlardaki telaşına
Kısaca seninle bağı olan her olayın ve anının görüş açısına
Bakar,hatırlar,koklar yazar,yazar bırakırmıyım hiç sonrasına
15.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Doyamazdım Ki

Niye demedin ki, ben gidiyorum
Sana sarılırdım, bırakmazdım ki
Yaşanan anıyı yad ediyorum
Toprağa yalınız koyamazdım ki

Yüreğimde ateş, seninle yandı
Yalnız kalan gönlüm, söyleyip andı
Geceler rüyada, uyuyor sandı
Sana sarılırdım, doyamazdım ki

Alsan  beni sevda, dumanın çıkmaz
Yükselen dağlarda, çeşmeler akmaz
Sen gittin gideli, kimseler bakmaz
Sana sarılırdım, doyamazdım ki
Bahattin Tonbul
7.9.2016

Bahattin Tonbul
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Doyamıyordum Sana

Seni sevmek o kadar zormuş ki canım
Su olsam da beni çiğnemeden yutaydın
Lokmalarını ısaltıp da yutkun durayım
Midende eriyip de kanına karışaydım

Bazen ateş gibi yanıyorsun,bazende buz gibi
İnanamıyorum sana o dudağın olurdu bal gibi
Girdim vücuduna hanım alıştım sıcaklığına
Gözüyün altından bakıp yakardın ateş gibi

Senin yemeğin olmak isterdin bazen
Sırf içine girmek,seninle bütünleşmek
O ruhunu damarlarında sıcaklığı ile görüşmek
Doymakta bilmiyor sana dayanmaz bu yürek

Hepsini denedim şu garip dünyada
Sana ulaşamadım bir türlü yanında
Yapmadığım hokkabazlık kalmadıya
Doyamıyordum ulaşsamda,ulaşmasamda
02.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Doymadım

İçime saldığın,aşkın çok derin
Gönlüm coşar ağlar,ben  hiç gülmedim
Gittiğin o dünya,belki de serin
Cennet bahçesine çıkıp gelmedim

Ey sevda unutma anılarımı
Sanal alemdeki,yalılarımı
Toprağa ektiğim darılarımı
Toplayıp da gelsem sana doymadım
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Doymayacaklar

Herkes gitti bu dünyadan çeken kimse kalmadı
İçimdeki acıların kederlerin yaşarken hükmü olmadı
Seni cani gönülden sevmiştim ey saçları siyah yar
Bekleyecek gücüm,sabredecek dermanım kalmadı

Baksana gözlerim seçmiyor dostu düşmanı canlar
İçimdeki ateş sönmedi devamlı için için hasretle yanar
Bakma sen benim sitemlerime bu dünyada yaşayanlar
Sevecek sevilecek üzülüp gülecekler tad alamayacaklar
13.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Doymayanlar

Uzak elde sakın bırakmayın
Sevdaları yakıp fırlatmayın
Göğsündeki ateş,duruyorsa
Gözlerine bakıp ağlatmayın

Suludur gözleri,yar göremez
Simsiyah buluta,can veremez
Sevmişim bir kere,yanar içim
Yari kaybedenler,ah diyemez

Işık yok ki yansın,karanlıklar
Seven yok ki dolsun,meydanlıklar
Kesme umutları,tükenmesin
Aşkını kaybedip doymayanlar
Bahattin Tonbul
8.6.2009

Bahattin Tonbul
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Doyulmaz

Senden dost arkadaş
Sevgili hiç olmaz
Yüreğimden sevdan solmazsa
Ruhuna insalık dolmaz
Sevenin sevdası kaybolmazsa

Geçmişlerde yaşanmışlık
Çok acı gelir bana
Gönüllerde o an aşk soyulmaz
Zaman hiçbir şeye değil ise
İnan hayata
Yarsiz doyulmaz
Bahattin Tonbul
20.4.2012

Bahattin Tonbul
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Doyulmaz Artık

Gezip dolaştım ben,yalan dünyayı
Unutamam sessiz olan rüyayı
Gece yalnızlığı gündüz deryayı
Bırakamam yarim,sensiz sılayı

Tutamadın senin,gibilerini
Bulamadım teninde kilerini
Yaktım artık yarin,çektiklerini
Yakınımda sarıp,durduramadım

Ben yaşadım onu,tüm yüreğimde
Bense kırdım onu,uçan gönlümde
Soyulur mu hiçte,titrer tenimde
Doyulmaz dostlarım,doyulmaz artık
Bahattin Tonbul
4.7.2010

Bahattin Tonbul
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Dökmüyor Artık

Benim yarim bu alemden gitmiş ise
Yüreğimde yanan ateş sönmüyor artık
Göçmen kuşlar bu yurdu terk etmiş ise
Ağaçlar yapraklarını dökmüyor artık
Bahattin Tonbul
15.9.2009

Bahattin Tonbul
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Döksen Bana

Nasıl bir aşk Allah’ım,düşmüş çaresiz derde
Sevdanın çeşmesini,uzat sana sen bana
Umutsuz son sevdayı,taşır bir bilen her yerde
Gücün yetmez garibin,göz yaşı döksen bana

Aşkla dolu yüreğim,korkudan panik olmuş
Seni sensiz göreyim,rüyalar hepten  solmuş
Yada özler meleğim, göğsüne panik dolmuş
Gücün yetmez garibin,göz yaşı döksen bana

Gönül kurban edenin,söylenir iyi belle
Açların çocuğuydu,gitti o yalnız elde
Yarden gayri bağ komam,aksın gitsin o selle
Gücün yetmez garibin,göz yaşı döksen bana
Bahattin Tonbul
9.8.2012

Bahattin Tonbul
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Döktü

Sen gideli bahçen,hala duruyor
Lalelerin hepsi,boynunu büktü
Menekşeler küsmüş,görsen kurudu
Kasımpatıların,yaprağı döktü

Avunurum sensiz anılarımla
Yaşıyorum hala,çocuklarımla
Bekliyoruz sessiz,umutlarımla
Ektiğin naneler yaprağı döktü

Ne tadım ne tuzum,kalmadı sensiz
Gülen o gözlerin,güler mi bensiz
Sensiz sokaklarım duruyor sessiz
Diktiğin o güller yaprağı döktü

Ben ne yaptım sana,çekip de gittin
Düşünü yom hala,ne çabuk bittin
Kalbimdeki aşkı,nereye yittin
Saksıdaki sümbül,yaprağı döktü

Hiç sevmedim sensiz,yalnız geceyi
Gökyüzünde uçan,güzel eceyi
Okuyamam yarsiz,olan heceyi
Çiğdemlerin yarı,sarı döküldü

Elimde tek anı,kırılmış resmin
Şarkılarda durur,hala o ismin
Yüreğimde sevdan,ile hep estin
Kardelenler sensiz,yaprağı döktü

Senin gidişine,çocuklar küsmüş
Hasretin içinde,yürekler büzmüş
Her kapı çalışı,rüzgarın esmiş
Kaktüslerin bile,çiçeği döktü
Bahattin Tonbul
16.8.2011

Bahattin Tonbul
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Dön Artık Diyeyim

Senin bildiğin bir yerde evimizdeyim
Sense neredesin ben bilmemekteyim
Gittin bu yerden aniden veda etmeden
Söyle yerini de yanına bende geleyim

Belki deniz,belki çöl bekli orman! Nerdesin?
Bunların hiç birinde de belki de hiç değilsin
Yüreğimin derinliklerinde bıraktığın izin
Gözümün önünde duruyor ne olur gitmesin

Hayat beklemiyor yerini tespit edeyim
Sana da herkese de sevdiğimi söyleyeyim
Unutma kalbinin enderin köşesindeyim
Bırak da hayata geleceğe dön artık diyeyim
08.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dön Beriye Geri Gelsene

Bak karanlık çöktü üstüne
Yağmurda yağmadı gene
Belki olur gelecek sene
Dön beriye geri gelsene

Kaçma benden akıllım sen
Benimsin benim olacaksın
Ne tez unuttun ben yokken
Dön beriye geri gelsene sen

Hayat dünya durmadan döner
İçinde sevgi aşk her şey gezer
Bende onun içindeyim derbeder
Baksana bu gönlüm perişan eder

Demezmiyim sensiz yaşanmaz eller
Bu duygu ile duran yeşeren gönüller
Bekle birgün sabredersen dönerler
Dön hele beriye geri gelsene derler
10.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dön Sen Geriye

Yoksun işte yoksun, sebsiz bu dünya
Özlemim dorukta, dönsen geriye
Karanlık geceler, solsa da güya
İçerim yanıyor, gelsen geriye

Hayalin yanımdan, hiç gitmedi ki
Sensiz rüyalar, hiç bitmedi ki
Ağlayan bu gözler, hiç dinmedi ki
Yüreğim yanıyor, dön sen geriye
Bahattin Tonbul
23.11.2015

Bahattin Tonbul
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Dön Sevdiğim

Sardın sonsuz aşkı sende bana
Acıtarak yaktın anlasana
Yalvarıyorum ben yaradana
Geri gel dünyama dön  sevdiğim

Hayalle doldurdun,düşlerimi
Gönlüme koymuştun,eşlerimi
Sensiz yapamıyorum işlerimi
Geri gel dünyama dön  sevdiğim

Işıklar yansada,ışıtmıyor
Yüreğim aksada unutmuyor
Gözyaşlarımıda kurutmuyor
Geri gel dünyama dön  sevdiğim

Gökyüzünü kaplar,karanlıklar
Sen gidince bitti,hayranlıklar
Aniden boşaldı,meydanlıklar
Geri gel dünyama dön  sevdiğim

Bahattin'in içi,yanıyordur
Bedenini aşkı,sarıyordur
Hasret kalıncada,kanıyordur
Geri gel dünyama dön  sevdiğim
Bahattin Tonbul
15.12.2009

Bahattin Tonbul
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Döndüm

Sevgini içerime ördüm
Sağa sola durmadan döndüm

Geçen kışın tam ortasında
Yarim seni toprağa gömdüm
Neydi boyalı saçlarında
Sevgini içerime ördüm

Eşin dostun hep arasında
Yüreğimi bak sana verdim
Aşkın acıyan  yarasında
Sağa sola durmadan döndüm
Bahattin Tonbul
4.5.2009

Bahattin Tonbul
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Dönek Değilim

Dönmesen de şimdi, akıl çokluğun
Çünkü seni seçtim, pişman değilim
Birşey varsa oda, senin yokluğun
Geç değil hiç oldu, dönek değilim

Saatlerce sıkı, sarılsam sana
Bırakınca özler, olurum cana
Umudum değilsen, yarınım sana
Geç değil hiç oldu, dönek değilim

Defter aynı olmuş, okuyan farklı
Yeni sayfa açsan, olur sevgilim
Ne önemi var ki, gönüller çarklı
Geç değil hiç oldu, dönek değilim
Bahattin Tonbul
23.7.2013

Bahattin Tonbul
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Dönemez Şimdi

Bilinmez yerdeyim, hala severim
Senden başka biri, olamaz şimdi
Yar doğru yoldaysa, kalpten överim
Bildiğin sürece, dönemez şimdi
Bahattin Tonbul
28.7.2013

Bahattin Tonbul
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Döner

Tanrım beni yenden yarat
Unutmayın tüm geçmişi
Yüreğimde ateş karat
Atıversen o seçmişi

Karanlıkta seven insan
Sever ise vaz geçer mi
Aydınlıkta gören insan
Gönül gözü hiç seçer mi

Gökyüzünde yıldızların
Biri yanar biri söner
Sevda yüklü aşıkların
Bedeninde ruhu döner
Bahattin Tonbul
9.8.2009

Bahattin Tonbul
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Döner Dünya

Ellerinle elimi,hani bırakmamıştın
İnan dünyada sensiz, nefes alamıyorum
Dillerinle dilimi,alıp ısıtmamıştın
Can bu dünyada sensiz,gece aşamıyorum

Doğmasın sensizliğin,yanlışlığı o zaman
Boğmasın densizliğin,cansızlığı bi zaman
Sığmasın sessizliğin,kansızlığı tamamen
Döner dünya durmadan,aşkımızsa ne zaman
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Döner Elbette

Allah’ım sevenin başı yüksekte
Gelecek bizimdir, yarın elbette
Sanma uyanırlar, toprak döksekte
Yar doğmuş doğmamış, döner elbette

Edep ölüm bizim, gönülller dolsun
Mutluluk seninle, birlikte olsun
Kurulan tüm bağlar, yalnız bozulsun
Yar doğmuş doğmamış, gelir elbette

Dizinin dermanın bittiği vakit
Gönülde yeşeren, sevgidir akit
Yüreğe güneş koy, Allah’ım nakit
Yar doğmuş doğmamış, döner elbette

Kalpde ne var ise, aşka ekilir
Dudaktan dudağa, o yar dökülür
Her yeni bir günde, hayat çekilir
Yar doğmuş doğmamış, gelir elbette

Gelen gelsin sadet, zamanla artsın
Giden gitsin ama, acıyı satsın
Sevgi dolu ömrü, onunla yatsın
Yar doğmuş doğmamış, döner elbette

Bahattin rahmetin yağmuru oldu
Akan gözyaşları, rabbimle doldu
Gelecek çiçekler, bilmeden soldu
Yar doğmuş doğmamış, döner elbette
Bahattin Tonbul
2.6.2015

Bahattin Tonbul
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Dönermisin

Ah be sevgilim ah
Sen gittin gideli içim acıyor
Bedenim yanıyor
Yağmurun yeri
Pasın demiri erittiği gibi
Ruhum gün güne  eriyiyor
Belkide çürüyor
Çaresiz rüzgarın savurduğu  umudum
Bir dal gibi
Kupkuru bir yaprak misali
Gök yüzünde
Bulutlar ülkesinde uçuyor.
Ağlayan gözlerim
Çileli sevdam ufkunda seyrediyor
Aşk kelime kelime harf harf
Ciğerime işliyor
Yorgunluktan dökülüyorum artık
Şiirlerim şarkı oldu
Türkülerin dilimde name
Ah sevdiğim ah
Bir anlasan bir bilsen beni
Yanımdan hiç gitmezdin
Yanlız bırakmazdın
Yeniden yazsam seni
Yeniden kollarımın arasına sarsam
Yeniden aşık olsam mı ne dersin
Sevdiğim
Dönermisin bir daha geri
Bahattin Tonbul
26.2.2012

Bahattin Tonbul
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Dönmedin Anne

Sensizliğin yakar, tüm bedenimi
Özledim gözledim, dönmedin anne
Acılar içinde, soy bedenimi
Gelirim demedin, dönmedin anne

Aldığın kanepe hala duruyor
Bütün arkadaşlar, seni soruyor
Astığın biberler,yalnız kuruyor
Gelirim demedin, dönmedin anne

Sabah uyanınca seni görmedim
Karanlık gecede, yalnız demedin
Yüzümü yıkayıp, selam vermedim
Gelirim demedin, dönmedin anne

Hayalim umudum dönersin diye
Çekilen acılar, olmuş hediye
Sermayesiz aşkı, sorsan kadıya
Gelirim demedin, dönmedin anne

Gökyüzünde bulut, ne kadar sessiz
Yağan yağmurlarda, o kadar ıssız
Özleyen yüreğim, olamaz yüzsüz
Gelirim demedin, dönmedin anne

Bahar ile geldi, açtı kokular
Toprakta çürüdü, bütün dokular
Bedeni saracak, gerçek yakılar
Gelirim demedin, dönmedin anne
Bahattin Tonbul
10.5.2015

Bahattin Tonbul
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Dönmeyeceksin

Bir kış günüydü ani, elele hayal kurdum
Geceler kabus oldu, bensiz ölmeyeceksin
Arkandan hep şiirler, kitaplar yazıp durdum
Bitti artık umudum, geri dönmeyeceksin

Yar sen gittin gideli, ağlar bak bu gözlerim
Nasılım bilmem ama, geçmişi hep özlerim
Kulağımda sesin var, yolunuda gözlerim
Bitti artık umudum, geri dönmeyeceksin

Sevdamın mahkumusun, aldığım her nefeste
Seni ben çok özledim, aşkımız son heveste
Cennetine kurbanım, saklayamam kafeste
Bitti artık umudum, geri dönmeyeceksin

Kurusun göz yaşlarım, aksın aksın son bulsun
Ateş olmuş dudağım,  yansın yunsun kaybolsun
Gittiğin o yerlerde, bu canım feda olsun
Bitti artık umudum, geri dönmeyeceksin

Geldimde gidiyorum, gerçekleri bilmeden
Muradıma ermedim, tek başıma gülmeden
Kör oldu tüm hayaller, yaraları silmeden
Bitti artık umudum, geri dönmeyeceksin

Bahatin onu sevdin, mezar taşın dikilir
Acı tutsa vicdanın, yarsiz ipin çekilir
Toprağına yüz sürmüş, mor sümbüller ekilir
Bitti artık umudum, geri dönmeyeceksin
Bahattin Tonbul
30.11.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dönmeyince

Yar buradan sen gidince
Acın durur ince ince
Yalnız sensiz kaldım gece
Bekliyorum dönmeyince

Hasretliğin beni yaktı
Sular gibi aşkın aktı
Çocukların şaşkın baktı
Sende bana dönmeyince

Eşin dostun hep soruyor
Yar gönlümü kim koruyor
Kokuların bak duruyor
Gelip bana dönmeyince
Bahattin Tonbul
27.6.2009

Bahattin Tonbul
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Dönsen Evine

Aşk dilime dargın, dilim ömrüne
Yari hapsetmişim, öyle sevine
Duygularım yağmur, ruhum emrine
Verilmeden kalkıp, dönsen evine

Sevginin sonrası, mazisi sensin
Kalbimin  içinde kaybolan tensin
Tenimde yanan ayrı bedensin
Çağırmadan gelip, dönsen evine

Elveda gözlerde her an kaybolur
Yürekten sevenler, hakikat bulur
Yaşayan ayrılmaz, ölüm son olur
Ağlamadan gelip, dönsen evine

Umudu yitirme, güneş doğacak
Sevdanın önünde, yari boğacak
Acıyan yarayı, elbet oğacak
Koşaraktan gelip, dönsen evine

Körükleyen yoksa, muma ateş ol
Yoksa yanan ateş, sönerse kül ol
İçini acıtan, aşka esir ol
Severekten  gelip, dönsen evine

Ne tuhaf değil mi, ruhumda ki sen
Yalnızlık kaplamış, yüzündeki ben
Unutulmaz anlar, sıcacık busen
Yakaraktan gelip, dönsen evine
Bahattin Tonbul
19.3.2013

Bahattin Tonbul
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Dönsene

Yüzünde kaldıysa,simsiyah beni
Şimdi artık bana,geri gelsene
Fermanlar yazmıştım,yakar o teni
Bu sevda uğruna,bana dönsene

Acıları yazdın,toprak üstüne
Gönülleri bozdun,o yar üstüne
Yeminleri kazdın,yalan üstüne
Bu sevda uğruna,bana dönsene

Umutlar altında,gölgendim senin
Yaşanan sevdama,şahittir tenin
Verdiğin çocuklar,gerçekten genin
Bu sevda uğruna,bana dönsene

Acımadan ezip,terk edip gittin
Toprağa girince,sanma ki bittin
Sevginin altında,gölgemdin yittin
Bu sevda uğruna,bana dönsene

Uzaklardan sana,bir el uzattım
Ağlayan sayfada,sanki tuzaktım
Bu kısacık ömründe,bilsen hasattım
Son sevda uğruna bana dönsene
Bahattin Tonbul
9.10.2011

Bahattin Tonbul
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Dönsene Baba

Gecenin çokluğunda, gökyüzü dilsiz densiz
Yanımdayken bana hep, mutluluk verdin baba
Ay karanlıkta yalnız, senden uzakta bensiz
Çınar ağacı gibi, gölgen yeterdi baba

Ölesine acılar, çekiyorum iyi bil
Çınar ağacı meyve, vermesede iyi bil
En koyu gölgeleri, yüreğinde ki sebil
Oğlun candan özledi, geri gelsene baba

Varlığına sığınmak, güzel hediye bana
Yokluğunla tükenmiş, hisetmeyen bu cana
Ağlar durur bu gönlüm, ateş düşmüş o kana
Kızın seni özledi, geri dönsene baba

Umut  etsem her gece, rüyama gelir misin
Birkez sarılıp öpmek, duamdır bilir misin
Çektiğim acıları, söndürsen ölürmüsün
Çınar ağacı gibi, gölgen yeterdi baba

Göğsündeki huzuru, birtürlü unutmadım
Akan gözyaşlarımı, sen yokken kurutmadım
Verdiğin o kokuyu, inanın dağıtmadım
Kızın seni özledi, geri dönsene baba

Bu alemde babamsız, yetim kalmış sabiyim
Çimlenmeden vazgeçmiş, kuru bir dal gibiyim
Sensizim yine baba, ölsem bile tabiyim
Kızın seni özledi, geri dönsene baba
Bahattin Tonbul
20.2.2013

Bahattin Tonbul
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Dönüş

Kalemsiz kağıda mektup yazılmaz
Gurbette halimi kimseler sormaz
Parasız kaldım yüzümde gülmez
Memlekete doğru çek kara tren

Turnalar sılama mektup götürün
İyi havadisi mi anama bildirin
Ağlayan anamı hemen güldürün
Memlekete doğru çek kara tren

Bu iki yıl nasıl da gelip geçti
Bu ayrılık benim, kanımı içti
Öksüz oldum gurbet ellerinde
Memlekete doğru çek kara tren
(2.31979)

Bahattin Tonbul
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Dönüş Olmadı

Hangi yaratılan, ölmedi burda
Hangi karanlıklar, ışık almadı
Umutla beklerken, oynadın kırda
Gittiğin son yerden, dönüş olmadı

Görünürdü ışık, geçtiğin yolda
Sabretmeyi bilse, doğduğu yılda
Zayi olmuş beden, sardığı kolda
Gittiğin son yerden dönüş olmadı

Sızlamayı bırak, boşa dil dökme
Ağlayan gönlüne, acıyı ekme
Toprağın üstüne, sevdayı dikme
Gittiğin o yerden, dönüş olmadı

Seni seviyorum, diyen dillere
Özleyip de saran, pamuk ellere
Kırdığı yaprağı, uçan yellere
Taşıyan yüreğin, sonu olmadı

Doğuşun sırları, gizli bedende
Ne sen çöze bilin, nede bedende
Arkası yarına sığmaz gidende
Gittiğin o yerde, dönüş olmadı

Gözlerin de perde, arkası yırtık
Ne son kalır yerde, gönülde sırdık
Bir ben değil serde, göğsünü yardık
Gittiğin o elde dönüş olmadı
Bahattin Tonbul
21.11.2012

Bahattin Tonbul
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Dönüversen

Yalnız kaldım bak bu alemde
Konuşmaya ihtiyacım var
Eğer bir gün sen dönersen de
Yüreğim hala durmaz yanar

Gönülden sesini duymaya
Hatta uzaktan koklamaya
Göğsümde seni uyutmaya
Can katmaya ihtiyacım var

Tutmak isterdim ellerimle
Yalardım seni dillerimle
Oynardın ince bellerinle
Dönü versen ihtiyacım var

Bulurmuşsun o sevdiğini
Issız yerler de gezdiğini
Gönüllere yar dizdiğini
Deyi versen ihtiyacım var

Aşkına sevdana ihtiyaç
Gölgende durmaya ihtiyaç
Sesini duymaya ihtiyaç
Dönüversen ihtiyacım var
Bahattin Tonbul
26.9.2010

Bahattin Tonbul
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Dört Nisan

Haydi be sevgilim, yine doğ bana
Bu gecede gel gır, bitmez rüyaya
Zaman akıp geçti, gözyaşım sana
Dört Nisan da bu gün geldin dünyaya

Allah’ım çok sevdi, aldı yanında
Yüreğinde ateş, her şey kanında
Sevdamız tükenmez, durur yanında
Dört nisan da bu gün geldin dünyaya

Orda gökyüzünde, bensiz ağlıyor
Hasret dolu gönlüm, seni arıyor
Seni çok özledim, acın çalıyor
Dört nisan da bu gün geldin dünyaya

Bensiz o dünyayı, sarsan gece mi
Mahkum olmuş aşkı, yazsam hece mi
Eşe dosta desen, o düşünce mi
Dört nisan da bu gün geldin dünyaya

Hiç ölmeyecekmiş, sensiz olan aşk
Özlemiyle yanar, yakar yıkar aşk
Tanıması zormuş, kader değil aşk
Dört nisan da bu gün geldin dünyaya

Bahattin yaşarsa, kopacak gülün
Sırtımızda taşır, yokolmaz ölüm
Duyulmaz o sesin, yaşanır zulüm
Dört nisan da bu gün geldin dünyaya

4.4.2017

Bahattin Tonbul
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Döşümün Üstündeki Sıkıntı Sensin

Korkuyorum sensizliğin çok uzun sürmesinden
O kadar özledim ki  içim çürüdü düşünmekten
Edemiyorum senin yokluğunu  hesap ederken
Tam döşümün üstündeki sıkıntı inan sevgilim sen

Biran geri döneceksin şaka yaptım der gibi geliyor
İçimde döneceğin günü sabırsızlıkla dört gözlüyor
Bu umut bu düşünce beni sana daha yakın ediyor
Tam döşümün üstünde ki sıkıntı belkide seni bekliyor

Allahım çok özledim onu rüyalarımda bile göremiyorum
Bu gün ve dün hissettim onu  ama suratını bilemiyorum
Neden neden benden hala o gülyüzünü göstermiyorsun
Tam döşümün üstünde ki sıkıntı sensin bunu biliyorum
23.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dua Edecekler

Hayatın önündeki çekirdekler
Onun içinde hep seni beklerler
Bu gün ve yarın sanki gelecekler
Birlikte onu oturup yiyecekler

Dünyada yaşayan kelebekler
Beklide yer,yer gülecekler
Sonrada nefes alıp verecekler
Geri dönüp hep dua edecekler
12.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dua Et

Gökyüzünün altında, sevdayı boşa satmak
Gözyaşı izi olsun, yüreğini esir et
Umutları yitirip, karanlıklara atmak
İçindeki acıyı, görenler vardır elbet

Sevilmeyi hakeden, gönüllerde son emek
Hakikata el açıp, bir duyan vardır sabret
Direnişte yaşamak, nefessiz ölmek demek
Sen istemesini bil, yeter ki hep dua et
Bahattin Tonbul
30.8.2013

Bahattin Tonbul
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Dua Etsen

De ki ağaran sabah, seni ağartanlar kim
Bütün bu göz yaşlarım, gündüz gece yalvarsın
El açığ dua edip, rabbine sığınan kim
Öyle dualar et ki, gece gündüz yalvarsın

O ağız sende temiz, çünkü başka ağız yok
Başkasının ağzıyla, dua etsen fayda yok
Kullanılması temiz, yüreğinde pek iş yok
Öyle dualar et ki, gece gündüz yalvarsın

Bir ağızdan dua et, bana günah etmedin,
Duyurdu sana elçi, kötüsöz söyletmedin
Bende öyle ağız yok, haramı eyletmedin
Öyle dualar et ki, gece gündüz yalvarsın

Özür dileyen ağız, affedilir elbette
Küfür etmeyen ağız, bağışlanır elbette
Sen ağzına sahip ol, ağız senin elbette
Öyle dualar et ki, gece gündüz yalvarsın

Kuru kuruya dua, olmaz elbet aşk gerek
Sana verilen dünya, yaşatılması gerek
Allah’ım seviyorum, yürekten olsa gerek
Öyle dualar et ki, gece gündüz yalvarsın
Bahattin Tonbul
21.2.2016

Bahattin Tonbul
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Dua Yapıyoruz

Doymayın doymayın a dostlar
Bana bakmayın
İçimdeki yarayı ne olur yarime
Sormayın
Ona dokunmayın
Ne yapacak sanız bana yapın
Duyurmayın
Buyurun gözüm sizin olsun
İsterseniz elimi ayağımı alın
Benden kalbimi koparmayın
Orda yatan yarimin acısını sakın çıkarmayın
O acı
O sancı
Bana güç veriyor
Sevgili eşime ümit seriyor
İletişimimiz onunla gelip onunla gidiyor
Ne olur bütün bu olanları
Ondan gizliyor
Ruhlarımız sonsuzlukta birleşiyor
İşte o anda her ikimiz rahatlıyor
Allah’a dua yapıyoruz
Bahattin Tonbul
26.09.2008

Bahattin Tonbul
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Dualar Edeceğim

Çok zor bir akşam vakti özledim,beni düşüneni
Kalmadı biliyorum göçtü dünyadan,yaktı bedeni
Güç oluyor onsuz bu dünyada dolaşmak,yaşamak
Bekliyorum bir gün geri dönersinde severim seni

Hatıralarınla oyalanıyor şu bahtsız şanssız gönlüm
Çok uzaklardan duydum sesini de ona göre geldim
Sevdim sevmesine ama sana çok hasretlik çektirdim
Yetmedi bu gönlüm sana sonsuza dek dualar edeceğim
07.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dualar Ederim

Yarabbi senin için doğdum,aşkın için ölürüm
Onun hayalini rüyalarda görürüm
Birtek seni sevdim,ne isterse veririm
Bu alemde yaşarken Allah  için eririm

Ister tut ister tutma elimi ey yar
Azrail’le gel desen
Ölümüne  gelirim
Bu alemde bir tek seni bilir seni severim.
Yaratana usanmadan
Sonsuza dek dualar ederim
Bahattin Tonbul
7.11.2011

Bahattin Tonbul
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Dualar Ettim

Sessizce yükseldi, avuçlarımda
Sen merhamet eyle, yeminler ettim
Vakit saat gelince, sonuçlarında
Rabbime yalvarıp, dualar ettim

Vatan ezan için, tüm kullarında
Evladın acısı da, yoksullarında
Göğsünü siper et, haksızlarında
Rabbime yalvarıp, dualar ettim

Bayrak için yanıp, tutuşan aşka
Babasız büyüyen, evlatlar başka
Yetim ve yoksula, hayat bambaşka
Rabbime yalvarıp, dualar ettim

Bizleri sırattan, sakın ayırma
Sağlık ve sıhhatten, bizi kayırma
Haini, nankörü, alıp doyurma
Rabbime yalvarıp, dualar ettim

Yaşamın aksine, azalan zaman
Bir ömür tükendi, içimde duman
Her nefeste artan, imandır aman
Rabbime yalvarıp, dualar ettim
Bahattin Tonbul
26.8.2016

Bahattin Tonbul
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Dualar Olsun

Sevenlere dua, edenler varsa
Sende dua etki, aşık çok olsun
Gönülden söyleyip, ağlayan yarsa
Sevdanı yaşatan, dualar dolsun

Bütün bu dualar, kapılar açar
Kırık gönüllere, sevgiyi saçar
Ayakta durulmak, belkide naçar
Sevdanı yaşatan, dualar olsun

Düşen yaprakları, uçur yellere
Müthiş yağmurlarda, akan sellere
Yedek kalbin varsa, atsan ellere
Sevdanı yaşatan, dualar olsun

Öyle birşey yap ki, duyanı sen ol
Geçmişi affedip, hayata sen dol
Günü geldiğinde, kavuşulan yol
Sevdanı yaşatan, dualar olsun

Gölgede saklanma, güneşin varsa
Ruhunu ışıtıp, hakikat yorsa
Özlemi tutkuyla, yarimi sorsa
Sevdanı yaşatan, dualar olsun

Bahattin’im keşke, dememek için
Bir yolda sen çizsen, dönmemek için
Gözünde büyütme, silmemek için
Sevdanı yaşatan, dualar olsun
Bahattin Tonbul
27.1.2013

Bahattin Tonbul
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Duaları

Bir garip kuş idim bende,bu dünyada gezdim dolaştım
Allah’ım istedi vakit geldi sonsuzluğa ulaştım
Hatta eşimle dostumla,o anda vedalaşamadım
Sevdiğim doyamadığım acılarımla kucaklaştım

Yüreğimde ateş vardı,dostlar duman tütmez göğsümde
Onsuz buralar daraldı,acıları yanar böğrümde

Gök yüzünde bir meleğim,şu anda bende ahretteyim
Canlar  orada beklerim,duaları eksik etmeyin
Baksana her an yerdeyim,buralardan gözlemekteyim
Ulu tanrım düzen kurmuş,yar sonsuzlukta yüzmekteyim

Yüreğimde ateş vardı,dostlar duman tütmez göğsümde
Onsuz buralar daraldı,acıları yanar böğrümde
Bahattin Tonbul
15.4.2009

Bahattin Tonbul
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Dualarım Hep Onunla

Mücadele gücüm kalmadı
Tükendi artık rüyalar
Bitmeyen sevda ateşinde fişlendim
Ağladım yıllarca hatta günlerce
Gözyaşım kurumuş artık
Ben benliğimi unutur oldum
Aşkımın sırrı gece karanlığında kayboldu
Tertemiz duygularım yarin göğsünde hapis oldu

Damarlarında o dolaşan kanser mikrobu
Ölüme yanaştırıyor seni
Göğüs ciğer,kemik derken en son beyne ulaştı
Görme ve denge durumunu sarstı
Konuşamaz oldun
Dünyamın ışıklarını kararttı
Bilemedim ölüm mü bu
Bu bekleyiş yıldırmadı
Sana olan aşkımı daha da güçlendirdi
Artık yarınlarım yok tu sensiz
Mahpus olmuş yüreğim seni bekleyişe
Bana aşkla bakışın kokun ve sıcak nefesin
Hala düşlerimde
Bahar yazı yaz da kışı özler oldu
Ben sensiz ağlarım gece gündüz
Yorganım gökyüzü
Çarşafım yer yastığım sa hep dinler beni sessiz

Bu gün beş ocak  üzüntümün doruğa çıktığı gün
Ellemeyin beni
Ateş içinde yürüyorum görmüyor musunuz

Yar idik,gül idik bir güneş gibi doğduk ve bittik
Kimselere kötü söz etmedik
Kimseleri incitmedik
Birlikte ağladık birlikte güldük
Kimsenin tavuğuna kiş bile demedik
Hakkı hak kaderi kader ettik birlikte
El ele göz göze baktık harama el açmadık
Dizdize
Anladım ulu tanrım onu daha çok sevdi aldın yanına
Ben ne halt ettim,ben ne hata  ettim dersem
Anlamadım dualarım hep onunla
Bahattin Tonbul
28.1.2011

Bahattin Tonbul
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Duasız Üşürmüş

Duasız üşürmüş, korkan yürekler
Dua edenin de, sevenin olsun
Dualar ettiğin, ayrı dilekler
Bilemezse seni, hemen kaybolsun

Kırıktır ayrıdır, gönül duası
Karanlıklar kaplı, bütün dünyası
Aydınlatır ruhu, onun meyvası
Bilemezse seni, hemen kaybolsun

Ummadık kapılar, uzaktan açar
Yapılan dualar, acıysa naçar
Ayakta tutanı, alıp da kaçar
Bilemezse seni, hemen kaybolsun
Bahattin Tonbul
19.9.2013

Bahattin Tonbul
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Dudağıma Baksana

Bende acı dolup taşar,ayrılıklar zor olur
Hayatta hiç gülemedik,günleri bilemedik
Seven gönül sevdiğinden vazgeçmesi kor olur
Elle yüzü silemedik,sevdayı dilemedik

Doktorlar bıçağı vursa,yakar sevda  bilgisi
Toprağa açtım adını,gerdanına taksana
Yüreğine acı kazdım,yazsa dünya dergisi
Dilimle aldım tadını,dudağıma baksana
Bahattin Tonbul
4.7.2010

Bahattin Tonbul
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Dudakların

Söküp atamam seninle dileğimi
Arıyordu dudakların susuzluğu

Aşkınla yakıp yok ettin bedenimi
Yaktıkça küle döndürdün yüreğimi
Seni ararım durmadan gökyüzünde
Söküp atamam seninle dileğimi

Unutmadım unutamam sonsuzluğu
Sevgimde ayrı koyamam yolsuzluğu
Yalnız bıraktın sen beni bu ellerde
Arıyordu dudakların susuzluğu
Bahattin Tonbul
10.5.2009

Bahattin Tonbul
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Dudakların Çatlamış

Kırılmış bütün düşler,sevdim yar seni sevdim
Çevirsene başını,hayaller ülkesinden
Ömrüm hasretle geçti,yaşar iken bir devdim
Dudakların çatlamış,son şarkı sözlerinden

Ne zamanda dinlesem,acın içimde kurur
Bilinmeyen hallerim,pervazsızca kudurur
Bunu isyan sayarsan,yaran göğsümde durur
Çevirsene başını,hayaller ülkesinden

Yüreğimdeki seni,dönüp bana geri ver
O son bakış uğruna,sevdan yaktı deyi ver
Bıraktım her şeyini,yaraları deri ver
Çevirsene başını,hayaller ülkesinden

Bu gönül sofrasında,hiçbir zaman olmadın
Yerli yerinde bırak,neyin gitse solmadın
Kaldedin bana ilk kez,yüreğime dolmadın
Çevirsene başını,hayaller ülkesinden

Acını parça parça,sensiz ömre sığdırdım
Yaşanan aşk uğruna,gönüllerden ağdırdım
Haydi neyin kaldıysa,gökyüzünden yağdırdım
Çevirsene başını,hayaller ülkesinden

İyilik yap ilk defa,yeminleri bozmadan
Bana tekrar geri ver,hayalleri yazmadan
Yar özünde yalnızım,toprağımı kazmadan
Dudakların çatlamış,son şarkı sözlerinden
Bahattin Tonbul
9.10.2011

Bahattin Tonbul
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Dudakların Çatlar

Sevgilim uzaklarda,ben onsuz neylerim
Kalbimdeki acıyı,içime mi gömeyim
Hatıraları vardır,nerde gizleyeyim
Koyacak yerim de yok,perişan haldeyim

Sevdiğin yanında yoksa,susuz yaz gibisin
Dudakların çatlar,Çorak toprak gibisin

Bu günleri çok ararız,sensiz hayatı
İçime kan oturuyor,kalbim çok katı
Yumuşatmak haylice zor,hele o kanı
Ne olacak şaşırdım ben,sensiz hayatı

Sevdiğin yanında yoksa,susuz yaz gibisin
Dudakların çatlar,çorak toprak gibisin
8.9.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dudaklarından

Ararlar durmadan,dağlarda sevgilim
Dudaklarından da,doğar yalnızlıklar

Yok eder haykıran göğsümün sesini
Dinlemez sevenler yüreğin nefesini
Kaybeder hasret gurbet de efesini
Ararlar durmadan,dağlarda sevgilim

Gökyüzünde yıldız,nasılda parlıyor
Acıları sarmış,bütün karanlıklar
Bir iğne ucuydu,içim ürperiyor
Dudaklarından da,doğar yalnızlıklar
Bahattin Tonbul
16.2.2010

Bahattin Tonbul
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Dul Ve Yetim

Dün ne oldu biliyormusun canım şok oldum
Emekli sandığına ölüm belgelerini sunmuştum
Ordan dul ve yetim aylığı alanlar diye yazı göndermiş
Onu Gökcen,ben ve Ecem birlikte okumuştum

Tam okumayı bitirmiştim ki çocuklar birden ağladı
İşte o an benim yüreğimide bir ateş çok feci dağladı
Bir birimize sarıldı ağladık ağladık senin yokluğunu andık
İnan yalnız ben zannediyordum çocuklarda unutamadı

Hepsi bana teselli veriyorlarmış acıyı içlerine gömmüşler
Bir kıvılcım çıkardı içlerinden bunca zaman biriken üzüntüler
Hıçkırıklara dönüşüp dışarı aktı,bu da beni şoklara attı ama
Yapacak elden gelecek yok bütün bunlar yaşanan gerçekler

Bilmiyorum ama bütün bunları en az bir zararla atmak istiyoruz
Yaşayanlar seni ve anılarını unutma her an kalplerimizde taşıyoruz
Seni bilmem ama oralarda bizsiz sen kimbilir neler yapıyorsun
Anlamak mümkün değil dualarımızla inşallah seni rahatlatıyoruz

Canımızdan can aldın Allah'ım onun varsa günahlarını affet
Gittiği yerde bari rahat etsin acısız sızısız ağlamadan beklet
Oradakilerle gülüp eğlensin tabiatı yeşilliği çok severdi elbet
Kalbi temizdi kötülük yoktu onun mekanı olsun artık cennet
01.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Duldum

Ev evin üstünde olmaz
Yar yarin üstüne konmaz
Kimselere yalvarmayın
Sevenin kalbi yorulmaz

Gökyüzünde yıldız dolu
Yeryüzünde  aşkın yolu
Beni orda aramayın
Ciğerinde beni solu

Hasretinle yanıyorum
Sular gibi kaynıyorum
Sevdiğimi unutmayın
Rüyalarda sanıyorum

Bedenimde aşkı buldum
Allah’ıma ben bir kuldum
Sevdiğimi aldı benden
Bu alemde ben bir duldum
Bahattin Tonbul
17.7.2009

Bahattin Tonbul
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Duman Dursa

Sevdalara inan mayın
Yüreklere dolmayınca
Dereleri atlamayın
Sular dolup taşmayınca

Karanlıkta ışık olmaz
Seven gönül ayrı dursa
Gökyüzünde bulut solmaz
Yağmur yağıp,duman dursa
Bahattin Tonbul
24.7.2009

Bahattin Tonbul
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Duman Olur

Seni bende bulamam
Yüreğime sokamam
Ayrı olan gönüller
Hasret olsa atamam

Sevmeyenler duramaz
Kalplerde yaşayamaz
Yari ayrı dursa da
Ömür bu kaybolamaz

Aşkı bilen az olur
Sevmeyenler kaybolur
Umutları hiç yoksa
Sevgi toz duman olur
Bahattin Tonbul
15.2.2009

Bahattin Tonbul
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Duman Olursan

Farklı olan aşka,hasret katarsan
Toprağa karışıp,duman olursan

Yare olan sevgi bende bulursan
Arama hiç boşa,acı tadarsan
Gurbet elde yalnız,ayrı solursan
Farklı olan aşka,hasret katarsan

Yaşamayı bırak,sevgiyi kokla
Gönüllere dolan çiçek olursan
Rüyalarda duran bedeni yokla
Toprağa karışıp,duman olursan
Bahattin Tonbul
9.8.2009

Bahattin Tonbul
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Duman Sarıp

Sevdanın düştüğü sonsuz arzuya
Yanıp gidecekti, bir gün sevdiğim
Acının olduğu sırlı dünyaya
Gidebilsem gelir canım sevdiğim

Karanlığa atıp,gelen rüyaya
Girermişsin bensiz,giden sevdiğim
Gündüz kaybolacak,dizi rüyaya
Duman sarıp sisi,çöker sevdiğim
Bahattin Tonbul
22.6.2010

Bahattin Tonbul
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Dur Hevesinde

Tutunmak istersin,yarin kalbinde
Can havli ile de,elini uzat
O kalbi bulaman,belki yerinde
İşte o zamanda yere düşersin

Düştüğün sonsuzluk,dikenli bir yol
Çalıyı yutarsın son nefesinde
O nefesi vermek,gerçektende zor
Hakikat uğruna kal hevesinde

İşte sen o zaman,anlan ölümü
Aşkını unutman,sarsan gülümü
Sesim çıkmaz artık kopart dilimi
Hakikat uğruna dur hevesinde

Anlar öldüğünü,asıl o zaman
Yarden ayrılınca,hasret o zaman
Gönül kapısını açmaz bi zaman
Hakikat uğruna dur hevesinde

Kanatırcasına,yer etmiş kalbe
Ellerim kenarı tutmaz bir halde
Gözlerim hamalmış,baktığım belde
Hakikat uğruna dur hevesinde

Karanlık gecede perde çekmemiş
Akan gözyaşımı,gerçek ekmemiş
Düştüğün toprağa,acı dikmemiş
Yıldızı sayıpda,dur hevesinde
Bahattin Tonbul
3.10.2011

Bahattin Tonbul
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Durabilirsek Canım

Sen olmazsan olmuyor,ağızda olan tadım
Dünyanın havasını,sensiz nasıl koklarım
Bu vücudumu senin,yar yoluna adadım
Al canımı da bari,ruhu serbest yapalım

Elbet sevecek elbet,özleyecek sevenler
İçindeki ateşi,fitille güç verenler
Bombası ucunda yok,bak toprağa gömüşler
Al beni koy yanına,daha  bekleyecekler

Bir gün patlarsa dünya,toprakta olur yarim
Acımam yalnız kalan,gönlümde duran zalim
Sevenim düşünenim,yok yaşanacak halim
Al götür uzaklara, durabilirsek canım
Bahattin Tonbul
5.08.2008

Bahattin Tonbul
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Duraklamadan

Sanki bir hayal gibi geliyor evliliğimiz
Nasılda geçti bir rüzgar gibi esişimiz
Neyi götürdük önümüzde,neyi süpürdük
İnan hiçbir şey anlayamadık her ikimiz

Analar babalar öldü gitti bu dünyadan
Onlar sız da yaşadık tat almıştık hayattan
Daha çok gençtik önümüzde koca bir zaman
Var diye çocukları büyüttük hiç duraklamadan
27.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Durakta

Ruhu hiç merak etme
Gittiğin son durakta

Tutamasın elinle
Sevgiyi de köreltme
Bedeni yok dilinle
Ruhu hiç merak etme

Beni korda bırakma
Yalnız yatan toprakta
Ateş olup sen yakma
Gittiğin son durakta
Bahattin Tonbul
2.2.2009

Bahattin Tonbul
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Duramam

Ruhunun güneşi,tutmayan sevginin
Karanlığa kaçmış,kaybolan bedenin
Neden acı şekil,ölüyor sevgiler
Mum olup yanmış,ışılar sevenin

Kaybolmasın umut,güneşler doğmadan
Yakar bedenimi,onsuz ben duramam
Bahattin Tonbul
9.1.2009

Bahattin Tonbul
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Duramam Yarim

Hasretimki öylesine duramam yarim
Ne yarım ki durmaz senin hayaline bakarım
Bakar bakar seni tekrar toprakta anarım
Bu gün kırkıncı gününde sana hala taparım

Dünyada geride bıraktığın eşin çocukların
Orda buluşacağın baban,annen hatta ataların
Çok özlediklerine böylece sen kavuşacaktın
Unutma ki bizleri uzaktanda olsa koruyacaksın
14.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Duramıyordu

Beyaza kaplanmış,bak yaşıyorlar
Terk edince yalnız,duramıyorlar

Saçımdaki aktı düşmeyen kıllar
Sıcağı soğuğu üzerinde saklar
Hep başım üstünde nasılda dururdu
Beyaza kaplanmış,bak yaşıyorlar

Siyah beyaz bazen,dökülüyordu
Anıları ile,o yaşıyordu
Çektiği acılar,göğsünde saklı
Terk edince yalnız,duramıyordu
Bahattin Tonbul
1.7.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Durdu Şahin'e

Tanıyamadım ne eşimi ne dostumu
Memleketime koydum kocaman postumu
Okuyup yazanların da tekbir dostunu
Taşıyordur Durdu Şahin memleket özü

Şairleri yazarları özümlemişti
Edebiyatın sırrını çözümlemişti
Hasret olan dostlarına ezilmemişti
Ufkunda parlıyordu Durdu Şahin özü

Sevmeyenler kaleminden aman dilesin
Başkasının yüreğine zarar gelmesin
Lafından sözünden de hiç esirgemezsin
Alaca’da tekdir Durdu şahin’in özü

Sever di sayardı tüm arkadaşlarını
Kötü söz etmezdi unut telaşlarını
Doğruyu çekinmeden atar taşlarını
Durdu Şahin geleceğin parlayan gözü

Şairlerin şairisin gerçek savunsun
Ruhunda hilaf yoktur seven avunsun
Acıya tatlıyı katıp,kokmaz kavunsun
Sen bambaşkasın Durdu Şahin yazar özü
Bahattin Tonbul
5.11.2010

Bahattin Tonbul
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Durmadan

Birden çıktın karşıma,habersiz
Yüzünde buruşmuştu,sebepsiz
Bir güldün surat astın,dengesiz
Kaybolu verdin birden,sahipsiz

Rüyamı hayal midir,bilemem
Bu işin sonu nedir,göremem
Hayatın rengini de,veremem
Kaybolu verdin birden,sevemem

Tane tane yanardı,gül yüzün
Aşkımı anlatırdın,son sözüm
Bakmaya kıyamazdım,şansızım
Kaybolu verdin birden,kör gözün

Damla damla düştüler,bakmadan
Yüreğinde kayboldu,o vicdan
Çok aradım sordum,her zaman
Kaybolu verdin birden,durmadan
Bahattin Tonbul
21.08.2008

Bahattin Tonbul
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Durmadan Acı Veriyor

Ayaklarımı sıkıyor giydirdiklerin
Kaldırımlar burkuyor bileklerimi
Yıldızlar sarmış yüreğimi yapa yalnız derken
Işıklar parlatmıyor seven yüreğimi

Bana bakışındaki tatlılık gitmiyor
Gözlerimden
Yemyeşil olmuş sensiz o dağlar
Ad bile konmamış anılarına
Hep seni soruyor baharlar
Her aklına düştüğünde

Gül kurusunu koymuşum kitabımın arsına
Kurumuş kurumasına
El vuramıyorum korkuyorum kırılmasına
Kokun duruyor hala üstünde bak,istersen
Saklıyorum tertemiz,yaprakların arasına

Kıyamıyorum yaşadığımız anılardaki renklere
Korkuyorum bozulacak bir gün diye
Gönlümdeki pencere açık ve boş durur,hala
Titretir bedenimi
Yalnız doğacak güneş ısıtır diye
Teselli bekliyorum senden
Aklıma her düştüğünde

Yağmur beste yapar gibi vuruyor toprağa
Sesi geliyor ta kulaklarıma
Hüzünlü bir melodi derinden duyuluyor
Ağlatıyor sanki o karanlıklar
Durmadan acı veriyor sensiz bağrıma
Bahattin Tonbul
6.11.210

Bahattin Tonbul
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Durmadan Atar

Yanarsa yansın yürek ne yapalım
İçimden bir parçayı alıp kaçtın
İşte sende o zaman kalbimi yaktın
Koşma öyle beni merakta bıraktın

Dostlar sever damar durmadan yanar
Kalplerdeki kanı her an o pompalar
Yeni kan gelinceye kadar sesini kısar
Sevenlerin yüreği durmadan küt,küt atar
01.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Durmadan Kanar

Saraylarda çok olur
İnce,ince top olur
Güneş sanki batmıyor
Aşkı bulan çok olur

Unutamam seni yar
Kalbim durmadan yanar

Krallardan kralcı
Sevda aşkın baş tacı
Bir kere tatmış isen
Kaybetmesi çok acı

Unutamam seni yar
Yaram durmadan kanar
Bahattin Tonbul
26.12.2008

Bahattin Tonbul
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Durmadan Sorgulardı

Çekip gittin can sevgilim
Hiç durmadan sorgulardı

Doyamadım sevdamıza
Yüreğinde aşkımıza
Beklemedin kışı yaza
Çekip gittin can sevgilim

Yaralarım sızılardı
Bu aşk beni doğrulardı
İçimdeki acıların
Hiç durmadan sorgulardı
Bahattin Tonbul
4.1.2008

Bahattin Tonbul
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Durmadan Yansın

Tam üstüne basmıştın seven insan ölür mü
Yari toprağa gömdün bedenleri çürür mü
Sevdamı ona verdim yanan yürek  yürür mü
Unutmadım seni yar,gece ruhun görür mü

Tut elinle yüzümü,ısın içime aksın
Bak gözünle gözüme,ruhun durmadan yansın

Karanlıklar karanlık,yari ayrı bıraktık
İçindeki aydınlık,sevdamıza çıraktık
Onu hasretle andık,gönüllere uzaktık
Unutmadım seni can,gece sonsuzda kaldık

Tut elinle yüzümü,ısın içime aksın
Bak gözünle gözüme,ruhun durmadan yansın
Bahattin Tonbul
26.6.2009

Bahattin Tonbul
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Durmaz Ağlar Gözlerim

Seven yürekleri yardan ayırtma
İçindeki yaraları sıyırtma
Alıştır bedenleri can bırakma
Yarim için durmaz ağlar gözlerim

Yattığı yataklar sırta batıyor
Yıldızlı gök yüzü nasıl parlıyor
Karanlıkta yarim bana bakıyor
Yarim için durmaz ağlar gözlerim

İçimdeki yaraların suçu yok
Dertlerimi kazıyacak adam yok
Hatıralarda anılarımız çok
Yarim için durmaz ağlar gözlerim

Bulutların gölgesinde gezinme
Sevdiğine sevdiğini söyletme
Taşıdığın o aşkını küçültme
Yarim için durmaz ağlar gözlerim
Bahattin Tonbul
14.10.2008

Bahattin Tonbul
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Durmaz Banar

Sanal alemde tanıştık
Ara da merhabalaştık
Şairlik tecrübesinden
Günden güne uzaklaştık

Yüreklerde ateş yanar
İçerimde yaram kanar
Bu ellerden gider isen
Toprak suya durmaz banar
Bahattin Tonbul
26.7.2009

Bahattin Tonbul
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Durmaz Kanıyor

Yürüdüğüm yollar,seni soruyor
Yanda kaldırımlar,yürek yakıyor
İçimdeki acın,her an sızlıyor
Anarsa can gönlüm,durmaz kanıyor

Titriyor ellerim,ağzımda dilim
Adını andıkça,acır yüreğim
Sensiz bu dünyayı,ben neyleyeyim
Anarsa can gönlüm,durmaz kanıyor
Bahattin Tonbul
16.1.2009

Bahattin Tonbul
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Durmazsa

Her kapı çalınca, sen geldin sandım
Dön git neden geldin, biliyon sandım
Sayı etmez sıfır,  biri yok sandım
Başındaki o bir, orda durmazsa
Bahattin Tonbul
3.8.2016

Bahattin Tonbul
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Durmazsın

Sen sevgilim benimdin,yüreğim her şeyimdin
Şu anda ben delirdim,sen benimde değildin
Tanrım aldı elimden,içim boşaldı birden
Acıların dinmedi,bu alemden giderken

Kokuların duruyor,hasret beni vuruyor
Anıların soruyor,dudaklarım kuruyor
Ayrılığın zor gelir,sen yanımda olmazsan
Ruhun beni koruyor,uzaklarda durmazsan
Bahattin Tonbul
23.5.2009

Bahattin Tonbul
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Durmuyordur

Dünyayı zehir,kaplayınca
Gönül bahçesinde,durmuyordur

Can cananına yaklaşınca
Cananına can,kavuşunca
Sevdiğin yerde, yar yok olur
Dünyayı zehir,kaplayınca

Canım,canım sız, olmuyordur
Seven yarine,doymuyordur
Ruhunu alıp, uzaklarda
Gönül bahçesinde,durmuyordur
Bahattin Tonbul
22.2.2009

Bahattin Tonbul
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Durulmazsa

Zaman birden nasıl geçti
Ömür elden gidiyor mu
Hayatın sonunu seçti
Haftalarca seviyor mu

Yarim seni görmektedir
Sevenleri ölmektedir
Acıları bölmektedir
Yüreğine sular serpse

Anıları yakarım ben
Yüreklerde yatarım ben
Gönüllere akarım ben
Sevgi dolu çırağım ben

Hayat böyle hep durur mu
Seven hasret yoğurur mu
Aşkı sevgi kurutur mu
Yanan yürek durulmazsa

Karanlığa çekip gitti
O yar bizi de terk etti
Yaraları bana yetti
Yanan yürek durulmazsa
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Durur Akşamlar

Uzuyor karanlıklar durmadan uzar
Yüreğindeki aşkım,her zaman tozar
Unutma bu günleri sevdalar yazar
Hiç bitmeyecektir o,yalnız akşamlar

Deliler gibi doldum sevda çekerim
Gelmesin isterim de,sensiz sabahlar
Hayallere girdinse,hemen beklerim
Bırakıp da terk ettin,durur akşamlar
Bahattin Tonbul
18.7.2009

Bahattin Tonbul
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Durur Şahane

İnci deniz dibinde, çöpler sahile dolmuş
Sevenlere hürmet et,  insanlığı bahane
Ölüm gelmeden önce, dünya aşkla kurulmuş
Kabre toprak konmuşsa, dünyadurur şahane
Bahattin Tonbul
6.6.2014

Bahattin Tonbul
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Durur Yerinde

Haykırmak isterim ben,yanar yürek derinden
Seni pek çok severim,yüksekte durur yerin

Ölümüm gelmiş ise,ertelemek istemem
Gülmek isterim yarim,içim titrer derinden
Acıların delmişse,ateş olmak istemem
Haykırmak isterim ben,yanar yürek derinden

Ağlama boştan yere,göz yaşını silemem
Tutmuyor bak ellerim,içinde yaram derin
Sonsuza dek beklerim,çektiğini bilemem
Seni pek çok severim,yüksekte durur yerin
Bahattin Tonbul
2.7.2009

Bahattin Tonbul
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Dururdu

Umudun içinde parladı sevgin
Karanlık altında yalnız kururdu
Gözlerin siyahtı,bitmezdi derdin
Seninle yokluğun ağlar dururdu
Bahattin Tonbul
25.7.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Dururdun

Ayrılık girince içime gönülden çöktüm
Yüreğindeki güzellikleri yakarsa beni
Sevgili yarimi toprağa gömdüm
Acıları kor olmuş sarar bedeni
Onun için bu dünyada san ki kör oldum
Ruhunu karanlıklarda arayıp durdum
Unutulmayan kokusunu hakka sormuştum
Cennet bahçesinde gezer dururdun
Bahattin Tonbul
15.9.2009

Bahattin Tonbul
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Dururmu Canım

Yaşamayı unuttum neden mi dersiniz bana
Sevdiğimi kaybettim işte herşey o anda
Yediğim içtiğim yattığım bu yalan dünyada
Dururmu canım kalmaz artık o da diyarlarda

Her şeyimmiş benim o yaşama bağlayan
Onunla varmışım onu kaybedince anlayan
Bedenimi ruhuma katıp bir arada toplayan
Dururmu canım sensiz bu diyarda kalmayan

Karanlık güçler herşeye hakim boşa uğraşma
İçinde olanları sakla ona göre başkasıyla dalaşma
Hayat bu çizgiler değişir sakı başkalarına kanma
Dururmu canım sensiz bu diyarda yaşamaya

Gel dedinde gelmedik mi sol yanına
Dur dedikde durmadıkmı sağ tarafına
Farkedermi istersen olayın herbir kısmına
Dururmu canım sensiz bu diyarda olmaya
22.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Duruyor

Yazılmamış çok eskimiş sorular
Elli yıldır acısıyla duruyor
Özü kaybolmamış, kuru darılar
Sevda çeken bedenleri vuruyor

Ömür denen yaşanacak zamanlar
Özlenecek bekleyerek soruyor
Çok zamandır yari bekler anılar
Karaltısı kaybolmadan kuruyor

Belkide yokolmuş, acılar salmış
Yıllar bozamamış, yaralar kalmış
Onu düşünenler, hayale dalmış
Gölgesi gitmeden, zaman duruyor
 Bahattin Tonbul
25.7.2015

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Duy Be Alacam....Faik Akyol'a

Memleketin Çorum, soyadın akyol
İstanbul'da belli, sevgidir son yol
Sevda yüreğinde, tutuşmuş ak yol
Çıkmayan sesini, duy be Alacam

Şerefi şanıdır, gençlik ocağı
Babadan ayrıldı, tüter otağı
Vatana hizmetti, umut atağı
Haykıran sesini, duy be Alacam

Bir sevda bağladı, aşıktı kula
Toprağı sevindi, özlemi sıla
Nice gönülleri, bağladı yıla
Hıçkıran sesini, duysan be gönül

Dağları denizi, onunla buldun
Badi sefa kafe, sevdası oldu
Eşi dostu huyu, Allah'a kuldu
Çıkmayan sesini, duy be Alacam

Sevki Kollarında, yara bilmezsin
Yetim kalsan bile, onsuz gülmezsin
Bu nasıl sevdaymış, yalnız solmasın
Özlemin sesini, duy be Alacam

Bahattin aşkını, nerede tutsan
Kadir kıymet bilmez, içine atsan
Faik arkadaşı, yârine satsan
Haykıran sesini, duy be Alacam
Bahattin Tonbul
27.5.2015

Bahattin Tonbul
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Duyamadım Sesini

Tanrım affetsin beni
Yüreğimdeki seli
Yalnız kalan tenini
Unutulmazdı belli

Aşkın durmadan yaktı
Uzak kalan kalbimi
Her yerde aramaktı
Kaybolan bedenini

Tutu versen elimi
Boşta kalan belini
Hasret yakar içimi
Duyamadım sesini
Bahattin Tonbul
2.2.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Duyan Sese

İsteyince gelir yürekten
İstemeden dökülür satırlar peşpeşe
Duygularını yazarak sıralarsın birden
Alt alta yazınca da şiir olu verir hemen

Teşekkür ederim milli duyguları kabaran herkese
Sus ses etme içimde kalan heyecan ve daralan nefese
Kasıtlı yapar gibi her şeyi son anda son zamana kadar
Yüreğinde taşıyıp onu yaşatan Türk olduğunu duyan sese
21.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Duyarsın

Acıyan gönüller bedenlerde dirensin
Seven yüreklerin üstüne toprak örtsün
Sen hasret kal kor ol anıları küllensin
Ateş sönmeden de yarim yorganı örtsün

Bir kere aşık ol rüyalarda yanarsın
Dumansız ateşin kokusunu duyarsın

Uzaklarda yıldız gece parlayıp durur
Yalnız duramazsa aşkımızı soldurur
Çok karanlık olmuş içini korku salmış
Yaratanım onu bedenlere kondurur

Bir kere aşık ol rüyalarda yanarsın
Dumansız ateşin kokusunu duyarsın
Bahattin Tonbul
12.4.2009

Bahattin Tonbul
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Duyduk Duymadık

Duyduk duymadık demeyin dostlar dinleyin
Çok uzaklardan gelen seslere ne deyim
Olur olmaz unutmayın doğru söyleyin
Sevgili yarimse acep döner mi deyim

Sevdamızı karanlıklarda incitmeyin
Bakarsan sen bana hala beklemekteyim
Aşkıma seslenerek güzellikler deyin
Koştuk koşmadık demeyin  yürümekteyim

Bütün bu yaşananlara acı söyleyin
Duyduk duymadık demeyin aşkı özleyin
Gönülleri kor ateşe atıp közleyin
Duyduk duymadık demeyin sesi dinleyin
Bahattin Tonbul
31.7.2010

Bahattin Tonbul
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Duygu Yüklü Doğumun Kutlu Olsun

Duygu yüklüyüm şu an seni düşünüyorum durmadan
İçimde boşluk kalbim yanıyorn durmadan
Uzak geliyor kokun
Ama hissediyorum uzaktanda olsa tanırım onu
Yıllarca kokladım çünkü onu
Tam bu gün doğmuştun
Kutluyorum senin doğum gününü sensiz sessiz
Ta yürekten hissediyorum senin yok olduğun günü
Bense çaresiz düşünüyorum seni
Canım benim iyiki doğdun yoksa bu yalan dünyada
Tanımasaydım varlığımı anlamazdım
Ben senle var oldum sensiz şu an yavaş,yavaş yok oluyorum
Ve doğum gününü tekrar kutluyorom
04.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Duygular Kayboluyor

Duygular kayboldu umutlar tükeniyor
Ölümünü hala ruhum kabul etmiyor
Nasıl neden olur bir türlü anlayamıyor
Yıllarca bir olduğu insanı unutamıyor

Çok boşluktayım kavrama gücüm yok
Sanki beynimi boşaltmışlar içi boşluk
Sensizliği kabullenmek o kadar zorki
Hayatın anlamı benim için artık yok

Eğlenmek gelmiyor,adeta gülemiyorum
Unuttum bunu bir türlü kabullenemiyorum
Sensiz nefes almak bile haksızlık gibi
Bu yüzden kendimi hiç affedemiyorum

Mülkiyet arzusu gelecek korkusuda bitti
Banane sen olmayınca bana ne gerekti
Bu yüzden yaşamak bile fazla gelirdi
Sensizlik adeta içimi karalttı yok etti

Elim ve kolumda güç kalmadı halsizim
Seni kaybettikten sonra iştahsızım
Herşey seninle güzel senden tad alırmışım
Kısaca sen benim yaşam kaynağımmışın
18.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Duygular Saklı

Duygular saklıdır gizlidir bitmez
İçindeki acılar yanar kül olur geçmez
Yakar seveni sevilenleri hiç fark etmez
Yüreklerde taş olur o,durur  kaybetmez

Aşkı yaşayan bilir,duyan okuyan değil
Var olur yüreklerde,dolup taşar sevil
Karşıdan gelirse korku,ellerim dolu siğil
Sev sevebilirsen,aşkımın önünde eğil
29.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Duygularım Tenimde

Sevdaları tutsam mı
Ateşleri yaksam mı
İçimdeki aşk başka
Yari unuttursam mı

Hele geç bunları sen
Yürekleri ezersen
Aşkı taşıyamadın
Bırakıp da terk etsen

Acıları içimde
Isıları gönlümde
Bunları yok sayamaz
Duyguları tenimde
Bahattin Tonbul
26.12.2008

Bahattin Tonbul
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Duyguların Esiriyim

Seni görmeden tanımadan önce
Yeni dolmuş bir şarap şişesiydim
Acıları kalbe gömmeden önce
Tatmadan duyguların esiriydim

Göz yaşlarımı göstermeden sildim
Umudu umut yapıp aşkla dildim
Özgürlüğümü sana tutsak bildim
Bilmeden duyguların esiriydim

Gönlümde kara bulutlar sallandı
Sevdamız sensiz dünyada dallandı
Söylenenler dudaklarda ballandı
Tatmadan duyguların esiriyim

Hasretind yüreğimi acıyor hep
İçime sığdıramadığım talep
Açılmamış gönüller de solan kalp
Bakmadan duyguların esiriyim

Yokken dışarıya inan bakmadım
Ateş olup başka gönül yakmadım
Irmaklarda tekbaşıma akmadım
Tatmadan duyguların esiriyim

Bahattin’de bu aşk sanal değildir
Acı çekenler de sevda meğildir
Sevmek birlikte olmak hiç değildir
Yaşatan duyguların esiriyim
Bahattin Tonbul
26.2.2012

Bahattin Tonbul
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Duymanı İstiyorum

Giderken  unuttuğun, ruhumda akınsın
Yaşattığın engüzel, aşkla besleniyorum
Suların rengi derin, nefes kadar yakınsın
Duymanı istiyorum, sana sesleniyorum

Sevgilim seni bana, bir kadehte sundular
Gidenleri bekleyip, birkaç acı söz saydılar
Bir yudumu almadan, toprağına koydular
Duymanı istiyorum, sana sesleniyorum

Bu ömür kaç mevsimlik, kaybolmaz gündüz gece
Nice zaman dans ettin, söylenmez yalnız hece
Kervanında yolculuk, kadehimde bilmece
Duymanı istiyorum, sana sesleniyorum

Köpüklü dalgalar, yüreğimde hep azgın
Güneşin altında, çöl kumları çok kızgın
Uçsuz bucaksız ateş, yalnız yolculuk yazgın
Duymanı istiyorum, sana sesleniyorum
Bahattin Tonbul
22.6.2014

Bahattin Tonbul
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Duymasam Da Sesini

Çok istedim dönmeni,  hemi de çok bekledim
Kelebek misali sen, uçarsın gökyüzünde
Benim için güzeldin, yüreğime ekledim
Duymasam da sesini, gelir sesin özünde

Bunu asla unutma, bilmeden kaybettiğin
Ağlayarak dönemez, kazansın sabrettiğin
Yarında umut gitmez, ömürden terkettiğin
Duymasam da sesini, gelir sesin özünde

Hayatımın baharı, tanışınca başladı
Yalnızın bir tanesi, ayrılınca haşladı
Yüzünün ifadesi, kapatınca boşladı
Duymasam da sesini, gelir sesin özünde

Gözlerin kabesinde, umut seninle yaşar
Dokunmadığın biri, yüksek dağları aşar
Özlediğin kalbinde, dokunsa dilin şaşar
Duymasam da sesini, gelir sesin özünde

Sen aşkı kumar saysan, hayatına oynarım
Uzaklardan baktıkça, gölge gibi donarım
Yakın olmak isterim, mis kokunu anarım
Duymasam da sesini, gelir sesin özünde

Bahattin yarin gitse, hayallerde arama
Birgün seni terketse, ihaneti zor ama
Öfkende ölü gibi, yaşatırsan yarana
Duymasam da sesini, gelir sesin özünde
Bahattin Tonbul
10.12.2015

Bahattin Tonbul
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Duymasın

Topraksa da çöker mi
Yari yürek sever mi
Elini tutamazsan
Bedenleri titrer mi

Umut dolu bir yazsın
Sen gönlümde ayazsın
İçerimden bir melek
Olsan bile kaçmazsın

Anılarım burada
Duruyorlar sırada
Yari yok olanların
Bedenleri toprak da

Bırak ışıklar yansın
Yare sevdiği sarsın
Onu unutamaz ki
Aşık olan duymasın
Bahattin Tonbul
20.12.2008

Bahattin Tonbul
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Duysan Artık Sesimi

Yağmurdu gözlerinden akan o yaş
Kandı yüreğin, buzgibi dondu duran
Mahkum olmuş beden, eğilmez bu baş
Esir olmuş dilinde mubarek kuran
Etmez beni sensiz, eğilse de bu baş
Havalar soğudu, karaldı gökyüzü
Simsiyah oldu her yer baksana dağ taş
Kader son duvarda, pencere açtı
Ayrılık bir tutku
Ölümse başa geldi
Bu alemde ben seninle tanıştım
Duymasanda sesimi
Hep sana seslendim
Sesleneceğimde  yok olana kadar
Dağ kekik kokul ey yar
Duysan
Artık sesimi
Bahattin Tonbul
16.1.2016

Bahattin Tonbul
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Duysana

Her türlü anı duygu verir insana
Yakar içini içten içe durdur sana
Mümkün değil bu sevgimize
Hele bir baksana
Sessiz gibi derinden,derinden
Bak toprağın altından
Geliyor adeta
Sevdiğimin sesi değil mi bu
Haykırıyor çığlığı
Duysana
26.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Duyun A Dostlar

Bozkurtum kuracak, yeni divanı
Cümle alem bilsin, duysun a dostlar
Hayalin de olan, Kur’an divanı
Elbet soracaktır, deyin a dostlar

Gökyüzünde bulut,  yüksekte uçar
Meydanı boş bulmuş, hainler kaçar
Çaresiz vatanı, satacak naçar
Dinimizi bölmüş, duyun a dostlar

Hırlıyı hırsızı, toplamış durmuş
Parayı kasaya, alıp doldurmuş
Geçmişine sonsuz, hayaller kurmuş
İnsanımı bölmüş duyun a dostlar

Cihan ordusuna,tuzaklar kurdu
Ergenekon deyip, orduya vurdu
Nice komutanlar, haykırıp durdu
Vatanımı bölmüş, duyun a dostlar

Asrın soyguncusu, nasıl oluştu
Aldığı oylarla, pusu kurmuştu
Milleti kandırdı, kutu dolmuştu
Kutu kutu bölmüş, duyun a dostlar

Şimdi tek fedai, ülkücü kardaş
Toprak teminatı, oldukça sırdaş
Kimlere satmıştır, haini kardaş
Dilimizi böldü, duyun a dostlar

Birşeyler yazılmış, kaderdir diye
Yüreğini sen çiz, arsız  hediye
Vatanım sağ olsun, hırsızlık niye
Sevdamız bölündü, duyun a dostlar
Bahattin Tonbul
18.3.2014

Bahattin Tonbul
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Duyuyorum Sesini

Çok sıkmışım ben kendimi
Kalbimdeki boş duran yerini
Silemiyor kimse oradaki izini
Her akşam üstü,duyuyorum sesini

Yolda yürürken bağırışını ayak sesini
Bana kızıp haydi adımını sık at deyişini
Hatta bazen sesimin çok yükselişini
Sık sık hatırlatarak yolda çıldırışını

Unutmak mümkün değil,bütün bunları
Her adım atışımız oldu sanki bir anı
Senden başka yok,kalbimin hemen yanı
Senin için çırpıyor,yaşatıyor adeta bu canı

Biliyordu ulu mevlam seni çok sevdiğimi
Aynı şekilde sevginin bana karşı verdiğini
Ne idi suçumuz daha inan anlamış değilim
Çokmu kem göze geldik hakımızda düşüneni
19.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Düğündür

Başka kimseden,can alamazsın
Sonu mahşerde,olan düğündür

Yaşa yaşaya bildiğin kadar
Dünyaya da, kazık çakamazsın
Yüreğin olmuş,telsizle radar
Başka kimseden,can alamazsın

Ne fark eder ki,sonun da ölüm
Bu gün değilse,ertesi gündür
Ele avuca,düşme be gülüm
Sonu mahşerde,olan düğündür
Bahattin Tonbul
25.2.2009

Bahattin Tonbul
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Dün Gibiydi Hayat

Dün gibiydi sevda, özlenendi aşk
Bugün dünden koptu, ayrılan hayat
Yarın ne olacak, ıslanandı aşk
El açıp dua et, sevdana dayat

O gün nasıl geçti, bugün tükendi
Dünü anlamayan, umut ekendi
Yarınlar yalanmış, aşksa dikendi
El açıp dua et, beklenen hayat

Seven yalan demez, gölgeler yalan
Dağlar yüksek olsa, eteği dolan
Sözler yetersizse, aşkını alan
El açıp dua et, beklemez hayat

Parçalanmış yürek, yapışkan ipler
Kırmızı şapkalı, kovulmuş tipler
Buluta yükselmiş, atılan kepler
El açıp dua et, özlenir hayat

Berisi gerisi, ötesi hiç yok
Gönlüne sarılmış, parçalanmış ok
Yıldızlar kaydıkça, ağlayanı çok
El açıp dua et, gözlenir hayat

Bahattin özledi, delicesine
Suskunluğu yetmez, kaybolur hayat
Teninin kokusu, gelircesine
El açıp dua et, kaybolur hayat
Bahattin Tonbul
2.9.2013

Bahattin Tonbul
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Dünden

Sen öyle san bugün dinleneceğini
Yüreğini yüreğine katsanda
Sevdalarda yatamazsın
İçindeki hasreti atıpda
Yarsiz bu alemde yatamazsın
Olmayan kollarınla kucaklayamazsın
Beni hatta
Hayallerini de

Hep
Yazarsın şiirlerde
Uzun uzun sevdayı aşkı tanımlarsın
Kalbin duvarında hergün özlem çekersin
Son  gülücüğü bile esirgersin
Benden can

Dudaklarındaki sıcaklığı unutmadı yanağım
Ateşe saldı ruhumu
Damarımdan akan kana doğru
Alevlendi özlemin
Su bile serpemedim üstüne
Yanar durur o unutulmaz hatıralar
Hala silmedim,silmemde

Geçmiş bir çiçekti göğsümde
Ellerin değmedi ellerimin üstüne
Sevdanla yandım
Hüzünle tüttüm bu alemde
Kurşun bile sıkmadan aldın canımı
Sensiz söyle ne saracağım
Şimdi kendi kendime

Güya dinlenecekmişsin göğsümde
Gözlerin gözlerimde
Geceler alıp çekmiş ikimizi birden içine
Karanlıklar aydınlandı birden
Sevdanı unutamıyacağım yar
Mısraları yazarken ayırtma herbirini
Diğerinden
Anladım ben seni sensiz sevdim
Amma
Sensizde saracağım
Dünden belkide bugünden
Bahattin Tonbul
1.7.2012

Bahattin Tonbul
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Dünden Kalma

Dünden kalma kokun duruyor hala
Bugün yaşadığımı
Yarın yaşarmıyım bilmem
Beni sana bağlayan şey
Aslında bir mucize
Önüne geçemediğim sevgi
Doldurmuş içimi
Yaşama sebebimde kalmadı
Dünyada
Aslında hayat boşboş bir
Rüya
Şunun şurasında ne yaşadın ki
Deme
Sevdama anlam katan
Sevgin
Yaşadığım sürece
Hem özel hemde çok güzel
Bahattin Tonbul
2.11.2014

Bahattin Tonbul
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Dünür Boş ver

Ben yarsiz bu sevgiyi almadım
Onu çok uzaklarda aradım
Eşi yoktur diye mi horlandım
Olmadı dünürüm yapamadım

Hep eksik oldu bak bir tarafım
Ben oturup da konuşamadım
Gelirsin diye de soramadım
Olmadı dünürüm yapamadım

Adetiniz mi böyle üzgünüm
Ben kız babasıydım hep görürdüm
Düğün öncesi kafanı gömdün
Salonda gördüm olsun dünürüm

Bir el gibi kayın baba oldun
Kız kardeş ve anne hariç yoktun
Bütün akrabalar neden dondun
Be dünürüm anlayamıyordum

Amca dayı teyze ortada yok
Erkek kardeşinin işi pek çok
Anne ve kız kardeşin gönlü tok
Olmadı dünürüm ayırım çok

Bu işin sevgisine güvendim
Gerisine fasa fiso dedim
Olsak da olmasak da o kerim
Ben Allah’a havale ederim

Onlar ömür boyu mutlu olsun
Gönüllerine bol sevgi dolsun
Olmasak ne fark eder be tosun
Boş ver dünür gönülleri doysun
Bahattin Tonbul
15.11.2008

Bahattin Tonbul
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Dünürüm

Gönül bağımı koymuşum ortalara dünürüm
Ben sizi değişik yollarda gezerken de görürüm
Açarsın gönlünü uzatırsan elini istersin benden
Allah izin vermiş ise bende kızımı oğluna veririm

İstersen böylecede akraba olu verirsin
Ne yaparsan yap işte  o zaman da gelirsin
Ben sevgi doluyum her an sende seversin
Öyle olmamızı tüm kalbimle temenni edersin

Ortada bu aşk bu sevda olmasaydı
Çocuklar bir birini sevip bulmasaydı
Sen oğluyun,bende kızın babasıysak
Onların gönüllerini gelde birlikte onarsak

Sizi ve sizin gibileri azda olsa bilirim
Benim gayın peder gibisin hissederim
Bana dokunmasınlar çok yaşasınlar dersin
Gel dünürüm bu işi ikimiz birlikte çözelim

Sen daha şanslısın dertleşecek dert ortağın var
Yeri geldiğinde paylaştığın eşin heran yanındalar
Bense çaresizim bu konudu beni pek anlayamazlar
Gel dünürüm bu işi en az zararla bitirelim o kadar
26.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dünürüm-1

Sana kırgınım baksana dünür
Akrabalık böyle hiç değildir
Bu seven iki genci birleştir
Sevgi onların yüreğindedir

Hayata at onları güven ver
Ayak da duracak bak tutu ver
Uzatıp elini  göğsünü ger
Sevgi onları perişan eder

Hem oğlan hem de kız babasıydım
Düğün olacak seni bulsaydım
Salonu şartları konuşsaydım
Hep kaçtın ne yapayım dünürüm

Tüm adetleri tavana astık
Yarim yoktu bulamadık yastık
Seninle birlikte dolaşsaydık
Bakmadım gelmedin ki dünürüm

Boynu büküktü öksüzdü kızım
Görmedin mi düğünde yalnızdım
Yokluğunu kalbime kazıdım
Bakmadın bile anlayamazdın

Bugün ben olsam da olmasam da
Torunu kucağına alsan da
Geleceğiniz odur baksan da
İşte bak tadı bur da dünürüm
Bahattin Tonbul
15.11.2008

Bahattin Tonbul
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Dünya Dediğin

Herkesin penceresi iki göz arası
Kimse derdini bilmez bu gönül yarısı
İster kızın oğlun olsun istersen halası
Bütün yaşayanların ayrı olur dünyası

Bu dünya geniş bu dünya çok farklı
Harcamana dikkat et geleceğe katkı
Bugünü yarını hatta ahiretin hattı
Hangisi birbirinden bilemem daha hesaplı

Hesap deyince para anlama düşün
Kızın oğlun yeğenin hatta eşin
Varsa yatırımını çevrenden seçin
Şu yalan dünyada gelip geçin

İyi halinde çevrende çok olur dostun
Hasta halinde yok olur yerdeki postun
Bugün bana yarında sana durmayıp sorsun
Dünya dediğin budur sonunda nan kör olursun
24.12.2005
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dünya Değişti

Çok sevdim çok güzeldin,seçtin gurbet elini
Unutamadın ana,baba,dayı kardeş sevgisini
Dilerde gönüllerde dolaştırdın onların hepsini
Yürek ciğer iflas etti dayanmadı hiç bir tanesi

İçten içe hastalık sürdü acılar inletti bedenini
Gün günü aratır oldu ilaçlar ağrı kesiciler yetmedi
Kemoterapilerle vücudunun direnci tükendi
Vakit saat geldi ses kesildi dünyan değişti
08.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dünya Gibi

Birlikte karar aldık biz bu yolda yürürken
Bazen ağladık,bazen güldük gezerken
Geleceğin çizgisinin bu olacağını bilemedik
Seni tam rahatlamış olduğunu düşünürken

Yüreğim hep seni hatırlayarak geçti yıllar
Uzak kalmadım sana ateşin içimi yakar
Bazen yanımda olduğun halde hasrettim
Bu sevda dediğin baştan tırnağa kadar

Titretir sıtma gibi bilemezsin derdini
Sevda hastalığı adamın içine girdimi
Dumanı görülmez bacasız kombi gibi
Isıttığı alana bak hele sanki dünya gibi
21.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dünya İle Bağlantı

Anlayamazsın can çekiştiğini bile nefes aniden yok olur
Ölüm dediğin ağzından alıp burnundan geri verdiğin soluktur
Onu yapamadığın anda çeneni bağlar gözün kapanır hayat sondur
Dünya ile olan bağlantın sadece beden kalır ruhun serbest olur

Uçarsın gökyüzüne belki de bilmediğin bambaşka bir yere
Çok tanıdıklarımız vardı orada bulur musun sor bir hele
Gelecekler var arkanda onlara da  yer ayırt et hatta bizlere
Dünya ile bağlantın eşin çocukların kardeşlerin var geride
30.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dünya İnsan İçinde Esirsin

Dünya kurulduğundan beri değilmi küre
İnsanlar içine hapsedilmiş kümbetin içinde
Hava su yiyecek ara bul sen kendini besle
Akvaryumdaki balıktan farkımız söyle ne

Yıllarca çalışılıyor dışarıda yaşamı bulmak çıkmak için
Balıklarda arasıra temizlik yaparken mekanı değişsin
O akvaryumda bak sende dünyanın içinde adeta esirsin
Farkımız kalmadı oda sende herhangi bir şeyin içindesin
29.04.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Dünya İstiyorum

Kanımı kaynatacak
İçimi aydınlatacak
Göğsünde yaşatacak
Bir sevda istiyorum

Sevgi onsuz dertleşsin
Geçmiş onla birleşsin
Yaşam canla sertleşsin
Bir sevda istiyorum

Güneş yenden doğacak
Aşk onu boğacak
Beden toprak oğacak
Bir sevda istiyorum

Anılar kaybolmasın
Yüreklerde solmasın
Ruhu bensiz olmasın
Bir dünya istiyorum

Karanlıklar yanacak
Gündüzler boyanacak
Ruhum sensiz donacak
Bir dünya istiyorum
Bahattin Tonbul
8.5.2011

Bahattin Tonbul
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Dünya Kadardır

Herkesin bendeki, olan değeri
Ruhuma verdiği, sevgi kadardır
Kimi yaşamımda, kimi seferi
Tebessüm yaşatır, rüya kadardır

Kimi canı sıkar, dualar eder
Kimi gönüllerde, yaşayıp gider
Kimi de Allah’a, havale eder
Tebessüm yaşatır, dünya kadardır

Gidilen cenneti, ucuz değildir
Dil orucu bozar, ömür değildir
Sebepsiz sualler, aşka meğildir
Tebessüm yaşatır, dünya kadardır
Bahattin Tonbul
29.6.2016

Bahattin Tonbul
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Dünya Küser

Gizli gizli ağla gönül
Ne dert koydun nede bir gül
Senin için ağlar bülbül
Dolup dolup taşar bir gün

Hayat bir su akar durur
Yürekteki aşk gudurur
Yarinden ayrı olanlar
Can hasreti çekmiş olur

Güneşi olmayan güzel
Gök yüzünde yalnız gezer
Sabah olur rüzgar eser
Yürek boşsa dünya küser
Bahattin Tonbul
29.08.2008

Bahattin Tonbul
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Dünya Malı Benzer

Kimseye yar olmaz, birden kaybolur
Uzaktan görünse, o asacağına
Bir rüya gibidir, birden yokolur
Dünya malı benzer, gökkuşağına

Bir çizgi üstünde,yarısındasın
Niyet ile nasip, arasındasın

En güzeli değil, en sonda olsun
Bakmak yürek işi, sevenin dolsun
Görmek gözle olur,  gül benzin solsun
Dünya malı benzer, gökkuşağına
Bahattin Tonbul
20.1.2017

Bahattin Tonbul
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Dünya Seçici

Dağılsada saçın, gitmez güzellik
Rüzgarın esişi, elbet geçici
Sevda hep bakidir, kalpde özellik
Ölüme mahkumdur, dünya seçici

Elbet dünya fani, ona giderim
Tek bildiğim hakka,dua ederim
Doğdum ama gülmem, ateş diderim
Ölüme mahkumdur, dünya seçici

Muradı almadan, bilene danış
Dağların eteği, kaybolsa  iniş
Buluta çıkılsa, olmazdı dönüş
Ölüme mahkumdur, dünya seçici

Dinmedi gözümden, akan o yaşlar
Hayata bağlandım, gitmez telaşlar
Sevgiye sahipdir, bilen kardaşlar
Ölüme mahkumdur, dünya seçici

Tükenmez acılar, çalsa da sazım
Yaşanan dünyada, yokolmaz izim
Sevdiğim güzele, yazılmış yazım
Ölüme mahkumdur, dünya seçici

Bahattin uykudan, ne olur uyan
Yaşanan anılar, elbette ayan
Aşkına sahip çık, birada dayan
Ölüme mahkumdur, dünya seçici
Bahattin Tonbul
8.1.2015

Bahattin Tonbul
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Dünyada Onunla Yaşamaya

Evet yalnızsan ölümü özler insan
Varsa sevdiğin dünyada
Değer insanın ömrü
Yaşamaya
Yoksa kara toprak gözünü alır adamın
Çeker içine,girmek istersin
Sevdiğin
Onun kucağında
Keşke sende yatsan yanına
Ağrın sızın kalmaz o zaman
Uzanırsın boylu boyunca kara toprağa
Ölüm o olsa gerek
Düşünmeden hemen koyun beni onun yanına
Razıyım ben
Sevdiğimle kucak kucağa yatmaya
Yada
Dünyada onunla yaşamaya
05.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dünyadaki Eşin Ben

Toprakta yatıyorsan
Beni de duyuyorsan
Rahat ol huzurlu ol
Benim gönlüm artık bol
Burada yaşanan sembol
Mutlu eder insanı
Yaklaşırsan Allah’a
Dua eden adamı
Unutmaz yaratanı
Kim olursan tamamı
Seni yürekten seven
Kalpleri birleştiren
İnim inim inleten
Acıların sonusun
Bu dünyadan göçüren
Kul iken kulluk bilen
Tut artık yaratanın
Hem elinden gönlünden
Uçtu artık bu beden
Melek oldun artık sen
Makamını bilmeden
Orayı iyi öğren
Geliyorum peşinden
Dünyadaki eşin ben
Bahattin Tonbul
21.09.2008

Bahattin Tonbul
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Dünyadan Uzaklaşır

Kimseler olmayınca,göz yaşlarım sulanır
Adını andığım da,yar sesim donuklaşır
Yanarsa senin için,yanar ömür sonlanır
Yüreğimdeki acı,içerim de taşlaşır

Bakmayın bu halime,yüreğim çok yufkadır
Akan dereler suyu,aktıkça berraklaşır
Beni bu hale koyan,sevdiğimin aşkıdır
Onu tanımak için,yar dünya noktalaşır

Rüzgar esince duman,sağa sola  dağılır
Onunla anılarım,bir arada toplaşır
Kalbimdeki yanan,ateş alevi alır
Onu seven bu beden,dünyadan uzaklaşır
22.07.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dünyalar Mani

Yüreğimi almış can kaçıyorsun
Bedenimi alıp gidiversene
Hayallerimi de yar saçıyorsun
Rüyalarımdan hiç çıkmasana

Acılarımı at toprak altına
Hasretini benden kaçırıyorsun
Sevdanı bana kat yağ kar altına
Ruhunu kışın da üşütüyorsun

O güzel yüzünde,ısınıyorum
Kaybolonca onlar,soramam seni
Yok derler diyede,aranıyorum
Gönlümdeki yaralar,dahada yeni

Bahattin'im arar,dururum yari
Gökyüzünde kayan,yıldızlar hani
Dillerinde yanar,kururum gari
Geliversen yayan,dünyalar mani
Bahattin Tonbul
31.12.2009

Bahattin Tonbul
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Dünyalara Sığmazsın

Duydu rahatsızlığını abin Ali
O gece koşup geldi,acildeydi
Sabaha dek bizimle  bekledi
Sonucu duyunca adeta kükredi

Haberi almış kardeşin Safiye
Atlayıp geldi,bir hafta bizimle
Hastahanede kaldı,hepsi seninle
Mecburdu döndü Balıkesir'e

Peşinden Yalçın koştu geldi
Ali ile ikisi çok üzgündü belli
O gün akşam Yalçın kafayı çekti
O da döndü,memleketteki işe gecikti

Aynı gün teyzem ile Ülkü geliyordu
Çok yorgundular akşama kadar uyudu
Senin duygularını,ikiside zor anlıyordu
Ama olsun yinede onlar  üzgün,üzgün bakınıyordu

Çünkü canlarısın,kanlarısın hepsinin
Onlar için üzüldün,her zaman yollarını gözlersin
Ne kadar kızsanda,bir türlü kıyamazsın
Bir gülüş atsalar sana,dünyalarasığmazsın
14.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Dünyama

Es dedim rüzgara,es desem yara
Bir kış günü gelip,girdin rüyama
Yıldızsız gecede,olmuş kapkara
Dağlar arkasından,gelsen dünyama

İçimiz rahatlar,her esişinde
Göğsüme tuz basın,yar deyişimde
Çaresiz yaranın,son kesişinde
Ağrıyı boşaltma benim dünyama

Tutmuyor ellerim,çıkmıyor sesim
Bu muydu yan yana,çektiğim resim
Tenime verdiğin sıcak nefesin
Kaybolup gitmeden,gelsen dünyama

Sevip sevilmekle,dolu telaşı
Ruhunun özüyle,olan savaşı
Silmekle gitmiyor,çatılmış kaşı
Yarimi göndersen sanal dünyama

Direncim kırıldı,hasretim artık
Kalbimiz yoruldu,sevdamız yırtık
Düştüğün toprağa,tenini sardık
Çaresiz derdini,kattın dünyama

Bahattin’im yoktu,başka bir sözüm
Gönlümde ağlayıp,sararan yüzüm
Karanlık gecede,görmeyen gözüm
Hayaline dalıp,sarsan dünyama
Bahattin Tonbul
24.4.2011

Bahattin Tonbul
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Dünyamsın

Alırına aldım
Kalırına kaldım
Beni yok mu saydın
Dünyamsın meleğim

Sevdalar çekseydin
Gönüller ekseydin
Beni çok sevseydin
Dünyalar dileğim

Sevdanı mı sardın
Yüreğimde ardın
Gerçektende yardın
Dünyalık seveyim

Kapanan kaşların
Tükenen yaşların
Yenilen aşları
Dünyalık bileyim

Ben gönül eriyim
Ben sevda teriyim
Ben çeken biriyim
Dünyamsın meleğim

Karanlık geceler
Yar bensiz heceler
Bitmez bilmeceler
Dünyalık seveyim

Bahattin’im elde
Sevdiğim yar selde
Umudum hep yelde
Dünyamsın meleğim
Bahattin Tonbul
7.8.2011

Bahattin Tonbul
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Dünyan İçin

Dünyan için üzülme, ahretine kanasın
Varlığın kıymetini, bilmeyenler utansın
Hakka karşı olanla, susuz çölde yanasın
Yokluğunla terbiye, kalbe nurlar katansın

Dar ağacı sünnettir, ateşlerle oynama
Senden yana olanın, değerini koyama
Değeri yoksa sende, yüreğinde kaynama
Yokluğunla terbiye, kalbe nurlar katansın

Gençlik hayat devresi, aşkı yürek halidir
Seven ruhlar birleşir, geçmiş kalbin malıdır
Kendine olan güven, ölüm şekli halidir
Yokluğunla terbiye, cana nurlar katansın

Yaşananlar  geçmişte, kuşkusu kadar yaşlı
Umudunu kaybetme, ağlayan gözler yaşlı
Bezginliğin hayali, sevmezse iki başlı
Yokluğunla terbiye, kalbe nurlar katansın
Bahattin Tonbul
24.11.2013

Bahattin Tonbul
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Dünyan Olurdum

Bir kuş olup sana, kanat açsaydım
Cennetine varıp, seni bulurdum
Ufukta doğup da, sana kaçsaydım
Güneşle yaşayıp, dünyan olurdum

Kıpkızıl buluta, bakıp aldanma
Başımdaki ateş, yanıyor sanma
Esen rüzgarlara, sakın ha kanma
Güneşle yaşayıp, dünyan olurdum

Koyda dağbaşına, sevdan üşüsün
Seven yüreğimin, sade eşisin
Hayalimde duran, yalnız kişisin
Güneşle yaşayıp, dünyan olurdum

Uzaktan sevmesi, belki güzeldir
Ne yaralar vardır, hepsi özeldir
Kırılıp ayrılsa acın ezeldir
Güneşle yaşayıp, dünyan olurdum

Gönül gözleriyle, huzur bulduğum
Çakan şimşeklerle, ışık saldığım
Gece hayalinde, sesin olduğum
Güneşle yaşayıp, dünyan olurdum

Bahattin’i hasret, çoktan yaralar
Deniz yakınından, uzak karalar
Yürümesi sevda, aşkta aralar
Güneşle yaşayıp, dünyan olurdum
Bahattin Tonbul
29.1.2013

Bahattin Tonbul
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Dünyanın Hali

Böylemi olacak yaşanan dünyanın hali
Kimi yerde kimi de ayakta sürü misali
Bakma öyle boş gözlerle düşün sene
Yarı ayrılanın olurmu hiç dizinde mecali

Göçenlerin çoğu mutlu ve mesut
Bekleyenlerin telaşı acısı sabit
Rahat olsunlar hepsi mezarlarında
Yatsınlar bari o güzelim toprağın altında

Haksızlık ve zulüm yok orada korkmayın
Yaptıklarıyın cezasını inkara kalkmayın
Hiç olmazsa gerçek adaletin elindesin
Her şey ayan beyan karşındadır unutmayın
8.07.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Dünyanın Telaşı

Yakar Allah yaktı diyecek
Yanınca Allah’ım görecek
Alev içinde yürüyecek
O hepsine sabır verecek

Açsan açlığını göresin
Sabah yersen öğle istersin
Zengin fakir ayırt etmezsin
Beden hepinizde bilesin

Susuz yaşayamazsın her an
İçindeki yürektir yanan
Aşkı vücuduna dolayan
Allah’ı unutma sakın an

Dillerde gönüllerde taşı
Unutma bu sevdayı aşı
Uyusun sevdiğimin naşı
Bitmez  bu dünyanın telaşı
Bahattin Tonbul
28.09.2008

Bahattin Tonbul
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Dünyasında Bir Hayal

Dünyasında bir hayal, rüyalar gerçek olsa
Kaybolmasın bu sevdan, bitirme nefesini
Sende sevseydin kadın, ateşine can dolsa
Karanlık geceleri, duymasamda sesini

Tek başına gülsende, bülbül olup ötsende
Unutamaz bu yürek, toprak olup bitsende
Hayaline doymadı, sevdan ile yitsende
Karanlık geceleri, duymasamda sesini

Ben toprak aramadım, seversen dön yanıma
Bülbül konmuş ötüyor, gül dikensiz anıma
Ben seni saramadım, dilersen gir kanıma
Karanlık geceleri, duymasamda sesini
Bahattin Tonbul
14.2.2017

Bahattin Tonbul
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Dünyaya Aittin

Dünyaya aittin, nede güzeldin
Her güzele bakıp, ağlamak gerek
O güzellik elbet, birgün  bitecek
Gece karanlığı, ışıtmak gerek

Mıknatıslı cisim, cisimi çeker
Ölüm hüner değil, toprağa diker
Kul Allah’a gider, gönüle eker
Her güzele bakıp, ağlamak gerek

Şimdi çok yaklaştı, veda zamanı
Kızıl deniz kadar, verme amanı
Dağlar taşlar ateş, salmış dumanı
Her güzele bakıp, ağlamak gerek

Herkesi kendine, dost edemezsin
Düşmanı karşında, yokedemezsin
Acıya tat katıp, hoş diyemezsin
Her güzele bakıp, ağlamak gerek

Bir malı alırken, nasıl incelir
Görüntü özelse, şekli güncelir
Gönül güzelliği, kalpde gencelir
Her güzele bakıp, ağlamak gerek

Kul kendine bakıp, birşey sanmasın
Gördüğü şekile, çok aldanmasın
Sakın Allah’ından, uzaklaşmasın
Her güzele bakıp, ağlamak gerek
Bahattin Tonbul
10.9.2013

Bahattin Tonbul
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Dünyaya Her Gelen

Dünyaya hergelen, gülecek elbet
Evlenip barklanıp, eşin olursa
Yaşayan tüm canlı, ölecek elbet
Sevdiğin yanında, heran olursa

Geçen tüm zamanı, bilecek elbet
Çoluk çocuk anne, baba diyecek
Onlarda sevdikçe, solacak elbet
Eş dost akrabalar,,sende yiyecek

Dedelik ninelik,yakışır elbet
Toprakta yatanlar,bir gün solursa
Ayrı kalan sevda, yanacak elbet
Aydınlıklar elbet, sönük kalırsa
Bahattin Tonbul
17.3.2014

Bahattin Tonbul
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Dünyayı Oluşturan Nur

İçimdeki sıkıntıyı kimse bilmez içim burulur
Çok yalnız kaldım bu halimi anlayan yoktur
Hiç unutmam seni toprağı doyuranı da çoktur
Sonra fışkırır içinden böcekler!
Ağaç dolu bahçeler!
İnce dallardan filizler
Bakarsın açmış olan çiçekler
İyice bak yanılma hepsi birer
Dünyayı oluşturan nur
22.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Düreyim

Yayı verdin o dağlara meleğim
Ekmeğime sevgi katıp düreyim

Sensiz geçen şu baharın yazını
Salıverdin sevgimizi meleğim
Dillerinde gönül bağın azını
Yayı verdin o dağlara meleğim

Acıların bitmiyordu dünyada
Seni özler sensiz duran yüreğim
Anıların gitmiyordu rüyada
Ekmeğime sevgi katıp düreyim
Bahattin Tonbul
15.2.2010

Bahattin Tonbul
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Dürüst Ol

Kendisini bulunca, mutlu varlığı doğar
Su damlası kendini, bulunca ancak damlar
Utandırmadan dinle, sevdası onu boğar
Dürüst ol kaybedersin, tükenmez tende canlar

Yalnız durmak bambaşka, sırtını sakın dönme
Anladığın bu dilden, seversen kalpden inme
Güldürmeyi başardın, düşmandan korkup sinme
Dürüst ol kaybedersin, tükenmez tende canlar
Bahattin Tonbul
27.2.2017

Bahattin Tonbul
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Düşen Yapraklar

Seven gönlüm kapmış sensiz sızını
Saklı cennetinde,duran kızını
Esen rüzgarlarda,müthiş hızını
Bekleyerek kurur,düşen yapraklar

Taşsın okyanuslar,essin fırtına
Delinsin gökyüzü, insin sırtına
Çağlayan o sözü,yazsak kartına
Bekleyerek kurur,düşen yapraklar

Ulu tanrım yazmış,içimde saklı
Özlemi bitmiyor,sevdası haklı
Kadere bakarak,tükenmiş aklı
Bekleyerek kurur,düşen yapraklar

Hasretiyle örter,densiz hazını
Türkülerde söyler,çalan sazını
Umudu tüketmez,gönül yazını
Bekleyerek kurur,düşen yapraklar

Kapansın dünyaya,sensiz o gözler
Susma zamanıdır,yüreğim özler
Aşk meleğimizse,uzaktan izler
Bekleyerek kurur,düşen yapraklar

Sonsuzda başlıyor,bedenim kansız
Şahitsiz sevdamız,bitmiyor ansız
Ölümü hak ettik,geçmiyor yansız
Bekleyerek kurur,düşen yapraklar

Ağlayan o gözler,gelmiş kırkına
Ölümü sarmışsın,bomboş çarkına
Bilmiyor hiçkimse,gelsen parkına
Bekleyerek kurur,düşen yapraklar
Bahattin Tonbul
11.12.2011

Bahattin Tonbul
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Düşen Yar

İçimdeki acılar
Her gün durmadan yanar
Kimselere diyemem
Benim yüreğim sızlar

Hiç biri bende değil
Aşkımdan yare eğil
Yavaş yavaş gelecek
Sevda denilen meyil

Karanlıkta yalnızlık
Bedendeki cansızlık
Birden bire yok oldu
Yüzündeki kansızlık

Bitmek bilmiyor bunlar
Hepsi hatıramda var
Durmadan yara kanar
Benden uzak düşen yar
Bahattin Tonbul
18.11.2008

Bahattin Tonbul
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Düşer

Bilmez insan yerini, bir tüy gibi hafiftir
Yağmurun taneside, elbette yere düşer
Kar gibi zarif doku, yüreklerde tariftir
Kimi gül yaprağına, kimi çamura düşer

Ölüm hayatta büyük, yaşanacak yerdedir
Her insanı yaracak, bağlanacak yerdedir
Asıl kayıp olacak, dağlanacak gündedir
Kimi gül yaprağına,  kimi çukura düşer

Sevdalarda duracak, bakılacak bir yüz ol
Gönülleri saracak, güzel olan bir söz ol
Hepsi bundan ibaret, yakılacak tek göz ol
Kimi gül yaprağına, kimi  toprağa düşer

Birinci sevgi yeter, yürekleri o deşse
İkinci sevgi kutsal, acılara aşk düşse
Hayat bir cemre gibi, üçüncüsü son işse
Kimi gül yaprağına, kimi cimene düşer

Gören gözde karanlık, güneş doğsa yer bulmaz
Görmek istemeyende, açılan perde olmaz
Sözde ışık ne yapsın, ağlayan toprak olmaz
Kimi gül yaprağına, kimi çamura düşer

İnsan yağmur tanesi, fırtınalarda coşar
Yollar çıkmaz olsada, seven aşık hep koşar
Bulutlar ülkesinde, o yar dağları aşar
Kimi gül yaprağına, kimi çamura düşer
Bahattin Tonbul
20.2.2014

Bahattin Tonbul
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Düşersen Üstümüze

Mülkiyet amca
Bize de gel bir gün
Özledim sakalını okşayayım
Bak istersen babamın kine
Beyazlar düşmüş mü ne
Hep anamı sordun
Bu yüzden kavuşamadık seninle
Her gün yemek yedin hatta kaçtın
Haber bile vermedin bize
Dolaşıp durdun çevremizde
Gel istersen bal ile tereyağ vereyim
Düşersen üstümüze
02.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Düşkün

Umudu sevdadır, sabır ver bana
Yari aldın bensiz, ağlatmasana
Ölüm hak dileyim, hayal bu cana
Toprak ona düşkün, bağlatmasana
Bahattin Tonbul
5.1.2013

Bahattin Tonbul
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Düşman Daralır

Dağların umudu yüksekte olur
Denizen sevdası derinde kalır
Yol bulup yürürse, hain çok solur
Karanlık sularda, düşman daralır

Sabır ibadeti, seveni alır
Seven kaybolursa, umut kısalır
Nasibi bağlanmış, nefessiz kalır
Karanlık sularda, düşman daralır

Sevda muhabbeti, ocağımızda
Saz ile gelirse, kucağımızda
Ateşe çok dalmış, sıcağımızda
Karanlık sularda, düşman daralır
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul
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Düşmanlar Çatlatalım

Yarim gitmiş gurbete
Dayanamaz hasrete
Oyunlardaki yeri
Bırakmazdı servete

Hele yar yar canım yar
İçimi kaynatırlar

Kıvırıp çatlatalım
Dostları oynatalım
Haset haset bakanı
Etrafa tanıtalım

Hele yar yar canım yar
İçimi kaynatırlar

Sana candan bakarlar
Ne yürekler yakarlar
Yarın güzel olunca
Düşmanı çatlatırlar

Hele yar yar canım yar
İçimi kaynatırlar

Haydi gel oynayalım
El ele tutuşalım
Şu beldenin içinde
Düşmanlar çatlatalım
Bahattin Tonbul
25.10.08

Bahattin Tonbul
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Düşmanları Güldürme

Onun için gül yüzünü saklama
Yalnız gurbet elde yari sorarım
Çok hasretlik çekiyorum  arama
Göremedim eşi dostu ararım

Kanımdaki ateşimi durdurma
İçimdeki alevini söndürme
Karanlıkta eşe dosta göz kırpma
İyi dinle düşmanları güldürme
Bahattin Tonbul
5.10.2008

Bahattin Tonbul
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Düşmeyince

Karanlığın bedelini
Tanrım bize vermedi ki
Sevgilimin ciğerini
Delik deşik etmedi ki

Seviyorum bende işte
Aşka güneş işleyince
Hatıralar bitmeyecek
Yere gölge düşmeyince
Bahattin Tonbul
5.5.2009

Bahattin Tonbul
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Düşmüş İse

Annen gitti dayandında
Baban gidince ne olur
Sen onlara ayandında
Yanan ateşte kor olur

Dertlerini hissedip de
Kıymetini bilemedim
Acıları söyletip de
Yaşatmayı silemedim

Gurbet elde ayrılıklar
Sevenlere kahır etti
Işık yokken karanlıklar
Sevgileri hep yok etti

Yükseklerde esen yeli
İçerimi serinletir
Irmaklarda coşan seli
Yatağında derinletir

Ayrılmasın tüm sevenler
Hak yolunda yürür ise
Sevdiğini terk edenler
Toprak yola düşmüş ise

Bahattin'im aşkı buldum
Acıları kalbe koydum
Yarin yüreğinde soldum
Toprak yola düşmüş ise
Bahattin Tonbul
15.11.2009

Bahattin Tonbul
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Düşsede Düşmesede

Hayat sanki bir bulut, rüzgar varsa dağılır
Gökyüzünde o umut, gitse de gitmese de
Dağlara yanaşınca, yağmur olup sağılır
O toprağa can verir, düşse de düşmese de
Bahattin Tonbul
23.8.2016

Bahattin Tonbul
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Düşsüzüm

Yağmur olup yağsam tel tel saçına
Rüzgarında kaldım, şimdi güçsüzüm
Damla olup düşsem, can bir kaçına
Sensiz nasıl oldum, baksan düşsüzüm

Gece rüyalarda, gördüğüm düşün
Haydi sende sevin, bitmez gülüşün
Yüreğimde yalnız, kalsan sen üşün
Sensiz nasıl oldum, baksan düşsüzüm
Bahattin Tonbul
6.10.2012

Bahattin Tonbul
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Düştü Güneşi

Hüzne büründü ateşi
Gönlüne düştü güneşi

Ufkun engin derininde
Doğmadı sabah güneşi
Akşamın dar vaktin de
Hüzne büründü ateşi

Kızıllığa sardı birden
Yaktı bedeni telaşı
Yüreği burktu aniden
Gönlüne düştü güneşi
Bahattin Tonbul
10.4.2009

Bahattin Tonbul
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Düştü Toprağa

Yanıyor yüreğim her yerim harap
Ne zaman düzelecek şu gönlüm
Ellerim dizlerim tutmuyor berbat
Unuta bilecek miyim ne yapsak

Mümkün değil unutulmaz sevda
İçimizde kenetlenmiş o aşk adeta
Dilerde dolaşırdı söylenirdi ne fayda
Sonu ayrılık oldu biri düştü toprağa
8.7.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Düştük Bu Hale Suçumuz Ne

Seni seven yüreği saklarım ben içimde
Beni seven yürekte kalmış senin içinde
İkisi de çok yalnız şu an bir düşünsene
Neden,neden? Düştük bu halle suçumuz ne?

Ben yalan,sende  gerçek dünyadasın
İkimizin arasında perde varsa kalksın
Seven yürekler ne olur ayrı kalmasın
Neden,neden? Düştük bu hale suçumuz ne?

Ara sıra gel de hissedeyim yüreğimde
Konuşuyorum yalnız bazen kendi kendime
O an sanki karşımda duruyorsun diye
Neden,neden? Düştük bu hale suçumuz ne?

Bir sabah pusan gözlerimi ruhumu da daraltmış
Esen rüzgarlar yavaş,yavaş yüzümü de  okşamış
O kadar ki sensizlik yüreğimi buruk bırakmış
Neden,neden? Düştük bu hale suçumuz ne?

Sorma okyanusa içinde çok inci tanesi var
Senide onların yanında salkıyacak canım yar
Benim incimdin başka yok onlarda çok çıkar
Neden,neden? Düştük bu hale suçumuz ne?
4.06.008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Düşüncesi Neyiydi

Aşk tadını yaşayan
Sevip de yürek yakan
Canım gibi severim
Ruhumu yaralayan

Kalkıp da gel artık yar
Rüyam da aşkım yanar
Seni sevenin çoktu
Dumanı her an çıkar

Sevgilim dol içime
Kalbimdeki gücüme
Nasıl olsa duracak
Şansım yoktu seçime

Yavaş,yavaş tükendi
Sevda denen o şeydi
Çeken tüm aşıkların
Düşüncesi neyiydi
Bahattin Tonbul
20.12.2008

Bahattin Tonbul
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Düşünen Çocuk

Yaratıcı:
Geleceği okudum, yıllarca
Bayaramlarda seyranlarda
Ben onunla güldüm
Onunla oldum
Doğdum doğalı
Bana tek sahip di
O

Çocuk:
Ayrılınca
İlkgünüm de çok ağladım
Zamanla sustum
Tanımaya çalıştım
Çünki
Dilleri başkaydı
Dünyaları bambaşka
Kimi zaman süt verdiler
Kimi zaman ekmek yedirdiler
Kimi zaman da su içirdiler
Büyütürken
Beni tanımaya başladılar
Bende onları

Anne:
Onu öğrendim yavaş yavaş
İlk önce onunla konuştum
Beni koklar temizler yıkar
Ve giydirirdi
Gecesi gündüzü hep bendim
Ne kadar çok sever di
Bende onu
Çok tatlıydı çok

Baba:
Sabah çıkar akşam dönerdi
İlk önceleri anlayamadım ama
Sonraları yolunu gözler oldum
Özlerdim kısa zaman da
Başka bir duyguydu
Onunla olmak
Onu kucaklamak
Ayrı bir zevkti
Ayrı bir güçtü
Yüreğimde

Dilim de söylenen eski bayramlar
Tadı durur hala damağımda
O zamanlar bana
Geliyor bebek derler di
Oysa ki
Ben yaşayan düşünen çocuk
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Bahattin Tonbul
3.7.2016

Bahattin Tonbul
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Düşünme Be Adam

Sen gidince bana birşeyler oldu
İçimde oluşan  bir sızı
Adeta ateşe topuna döndü
Önce siyah bir duman çöktü
Etrafımı göremedim duyamadım
Gözüme duman kaçmış
Ağlar gibi yaş damlıyordu yanağımda
Bilmiyorum belki de ağlıyordum dumanına

Neyseki çabuk dağıldı yoksa nefes alamaz olmuştum
Boğuluyordum adeta seni her anışım da
Yerde birşeyler buldum senin mi bilemedim
Seni görüp soramadım bir daha,
Bende poşetledim hepsini duruyor gardolabında

Gördünmü  içimdeki ateş hala acı veriyor bütün vücuduma
Geçti zannetmiştim geçmemiş dahada çoğalmış baksana
Durup durup titretiyor,dudaklarım kurumuş benzime bir baksana
Saman gibi sararmışım ben yoksa ölümüyüm
Ne fark eder sevdiğin yanında yoksa
Ha yaşamışın ha ölmüşün düşünme be adam
Güzellik yarışmasına katılacak değilsin ya
11.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Düşünmeden

Sen nasıl yazarsın beni sevdiğini be adam
Bana sordun mu?
İçimde sana karşı olan duygu mu?
Yok...
Çünkü hakim de sensin yargıç ta
Arayanım da,soranım da yok
Acıdığın için sevdiğini söyledin değil mi?
Benden sana hayır yok
Bir ömür sanal geçer mi?
Merhametle sevgi,düşünsene hiç sürer mi?
Bırak artık bunları
Geçmişte kaldı onlar
Düşünce adamın yüreğini derinden yakar
Yakmasa bile adamı parçalar
İşte gerçek sevgi bu
Hayat bir ömür su yolu
Aktıkça akar yatağının içinden
Bir bend olmazsa önünde derinden
Durduramaz kimse onu
Ta ki temeli olmazsa dibinden
Merhametli sevgi olu verir birden
Düşünmeden
13.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Düşünmek İstemiyorum Maziyi

Düşünmek istemiyorum geçmişi maziyi
O zaman hatırlıyorum çektiğin acıyı
Yaşarken mücadele ediyordum yaşatmaya
Direniyordun sevgimizi sende uzatmaya
Duyduğun ilk saatler demiştin bunu da yeneceğiz
Neleri yenmedik ki,üzülmüştün üzülmesine ama
Benim üzülmememi istemediğin için cesaret verdin
Güya içimi yaktın ağlamamak içinde kendimi dışarı attım
Göz yaşlarımı senden saklamıştım.
Fark etmedi be canım iki saat sonra hiç konuşamadın
Dünyada son konuştuğun anlarmış o anlar bilemedim
Tam elli iki gün birlikte yattık hasta hanede
Söylediğin gibi o hastalığı yine birlikte yenmiştik
Ne yazık ki vücudunu yıpratan güçsüz koyan tedavi
Vücut direncini tamamen yok etmişti
Seni umutlarımızı yıkan hastane mikrobu idi
Vade geldi buda bahane olarak rapora not edildi
Ölüm nedeni hastane mikrobuna direnemedi
İçim cız etti her şeyim dünyam o an bitti
Elini bile tutturmadılar soğuk yüzünü ve bedenini
Beyaz bir örtü kefenle birlikte yıkanıp defnedildi
Bu dünyadan götürdüğün en büyük hediyendi
Toprak eşildi
İçine güzelce yerleştirilip,üstüne toprak örtüldü
Ve her şey bitti……..
Bu yüzden düşünmek istemiyorum maziyi
07.07.2008
Bahattin Tonbul
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Düşünsene

Derdimi anlatamıyorum her hal
Alışmış ruhum
Başka bir kişiye tahammülüm yok
Seviyorum onu
Bunca geçen zaman kendine bağlamış
Kendini sevdirmiş
Evini çocuklarını ve yuvasını işlemiş
Yüreğime

Yeri gelmiş sevmiş
Yeri gelmiş övmüş
Yeri gelmiş terk etmiş
Hepsini
Düşünmemiş sevili eşinin
Onun deliler gibi seveceğini

Anlıyorum onu
Zamanın da kimseyi incitmedi
Kırmadı
Kendini kırarak yaşattı
Hep üzülen o oldu

Ondan sonra kendimi sorguladım
Kazanan o muydu
Yoksa
Kırmadan incitmeden yaşattığı
İnsanlar mı
Sessiz kalmanın cezası
Yok olmak mı
Bunu anlamaya çalıştım
Bir türlü yanıt alamadım kendi kendimce

Affetmek ve onu dilemek
Sevmek ve kendini sevdirmek
Kar mı zarar mı
Acaba bu ellerden giderken
Bu ona onurlu bir ceza mı
Düşünsene.
Bahattin Tonbul
23.1.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Düşünsene Anne Sensiz Bu Günü

Unutma bu pazar seninleyim mezarının başında,dua edeceğim
Tabutun içinde beyaz gelinliğinle gülüyordun,benim meleğim
Neden böyle oldu bilmiyorum ama inan seni çok özlemekteyim
Düşünsene anne sensiz bu dünyadan tat alamıyorum çaresizim

Kokunu özledim anne,göğsüne başımı koyup yatmayı
O an sıcaklığını hissederdim rahatça da sana bakmayı
Uyuyamazdım anne geceleri,saçını tutup okşamayı
Bu pazarı nasıl geçiririm yapamam sensiz olmayı

Canım annem beni dünyaya getirdin,içinde dokuz ay büyüttün
Sonrada kraliçe kızım diye adıma Ecem dedin herkese ilan ettin
Ben seni sevdim sende beni,unutma annem ruhum seninle ebedileşti
Çok sürmedi desem doğru olur annem zaman yardım etmeme yetmedi
10.05.2008
Bahattin Tonbul
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Düşünsene Hele

Sağır köşelerin,sessiz ıslıkları
Duysun sesimi bak ben bir kere sevdim
Adam gibi sevdim,şimdi neyim
Bir de sen
Söyle,söylesen de ona göre halime
Ağlayıp sızla yayıp da bilsem

İçimde oluşan çınlayan o sese kavuşayım
O gidince zaman sustu,
Mekan sustu,yürek kustu
İçten içe yaşayıp yaşattıkça da hiç susmayacak
Dünya sevenlerin sevdalıların sesi ile
Hep kulaklarda çınlayacak
Kimi ağlayacak,kimide bazen gülecek
Ruhumu kaplayan ateş
Ne olacak
Bilmem

Cennet mi? cehennem mi olur
Ufuk aniden,dilediği gibi kıpkızıl kordur
Mavi gök önce turuncu,sonra siyaha döner
Gülenler ağlayana ne emreder bir bilsen
Sus dese susturamaz
Haykır dese haykıramaz
Ağrılar sızılar kayboluverir
Bir toz bulutu gibi
Ufkun üstünden
Nereye gittiğini neler yaptığını anlayamazsın
Takip edemezsin hatta bilemezsin
Ellerinle toprağa koyduğun
Kıyamadığın mis kokulu yari
Düşün artık
Nerden gelip nereye gittiğini
Hatta şuan sensiz nereler de yattığını
Düşünsene hele
Bahattin Tonbul
22.1.2011
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Düşüveriyor

Su yüzünde parlıyordu
Görüntün gündüzleri…
Güneş ışığının parıltısı da
Kaybediyordu onu
Şavkını durgun yüzünde ala bildiğine
Derinleştiriyordu
Sonrada yok oluyordu
Şimdi onu da göremiyorum artık

Gökyüzünde senin parlayan yıldızında yok olmuş
Benimkisi tek başıma dolunay’ın etrafında
Sanki kapkara kalmış
Hem de ışığını salamıyor
Gönlü bomboş
Sevdasına hasret
İçine kapanmış zavallı
Demek ki senin gül yüzün hayat veriyordu
Isıtıp ışık saçıyordu sevdiğinin yüreğine

Bir kırlangıç gibi,korkak ve ürkekti
Kır çilli tüyleri dökülmeden
Gidi veriyor başka ellere
Sevgiye muhtaç bir şekilde
Tam alıştı derken
Zamanın nasıl geçtiğini
Bilemiyor
Göç vakti gelip çatıyor
Özlemlerini hayallerini ve anılarını
İstemeyerek orada bırakıp
Terk ediveriyor
Güzelim yuvasını
Bunu yaşamak
Söylemek kadar kolay değil
Ama
Gönüllerde taşımak hele daha da zor

Ateşte yürüyor uçarken
Sevmek onun için tutku olmuş
Bir yerde dursa sevdikleri aklına geliyor
Şarkılar mırıldıyor
Yavrularını özlüyor,
Rüyalar görüp,hayalli yor
Nereye konsa yuvası sevdikleri aklına geliyor
Tez elden varması gerekecek yeni yerlere
Ulaşmak yeni düzenler  kurma için
Sonsuzlukta kaybolurcasına
Kanat çırpıp kayboluyor
Gökyüzünde kanadından düşmüş bir tüy
Arkasından
Dolana dolana sonunda
Toprağa yani yere düşüveriyor
Bahattin Tonbul
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3.10.2010
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Düzmece Hayali

Sevmekten usandım, desemde artık
Sevip sevilmeyi, beklemiyorum
Kapattım sayfayı, acıyı artık
Düzmece hayali, istemiyorum

Yarin hasretine, mahkum olmuşken
Yüreğimde infaz, yapamıyorum
Aşkın enkazını, kalpde yakmışken
Düzmece hayali, yapamıyorum

Ezanlarla doğduk, nerelerdesin
Selalarla doyduk, gidenlerdensin
Ölünce de soyduk, ne derdindesin
Düzmece hayali, yapamıyorum

Ey yar zamansız gel, selamsız gelme
Acı keder dolu, yüreği delme
Sana bakan yüze, ağlayıp gülme
Düzmece hayali, yapamıyorum

Hakkı söyletmeye, umudum çoktur
Dilde dolaşmaya, güvenim yoktur
Sevenin kalbinde, aşkımız oktur
Düzmece hayali, yapamıyorum
Bahattin Tonbul
2.2.2013
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Ebedi Ayna

Ben şiirlerimde
Yüreğimde ki ateşi yazıyorum
Sakın ha aldanma
Gelmiş geçmiş,yaşanmış aşkların
Gölgesinde kalacağına
Leyla ile mecnun,
Kerem ile aslının aşkı
Sizin aşkınızdan farklı sanma
Her ikisinin ve yaşadığın aşk
Allah katında birdir
Hatta sevenlerin sevdası
Gönüllerden çıkmayan bir virüsdür
İşte bu bulaşan virüs
Bize ve bizden sonraki
İnsanlığa ulaşan
Onları aydınlatan
Ebedi  ayna
Bahattin Tonbul
22.4.2011
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Ecel Geldi Aldı

Ecel geldi onu aldı toprakta bağrında saklıyor
Bu dünya yalan fanidir şimdi nasıl anlaşılıyor
Sanki hiç yemedi içmedi buralarda gezmedi
Bu dünya benim diyenler ortalarda görülmüyor

Hepsi aynı yolda aynı yerde gideceğimiz o belde
Dünyaya hakim olan o kadar güçlü olan nerede
Hepsi toprak altında toprağa sığmışlar belkide
Anlamadın mı daha bütün güç bizi yaratılan yerde
01.04.2008
Bahattin Tonbul
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Ecelim Ol Gel

Geleceksen gel artık, zamanı erteleme
Yıllarca çok gözledim, sabahları ekleme
Benim yüreğimde can, ruhuma da git deme
Ecelim ol gel gülüm, anıları bekleme

Meğer sevmek ne zormuş, bunu sensiz anladım
Sevmek yalınız gülmek, inan planlamadım
Yüreğimden kan aksa, acını paylaşmadım
Ecelim ol gel gülüm,yarınları bekleme

Seni yaşatmak için, bedenimi bir görsen
Tattığım acıları, ikiye birden bölsem
Simsiyah saçlarını, ellerimle ben örsem
Ecelim ol gel gülüm, ölümümü bekleme

Darmadağan olmuşsan, yüreğimde çiçeksin
Yok etmemek adına, kokladığım böceksin
Korumazsan sevgimi, beni kaybedeceksin
Ecelim ol gel gülüm, geleceği bekleme

Sen olmazsan yanımda, her parçam dağılıyor
Hatıra olsun diye, bir dönemlik kalıyor
İnatla değil sevda, yarınları salıyor
Ecelim ol gel gülüm, yarınları bekleme

Birtek seferde değil, yudum yudum içsende
Son zaman diliminde, ayrılığı eksende
Sabretmesini bil sen, sevdaları çeksende
Ecelim ol gel gülüm, yarınları bekleme
Bahattin Tonbul
29.10.2012
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Ecem

Kızım Ecem seni de çok özledim
Senin yerin kalbimde çok derin
Son çocuğumsun uzun zaman bekledim
O yüzden sana Çağlayan Ecem`im dedim

Diğerleri nasıl büyüdü anlayamadım
Seni onlarla büyüttük kavrayamadım
Aradan on yıl geçti sorgulayamadım
Çağlayan Ecem`imi küçükken koklayamadım

Şu anda geldin on dört yaşına
Genç kız oldun tek başına
Ortaokulu bitirdin çatık kaşınla
Hayranım sana Ecem`im ve bakışlarına

Sana Ecem dedik kraliçemsin
Annenle benim her şeyimizsin
Diğer çocuklarımızdan farklı değilsin
Çağlayan Ecem benim canımı yesin
8.7.2007
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Ecem Ağlayarak Yanıma Geldi

Dün akşam ne oldu bilirmisin canım
Ecem ağlayarak yanıma geldi kızım
Bana annemi unutamıyorum babacığım
Diyerek hıçkırmaya başladı ne yapayım

Boynuma sarılıp ağladı ağladı kendimi zor tuttum
Onun acısını duyunca kendi hissettiklerimi unuttum
Dışına vurmuyormuş hep içinde kandisini avutmuş
Dün dayanamayıp en sonunda bana duyurmuş

Sensizliğin acısını içinde saklamak dışarıya atamaması
İleride olurya annesi gibi olup hastalığa yakalanması
Ölümden değilde ele avuca kalıp da öyle yaşaması
Korkutuyormuş onu bu hastalığın anneden çocukta oluşması

Ayrıcada hatıraları onu daha çok etkilemiş hep bastırmış
Bu düşüncelerini daima içinde tutmuş dışarı atmamış
Unutamıyor artık en sonunda bakmış bir türlü başaramamış
Bu üzüntüsünü en sonunda babasına anlatmak zorunda kalmış

Canım kızım annesini özlemiş onu koklamak sarılmak istemiş
Çok beklemiş rüyalarında gelir diye ama bir türlü  görememiş
Ağlamak istemiş ağlayamamış bu üzüntüsünü de giderememiş
Bana açılmak zorunda hissetmiş ablasına ve abisine de diyememiş
19.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ecem Kızın Geliyor

Bak ömrümün on beşinci baharını yaşıyorum
Yavaş,yavaş cennet ve cehenneme yanaşıyorum
Şöyle bir düşünce sardı hemen beynimi
Ben diyen insan inan anlayamaz beni
Akil balik oldum
Dahası da var on sekizime yanaşıyorum
İşte o zaman seni düşünüyor mutlu oluyorum
Çünkü her geçen zamanla sana yaklaşıyorum
Canım annem
Seni çok özlüyor
Kucağında yatıp saçını tutmak istiyorum
Bak geçen her gün
Saatle sana
Daha çok yaklaşıyorum
Aç kollarını anne...
Kızın Ecem geliyor
23.05.2008
Bahattin Tonbul
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Ecem'in Geçmişe Özlemi

Canım sevgilim
Kızın Ecem ile benim
Uykumuz kaçtı hatta ikimizin
Geçmişe mi,geleceğe mi yolculuk edelim

Derken Ecem geçmişe özlemi
Annesinin hastalıktan önceki haline gitmeyi istedi
Onu uyarmak için gitmesi gerektiğini
Düşünerek istiyordu geçmişini

Belkide sensizliğin verdiği özlemi
Bu şekilde uyararak,senin hastalığını önleyeceğini
Düşünerek istiyordu geçmişini

Aslında bir an evvel on sekiz yaşına gelmeyi
Çok istediği halde
Seni bulmak koklamak için istiyordu
Kızın Ecem geçmişini
20.02.2008
Bahattin Tonbul
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Edebiyat Defterine Sor Yeni

Yufka alıp tek başına düremem
Şairleri tek sayfada göremem
Sanal alem ben senide süremem
Edebiyat defterine sor beni

Rüya idi dostlar ile buluşmak
Güler yüze hasret kalmış bir uşak
Gönül dostu yazarlarla konuşmak
Edebiyat defterine sor beni

Hasan Sancak yorgun argın bakıyor
Hilmi hocam bir deryada akıyor
Adnan Şahin gönüllerde çakıyor
Edebiyat defterine sor beni

Susuz yazın sessizliği yakıyor
Siyah gecem güler yüze bakıyor
Ali ise yüreğinden akıyor
Edebiyat defterine sor beni

Ahmet Sargın bu diyarda coşmuştu
Asker Omur ters köşede pusmuştu
Toynak ağam ortalarda koşmuştu
Edebiyat defterine sor beni

Su perisi sade özlü dolaştı
Emine kırk beş ayrıca telaştı
Habib Dağlı bütün dosta ulaştı
Edebiyat defterine sor beni

Ramazan Altınoluktu o ve ben
Ali Çağlayan’dı gelip de giden
Erdoğan Bektaş’ı hazani bilen
Edebiyat defterine sor yeni

Murat Canbolat’ı gönülden sevdim
Halil Gülşen’i de çok içten gördüm
Durdu Şahin’ede sevgi gönderdim
Edebiyat defterine sor yeni
Bahattin Tonbul
27.4.2010
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Edemedik

Yıktığın o aşkına,elinle toprağa atmak
Attığın o toprağı üstüne yıkmak
Ayrı bir acı verir seven yüreğine değil mi
Bırak anlayan yaşayan bilsin
Seni seven sevdiği yerde görsün
Neşeli şeyler söyle
Beni aşkımıda al yanına
Veda yapanlar
Uzaktan sevenler içindi
Biz gönülden sevdik birbirimizi
İşte bu yüzdende veda etmedik
Edemedik ki
Bahattin Tonbul
14.7.2012
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Edepsiz

Tatsız tuzsuz olmuş yaşantınız
Gözümden akan yaş
Kurumamış kimsesiz
Yüreğimse boşanmış halsiz.
Bedenim tutmuyor bak sensiz
Mecalim kalmamış her şey yarsiz

Sensiz olmayı istermişsin hiç bensiz
Senli olsun veya olmasın denli densiz
Bitmiyor dizlerimdeki güç fersiz
Acılar gönlümde duruyor dertsiz
Her şey aşkımdan bak habersiz

Hala anlayamadınız mı?
Kelimelerde sessiz
Başıboş dengesiz
Onu deliler gibi sevdiğimi?
Anla
Anla artık beni
Tamam mı? edepsiz
Bahattin Tonbul
5.3.2011
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Ediversin

Yüreğimde aşk başkadır
Yar sevdası dolmaktadır
Acıları kaybolmuşsa
Yaratana sarılmaktır

Yerde gökte arar seni
Hak talaya deme beni
Gönlümdeki sensiz seni
Tutamadan götürmeni

İnim inim iniversin
Sancıların diniversin
Albümdeki resimleri
Param parça ediversin
Bahattin Tonbul
8.4.2009
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Ediyorum

Seni kalbe ekiyorum
Sensizliği çekiyorum
Belki de sevdiğin mi var
Sabahı zor ediyorum

Yorgun kalpli halde isen
Gönüllerde darplı isen
Dağ yamaçta sarplı isen
Sabahı zor ediyorum

Olmuş mağduriyetin var
Göğsünde mağfiretin var
İçimde zafiyetin var
Sabahı zor ediyorum
Bahattin Tonbul
12.9.2010
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Efsane(Eşimin köy deki düşleri)

Gedmiyor İçerimden köyümün efsanesi
Gençlik yıllarımın o toz pembeli bu sesi
Sayadan gelir babam ve annemin nefesi
Asfaltın altında Ilıca da gelir oyun sesi

Derede koyunlar,sulamaya inerdi
Bahçede de dedem,ninem meyveleri beklerdi
Nilgün ile safiye,hep evde pineklerdi
Yalçın koşar,Ülkü durmaz ağlar imiklerdi

Sayalar bayırında toplanıyor inekler
Maşşak tepede koşturuyor köpekler
Alanda oynuyordu koç yiğitli efeler
Annemde Örende babamın yolunu bekler

Hoş gündü çocukluğumun ak kerpiç evleri
Bahçesi genişti o güzelim toz yerleri
Kokusu içimde gitmiyor görüntüleri
Sevgi yumağıdır kalbimin içinde belli
(18.6.2007)
Bahattin Tonbul
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Efsunlu Hayalin

O hayal ağacım, hani nerede
Dallarına bastı, özlenen sevda
Aşk kokulu gece, bitmez derede
Efsunlu hayalin, gitmiyor sevda

Tutsam ellerini, titretir hazdan
Gözlerine daldım, gülüşün yazdan
Yokluğunda biter, ölürüm nazdan
Efsunlu hayalin, gitmiyor sevda

Yapraklar dokunsa, kokusu başka
Hayalleri assan,  her dala keşke
Kanatsız melekler, gelirse aşka
Efsunlu hayalin, gitmiyor sevda

Ağlayan hasrete, uzanırsa el
Yaşlanacak yüzler, yaşamak güzel
Gözlerden inecek, akacak o sel
Efsunlu hayalin, gitmiyor sevda

Sevdayı kaplamış, hep sahteleri
Rüyasında açar, tüm perdeleri
Dünyaya hükmetmiş, o kareleri
Efsunlu hayalin, gitmiyor sevda

Bahattin muhtaçtır, sahipsiz değil
Her şey yaratanın, önünde eğil
Gönül kervanından, ayrılmaz meğil
Efsunlu hayalin, gitmiyor sevda
Bahattin Tonbul
31.7.2013
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Eğer

Kaçacak sevgililer unutulmadı
Ağlayan gönülleri,tutulamadı
Gecesi gündüzü de hiç bir olmadı
Umutsuz aşıklarım yanarsa eğer

Kaybolan sevgilime yanar dururum
Onun uğruna bende,her gün kururum
Aşkı ciğerimdedir,yari solurum
Nefesim tükenirse,onsuz ölürüm

Parlayan gözlerimi,ayırtamadım
Yarin bakışlarını,unutamadım
Hasret olan yüreği,yaşatamadım
Acıyan bedenimde kalırsa eğer
Bahattin Tonbul
28.5.2009
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Eğil

Yaşanmışa hayat, yaşatırsa var
Hayallerde ümit, hüsranı değil
Gerisi manada, anıda yaşar
Yaşamak var iken, önününde eğil

Kabul ediyorum, geri verirse
Sevilen o gönül, düşüp erirse
O canı cananı, toprak görürse
Yaşatmak var iken, önününde eğil

Benlik davası yok, muhabbeti bul
Dost yürekli olup, o sohbeti bul
Sevda ile dolsun, hakikatin kul
Yaşatmak var iken, önününde eğil

Mutlu olacaksan, banada söyle
Yanımdan kaybolma, ayrıl ma öyle
İçimdeki o ses, yokolmaz böyle
Yaşatmak var iken, önününde eğil

Kimi dua vardır, hergün okunur
Okunan dualar, gönül şokudur
Sinesinde ağıt, bitmez yakıdır
Yaşatmak var iken, önününde eğil

İstemem gönlünde, yalnız kalasın
Cennet bahçesinde, gülü bulasın
Son nefesinkadar, yarim olasın
Yaşatmak var iken, önününde eğil
Bahattin Tonbul
9.6.2013
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Eğilir Dostlar

Her gönülde, bir aşk durur, sevgili
Unutulur, her şey ama, serilir postlar
Yağmur yağar, seli  kurur, övgülü
Duymaz sesi, haykırır ama, eğilir dostlar
Bahattin Tonbul
18.6.2015
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Eğilmez Bu Baş

Yarden ayrılınca,kalpten üzülmek
Değildir ağlamak iki damla yaş
Ağlamak yalnızlık,candan ezilmek
Büyük bir özleme,eğilmez bu baş

Geçmişi yaşamak,düşman oldu mu
Sabaha kavuşmak,sensiz soldu mu
Tertemiz aşkıma,hile doldu mu
Büyük bir özleme,eğilmez bu baş

Bu günün kıymeti,nasıl bilinmez
Kalbine yakını,elle silinmez
Hasretli gönüller,yarsiz delinmez
Büyük bir özleme,eğilmez bu baş

Hayat anlamsızdır,aşkı bulmazsan
Aşık olamazsın,gönül koymazsan
Kanat takamazsın,gökte uçmazsan
Büyük bir özleme,eğilmez bu baş

Yarin bir sır idi,dün tarih oldu
Her saniye tadı,dudakta soldu
Güzel bir yolculuk,bugünde boldu
Büyük bir özleme,eğilmez bu baş

Bahattin aslında,ölmek istedi
Gerçekte yaşayıp,görmek istedi
Bu yalan dünyada,sevmek istedi
Büyük bir özleme,eğilmez bu baş
Bahattin Tonbul
6.7.2011

Bahattin Tonbul
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Eğitim

Otuz yıldır öğretmenim,bize ne oldu
Beş yılda bir,eğitim değişir oldu
Avrupa değiştirdi,bizlere örnek oldu
Onların bıraktıkları,bizim eğitime kondu

Her değişiklikte,bir nesil yok oldu
O kadar çok alternatif sunuldu
Bizi savaş meydanlarında,yıkamayanlar
Eğitimimizi bozarak,sonuçta yıkar oldu
(30.6.2007)

Bahattin Tonbul
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Eğitmek Kaderin Öğretmenimsin

Üzülme yalnızlık,kaderin değil
Kargalar sürüsü, gözetmelisin
Yüksek dağlarından, geçilmez meğil
Öğretmek kaderi, öğretmenimsin

Bir numara ırgat, eğtim neferi
Dünya denen handa, en son seferi
Gül yüzü gülmedi, silmez defteri
Öğretmek kaderin,öğretmenimsin

Işık karanlığı,daima açar
Güneş etrafına, ısıyı saçar
Yalansa doğrudan, bilerek kaçar
Eğitmek kaderin, öğretmenimsin

O yokken sen varsın, onsuz yaşarsın
Aklında hayali, sönmeden sarsın
İçmeden taşarsın, özünde varsın
Eğitmek kaderin, öğretmenimsin

Açlığı tokluğu, umudu vatan
Bütün özlemidir, ruhunda yatan
Onlara emanet, etmişti atan
Eğitmek kaderin, öğretmenimsin

Sevgiyi sevmeyi, onlar öğretir
Kötüyü iyiyi, yazar belletir
Yalan karşısında, seni terletir
Eğitmek kaderin, öğretmenimsin
Bahattin Tonbul
24.11.2012

Bahattin Tonbul
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Eğlensin Sevinirim

İşte yanan en çok herhalde ben oldum,hala yanarım
Bu canımı onun için seve,seve verir yanına yatardım
Havamdı suyumdu ekmeğim di onsuz yaşıyamazdım
Bağışla beni Allah'ım adeta,içimden bir parça kopardın

Her zaman onun acı çekmemesi için iste dünyamı veririm
Varsa günahları affetidilsin Allah'ım bağışlamanı isterim
Bilirsin  kalbinde kötülük taşımazdı ona şahitlik ederim
Huzurlu yatsın yerinde cennet bahçesinde eğlensin sevinirim
18.05.2008
Bahattin Tonbul
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Eker

Ateş olan vücudu
Durdukça olgunlaşır
Yari her an korudu
Sevgimse yoğunlaşır

Gönlüm arayıp durdu
Kim bilir neler çeker
Sevdam hep yari sordu
Yüreğime aşk eker
Bahattin Tonbul
11.6.2009

Bahattin Tonbul
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Ekerim

Ey sevdiğim hayalinde
Koklar içime çekerim
Görenlerin mealinde
Acıyı nasıl ekerim

Hidayete erdir bana
Kalbim ateş olmuş sana
Merhameti solutana
Kötüyü nasıl ekerim

Sevdan eksilmez ardından
Yalakalar arkasından
Aşıkların vatanından
Seni nasıl terk ederim

Uzak tutsan zalimleri
Hak talanın ilimleri
Yer yüzünde alimleri
Bırakıp nasıl ekerim

Sevgi vermiş yollarına
Hasret kalan kullarına
Bensiz olan kollarına
Özümü nasıl ekerim

Buluştun sen rahmetine
Varı verdin cennetine
Yaratanın hikmetine
Sarılıp nasıl ekerim

Bahattin’in gönlü yara
Sevgisini kalpte ara
Rüyasında düştü dara
Özleyip nasıl ekerim
Bahattin Tonbul
8.4.2011

Bahattin Tonbul
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Ekledim

Sevgili yarim,seni ben çok özledim
Gönlüme girdin,ciğerimden üfledin
Yıllar gittikçe,anıları közledim
Tuttun ağzını,burnundan da püfledin

Bu acı sızı,seni yeyip bitirdi
Yüreklerdeki,sarsan aşkın olmazsa
Yalnız geceler,yar sabrını yitirdi
Tükenen yüzün,beti benzi solmazsa

Bırakıp gittin,yollarını gözlerim
Bu garip elde,seni bekledim
Kalbi yok ettin,bomboş oldu sözlerim
Yıldız içinde,bize sevda ekledim
Bahattin Tonbul
16.8.2009

Bahattin Tonbul
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Eklerim

Birlikte güzel geçen ömrümü
Hayal edip
Yari yolda dalıp dalıp,beklerim
Tozsuz geçen günümü
Başka yolda ağlayarak
Çeklerim
İki göz iki çeşme inan
Yüreğimin başköşesine
Hep sevgili yarimi
Eklerim
Bahattin Tonbul
5.3.2011

Bahattin Tonbul
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Eklerim Şimdi

Kimse bilmez benim, ne çektiğimi
Memleketten uzak yaşarım şimdi
Gönülden gönüle, aşk ektiğimi
Dostlara deseniz, ağlarım şimdi
Kalpten kalbe geçen,can diktiğimi
Rüyalarda söyler, dilerim şimdi

Gurbet elde ağlar,yakarım şimdi
Beklerim dostları,umut içinde
Sevdamız kabardı, gözlerim şimdi
Hayalin gitmiyor kabus içinde
Geceyi gündüze, ekerim şimdi
Bahattin Tonbul
1.6.2013

Bahattin Tonbul
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Eklesen Güneşe

Dünyanın üstünden,doğan yıldıza
Eklesen güneşi,kalbim yanar mı
Sevda ağır basmış,kayan yıldıza
Gün yüzüne çıkan,yaram kanar mı

Tezgah olmuş avuç,sıra dışıdır
Hayata bakışın,belki kışıdır
Seven insanların,sonsuz yaşıdır
Eklesen güneşe,kalbim yanar mı

Yürümez ayağım,kaymış umutlar
Gök yüzünden gitmiş bütün bulutlar
Bulanık denizde,yok palamutlar
Eklesen güneşe,kalbim yanar mı

Gülmek istedikçe,içim yanıyor
Çocukluktan kalma,kalbim kanıyor
O yar için bu can,neler anıyor
Eklesen güneşe,kalbim yanar mı

Seven güzellerde,yürekler mordur
Kapalıysa açmak,inan çok zordur
Gönül kapıları,ateşli kordur
Eklesen güneşe,kalbim yanar mı

Bahattin’im bende,aşktan korkardım
Tüm iradem ile,ona bakardım
Yağmur olup yağsam,nasıl akardım
Eklesen güneşe,kalbim yanar mı
Bahattin Tonbul
25.3.2012

Bahattin Tonbul
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Eksik Geçti Yıllar

Eksik geçti yıllarım, ondan haberin var mı
Daldım gül bahçesine, aşkına bel bağladım
Bomboş kaldı kollarım, beni bekleyen yar mı
Yalnızlığın içinde, özlerkende ağladım

Yaprağına bağlandım, heryanıma gül saldı
Yare kalpten bağlandım, mazimizde nem kaldı
Göğsündeki acıyla, yüreğini aşk çaldı
Yalnızlığın altında, özlerkende ağladım

Mahkum olmuş sevdana, gül dikeni beğendi
Yoktur cihanda dengi, mis gibi kokan tendi
Bakışıyla titreten, o yarimin tam kendi
Seven tüm aşıkların,  esareti can gibi

Divan kurup el bağla, unutulmaz nefeste
Hayalleri yoldadır, umudumuz o seste
Şarkılara söz olan, o güzelim ilk beste
Seven tüm aşıkların,  esareti can gibi

Göz yaşların altında, ıslanarak dolandın
Mutlu olacak isen, damarımda akandın
Beni terk edip gittin, uzaklardan bakardın
Seven tüm aşıkların,  esareti can gibi

Bahattin der zahmeti, elmastan anlayana
Ekmeğinin kıymeti, aç olmadan doyana
Endamına bağlanmış, nimetini bulana
Seven tüm aşıkların,  esareti can gibi
Bahattin Tonbul
19.4.2014

Bahattin Tonbul
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Eksik Hesap Canım

Bahar canlılık bahar korku baharın her şey yeni
Ölüm yeni yaşam yeni bırak artık düşünmeyi
Sevdim onu sevevebildim eğer kısa geçmeseydi
Hayallerimiz yeni emekli olma isteği bitmeyecekti

Emekli olacak birlikte hayallerimiz yaşayacaktı
Yetmedi ömrü bizim hesap tutmadı eksik yaptı
Bir yerde hata vardı atladık herhalde o hesabı
İkimiz birlikte yaptık elde olanı unutuk toplamadı

Şu an onun şoklarını yaşıyoruz hesabı tutturamıyoruz
O bana bende ona anlaşıp bir türlü konuşamıyoruz
Çok zor ulaşmamız hata üstüne hatalar yapıyoruz
Kimseden doğru dürüst bir cevap bulamıyoruz
06.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Eksilir

Onda hata aranılmaz
O yaşatır o eksiltir
Hakka hesapta sorulmaz
Onun aşkı can eksiltir

Sevenler dünyada kalsa
Ona ulaşmak kesilir
Her sevende aşık olsa
Sevilenler bir eksilir

Bir nefeste yaşar insan
Yasa budur yar eksilir
Kaybolur toprakta insan
Ölüm candan bir eksiltir

Candan cana tenden tene
Ölüm haktır yar eksilir
Dünyadaki aşktan yana
Sevenlerden bir eksilir

Rüyalarda hak aranmaz
Yaşam odur can çekilir
Yaşatanda sıla olmaz
O yaşatır o eksiltir
Bahattin Tonbul
11.9.2011

Bahattin Tonbul
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Ektin

Ne çok fırtınaya, dayandın gülüm
Sevda kolların da, yıllarca çektin
Zaman gelip geçti, kavuştu ölüm
Karanlık geceyi, ruhuma ektin

Gönlündeki inanç, kıymeti senin
Sevdiğini bilmek, acıtır tenin
Toprağa karıştı, beyaz bedenin
Hasret sevdasını, göğsüme ektin

Dilerim Allah’tan, huzur bulasın
Yıkılan yollara, hasret kalasın
Tükenmez aşkıma, sebep olasın
Ağlayan gözlere, yağmur mu ektin
Bahattin Tonbul
12.4.2014

Bahattin Tonbul
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El Ele Dolaşırız

Aşkımıza ferman,arayarak bulunmaz
İkimizi canım,bir araya koyamaz
Seviyoruz biz de,kimseler ayırtamaz
Gönül bağımızı,düşmanlar koparamaz

Dünya durmadıkça,bitmeyecek aşkımız
Kimi zaman ölür,kimi zaman ağlarız
Seven gönüllerde,karşılıklı anarız
Ruhlarımızla can,el ele dolaşırız
Bahattin Tonbul
5.08.2008

Bahattin Tonbul
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El Gibi

Hoş olmuştur yaylalar
İçimdeki saraylar
Umudumuz bitmedi
Seni aşkım kovalar

Hey gidi yar hey gidi
Seni seven el gibi

Hançerini sapladın
Beni yare bağladın
Uzaklaşınca ondan
Yüreğimi dağladın

Hey gidi yar hey gidi
Seni seven el gibi
Bahattin Tonbul
21.12.2008

Bahattin Tonbul
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El Gibi Sana

Tükendi gidince, senle baharım
Hayalin bahtıma, bana can gibi
Uzaktan seyrine, ateş yakarım
Esen rüzgarların, bana yel gibi

Karanlık geceler, bilmeden soldu
Terk edip gittiğin, anıma yoldu
Yüreğim çöl gibi, acıyla doldu
Akan gözyaşların, bana sel gibi

Gittiğin o yerden, bizi izlersin
Bomboş  geçen zaman, deyip gözlersin
Boşalan kalbimde, ateş közlersin
Yağan yağmurlarda, sana el gibi

Geçti bunca zaman, sana vurgunum
Mahkum oldun aşka, elbet yorgunum
Elveda etmedin,  yarim kırgınım
Doğacak güneşler, bana gül gibi

Gecesi gündüzü, nedir dileğin
Sağda solda yanmaz, safi yeleğin
Canına can kattı, müthiş meleğin
Eşilen toprakta, kürek bel gibi

Bahattin’im derki, sondur mezarım
Şarkılarda söyler, şiir yazarım
Toprağına düşmüş, en saf nazarım
Parlayan yoldızlar, camda tül gibi
Bahattin Tonbul
27.3.2014

Bahattin Tonbul
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El Oldu Bana

Çocukluğum evim hayalim de dir
Doğduğum sokaklar, kayboldu ana
Yağmurun kamçısı, zalimler de dir
Kendi memleketim, el oldu bana

Dağlar dağ idi, kayboldu birden
Gece karanlıkta, aydoğdu birden
Hayalimden gitmez, lal oldu kirden
Kendi memleketim, el oldu bana

Özlemi hasreti, mahkum etmişti
Girdiğim fırında, rüyam geçmişti
Ateşler içinde, sevdam yetmişti
Kendi memleketim, el oldu bana

Bir daha olurmuş, oyerler kara
Acıyan yürekte oluştu yara
Ağlatma kardaşım, atamam nara
Kendi memleketim, el oldu bana

Annem bacım orda, özleyip durur
Umutsuz sevdamı açanlar kurur
Gelip geçen dostlar, durmadan vurur
Kendi memleketim, el oldu bana

Akkuş ustam derki, canın sağ olsun
Yaşanan sevdayı, Allah korusun
Sen sen olda Serdar, gönlün bol olsun
Kendi memleketim, el oldu bana
Bahattin Tonbul
14.9.2013

Bahattin Tonbul
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El Sallasana

Yarim sensiz bu dünyanın tadını hiç de alamıyorum
İçimdeki bu derdi  bir türlü dışarı da atamıyorum
Uyuyup uyanıp geçmişe geleceğe şöyle bir bakıp
Sensiz ben buralarda doğru dürüst oturamıyorum

Güneş doğunca tabiat canlanıyor,parlıyor adeta
Akşam olunca yalnızlık gönlümde kararıyor baksana
Hürriyet dediğin kaplıyor bedenimi sana elveda
Özgürlük bağlılık ne kadar hoş duyguymuş insanda

Severim seni yanarım aşkından ışık verdin bana
Güneşimdin kaybolunca karardı etrafım baksana
Yüreğimdeki yaran durmadan kanıyor hatırlasana
Sensizlik çok zor geliyor burada oradan el sallasana
7.06.2008
Bahattin Tonbul
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El Veda Bile Etmeden

Elimi tuttu, zorla elinden
Anlayamadım zaman geçi verdi birden
Yari aşkı unuttu hemen
Gönlünde acıyı bedeninde sancıyı
Çekerken
Sevgi yüreğinden eksilmeden
Mücadele etti
İki ay hiç bir yere dönmeden
Yattı yatağında
Ne bir damla su
Ne bir lokma ekmek yedi
Burnundan beslenirken
Aşkı sevdayı tattı çevresinde
İnanamadı
Sağlığında görmek isterdi bunları
Çok geçti artık
Sesi çıkmadan,dili dönmeden
Bekledi umudu
Tüm özlemleri yakalamış hissederken
Hasta hane mikrobu sebep oldu
Acı içinde kıvranırken
Bir sabah kanat takıp
Uçtu gökyüzüne
Vücudu küçüldü yatak içinde
Gözlerini yumdu birden
Terk etti bu sanal dünyayı
Bana
El veda bile etmeden
Bahattin Tonbul
29.12.2008

Bahattin Tonbul
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Elbet

Yaşarkende bildim, kıymetini ben
Dost olup gönlüme, bağladığım ten
Kalbinde çağlanmış, nefesimde sen
Severek yüzüme, bakardın elbet

Neyleyim ölümü, bitmez gözyaşı
Sevda çeken gönlü, içinde taşı
Bilinmemiş mazi, tükenmiş yaşı
Severek yüzüme, bakardın elbet

Ne kadar acıymış, senden ayrılmak
Yaralı kuş gibi, candan sıyrılmak
Hakikat uğruna, olsun kayrılmak
Severek yüzüme, bakardın elbet

Hasreti tükettim, gitmez o ahın
Seraba dönüştü, neydi son vahın
Senden gayri çiçek koklamaz şahın
Severek yüzüme, bakardın elbet

Mevsimler geçerken, yüreğim soldu
Murada ermeden, zamanın doldu
Kalp gözüm açıkken, görmez kör oldu
Severek yüzüme, bakardın elbet

Bahattin’im bende, yanar geceler
Dillerde dolanır, son bilmeceler
Şiirlerde solmuş, yalnız heceler
Severek yüzüme, bakardın elbet
Bahattin Tonbul
7.10.2012
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Elbet Allah'dır

Ruhum sözvermişti, sevdam kandaydı
Hüzünlendi gönül, dava tahtadır
Aşkım muhteşemdi, yarim candaydı
Garip  olan dostu, elbet Allah’dır

Hayal eden gözler, dua ederken
Ağlayarak akıp, gözyaş dökerken
En güzel şeyleri, tam hissederken
Garip  olan dostu, elbet Allah’dır

Sevda köprüsünde, yaşamak başka
Yar yalan söylemez, bağlıysa aşka
Gözler umut dolu, kalpler bambaşka
Garip  olan dostu, elbet Allah’dır

Fazla değer verme, kimseye dostum
Kendi değerine, ulaşmaz postum
Seven gönülleri, ufkuma astım
Garip  olan dostu, elbet Allah’dır

Acı çektiğimiz, o yer değildir
Cehennemi yakan, o yar değildir
Duymadığın yerdir, arsız değildir
Garip  olan dostu, elbet Allah’dır

Bilmediğin aşkın, içinde kurur
Görmediğin sevda, yürekte durur
Cenneti alada, hakikat vurur
Garip  olan dostu, elbet Allah’dır
Bahattin Tonbul
7.2.2013
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Elbet Be Acı

İçimden söküpde, atamadım ki
Başımda duruyor, sırlanmış tacı
Karanlıktan korkup, yatamadım ki
Seni de tanırlar, elbet be acı

Halime bakıpda, yalınız sanma
Gönüllere akıp, boşuna yanma
Haini dost sanıp, sakın ha kanma
Seni de tanırlar, elbet ey acı

Yari gördüğüm an, dilim dolanır
Dizlerip titreyip, ruhum yolalır
Uzaktan uzağa, aşkım kollanır
Seni de tanırlar, bir gün be acı

Albümde duruyor, yıllarca resmin
İçimden çıkmıyor, yar senin ismin
Kalbime oturmuş, görülmez cismin
Seni de tanırlar, bir gün ey acı

Biricik aşkımdı, sendin servetim
Çocuklar bilmedi, neydi mürvetim
Sana ulaşmaya, yetse kasvetim
Seni de tanırlar, elbet be acı

Bahattin’im hele, bitmez derdim var
Ama sen işitme, kaybolmuşsun yar
Kolunda birini, gördükçe yakar
Seni de tanırlar, elbet be acı
Bahattin Tonbul
15.7.2013

Bahattin Tonbul
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Elbet Bende

Huzur dolu dünyayı
İstiyorum diyordun
Tanıştın
Yaşarken bunların
Hiçbirini düşünemedin
Hep özlem oldu
Senin için
Belki de tutkuluydun
Karşı görüşlü birini
Sevmen ayrı,stresti
Belki huzuru yakalamaktı
Amacın
İstediğin dünyayı kurmaktı
Küçük yuvanda da başlatmaktı
Oldu

Hatta daha çok sevdiğin
Ve sevildiğin halin
İnsan oğlu doymadı karşılıklı çekişmeye
Günümüzde huzur bulamadın
Milenyum da dünya batacak,kuraklık olacak,
Kıyamet oluşacak gibi
Bir sürü safsatalar
İnsanın bedeninde her türlü hastalığa
Sebep oldu
İşte bunlardan birine de
Sen yakalandın
Aradığın huzuru
Bu ellerden gidince
Belli orada yakaladın
Özlemle aradığın o dünyayı
Mutluydun giderken
Gülüyordun adeta kavuştuğun sonsuzluğa
Yakaladığın o mutluluk bizsiz
Oldu mu desen
Bilmem işte onu ben
Sendeki huzuru ararım
Hatta belki gelirsin diye
Bu alemden vaz geçtim
Orada bekle
Geleceğim elbet bende
Bahattin Tonbul
6.9.2010

Bahattin Tonbul
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Elbet Bendim

Yüreğim çarparken, el oldum senin
Ne kadar güçlüydün, gücümdün benim
Çokta hoş kokardı, yumuşak tenin
Seni hergün seven, elbette bendim

Almış seni benden, silinmiş rüya
Hayatmış sevgiymiş, yaşanmış güya
Tükenmişler burda, toprakmış dünya
Seni hergün seven, elbette bendim

Ciğerimi yakmış, yakmışda durur
İçerine hançer, acısı vurur
Geri dönsen bana, acep ne olur
Seni hergün seven, elbette bendim
Bahattin Tonbul
16.11.2013

Bahattin Tonbul
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Elbet Bir Gün Görürsün

Zar atıp üçlü kaçan
Kumarda para saçan
Durmadan bu işi yapan
Elbet bir gün görür

Sigara afyon rakı
Kafa bozuk elinde çakı
Sonu ölümdür hakkı
Elbet bir gün görür

Yan yana içki kumar
Sakın uymayın hepsi zarar
Ömrün on yıl ise beş yıla düşer
Elbet bir gün görür

İçki içtin oynadın kumar
Karın çocukların evde ne yapar
Ütülünce oyuncuya kızar
Elbet bir gün görürsün
8.01.1971
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Elbet Erirsin

Doğa baştan başa, olmuş saltanat
İnsan paylaşamaz, nedendir dersin
Kalbinde dolaşan, kanda saltanat
Ölünce toprakta erir gidersin

Gün gelir dünyada, ağrır başınız
Güller koku salmış, yardir taşınız
Gönüllere giren, gözler şaşınız
Ölünce o beden, elbet erirsin
Bahattin Tonbul
1.6.2013

Bahattin Tonbul
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Elbet Ölürüm

Bu ne sevgi bu ne, aşktır Allah’ım
Seni sevmez isem, inan ölürüm
Acın  teni sarmış, tükenmez vahım
Hakkı sevmez isem, elbet ölürüm
Bahattin Tonbul
23.4.2013

Bahattin Tonbul
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Elbet Sorulacaktır

Elbet Sorulacaktır

Nice divanlar durdu, hakikatı o buldu
Allah korkusu yitmiş, ülkücü onu silsin
Yurdumu hainlerden, kurtaran da bu kuldu
Elbet sorulacaktır, bunu cihan hak bilsin

Bozkurtlar ordusuna, işaret verdi atan
Kükre hırsızlar korkar, satılmasın bu vatan
Uluların ulusu, şehittir orda yatan
Elbet sorulacaktır, bunu cihan hak bilsin

Vur yumruğu vur bugün, titresin yer gök deniz
Vatanı satanlara, örnek olsun bu beniz
Ülkücülük durdukça, toprak emanetiniz
Elbet sorulacaktır, bunu cihan hak bilsin

Ver oyunu sen ona, rahat uyu sen uyan
Arkasına bakmadan, hak yolunu dokuyan
Ülkücü bozkurtların, yetim hakkı koruyan
Kişiler olacaktır, bunu cihan hak bilsin

Sana güvenenleri, şimdi inandırsanda
Meydan meydan dolanıp, insan dolandırsanda
Allah’ı kandıraman, milleti kandırsanda
Elbet sorulacaktır, bunu cihan hak bilsin

Zafer elbet çok yakın, yalan ardına sakın
Saf temiz müslümanım, gerçekten hakka yakın
Bunu böyle bilesin,  şimdilik inan bakın
Elbet sorulacaktır, bunu cihan hak bilsin
Bahattin Tonbul
17.3.2014

Bahattin Tonbul
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Elbet Zordur

Elbet zordur iki, dünya arası
Yaşadıkça bitmez, insan yarası
Gönül harman olmuş, yoktur parası
Seven gönüllerin yok be gönülüm
Bahattin Tonbul
23.5.2015

Bahattin Tonbul
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Elbette

Ağlayan güzele,sevdalı tele
Sorulacak yiğit,olur elbette
Saçından aşağı,inen o bele
Sarılacak yarim,olur elbette

Dilinde sevgisi,düşmüyor onun
Ölünce sevdası,bitmezdi sonun
Yarinden ayrılan,bensiz o konun
Sarılacak yarim,olur elbette
Bahattin Tonbul
21.4.2012

Bahattin Tonbul
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Elbette Biter

Sevdamı hoş tut sen, içinde sakla
Sevenler duası, hakikat eder
Mutluluk dedin mi, özünde akla
Gidecek yarınlar, elbette biter

Şüphen mi var ondan, onunun aşkından
Hayaller rüyadan, kalkınca geçer
Umutlar kalplerde, sönmüş aşkından
Gelecek yarınlar, elbette biter

Sabreden erecek, gönül kurdunda
Durmadan görecek, aşkın ardında
Gece ayazında, yarin yurdunda
Gelecek yarınlar, elbette biter

Koca adam oldum, gözyaşlarında
Bulutlar süzecek, yar kaşlarında
Büyüdüm yaş aldım, son taşlarında
Gelecek yarınlar, elbette biter

Büyümek istemem, inan yar sensiz
Cennet bahçesinde, gezersin bensiz
Dile benden dile, kalbimde ensiz
Gelecek yarınlar, elbette biter

Bahattin’im yarsiz, özlemler durur
Zahmeri ayazı, gönülden vurur
Ağaç yaprakları, elbette kurur
Gelecek yarınlar, elbette biter
Bahattin Tonbul
13.1.2013

Bahattin Tonbul
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Elbette Üzülecekler

Bırak bu sevdayı içimi sıktı,yazarak ulaşmak dahada zordu
Hayatımızı birleştireli inan gerçekten çok uzun zaman oldu
İnanamadım azrail gelmiş bana sormadan vaktiyin dolduğunu
Almış bedenini haykırışını duydum birden solumayının durduğunu

Nasıl olur neden haber vermez bana,
Hiç eski muhabbetlerin hatırı olmazmı da
Seni seven bu yüreğe insan acımazmı ha
Boş ver son zamanda teknoloji hızlı ilerledi ya

Hayatlar geleceğe örnek olsun,bu seven yürekler
Yaşarken birbirlerine karşı gelmemiş hep gülecekler
Bakmamış uzun süre kıyamamış ayırmamış melekler
Boş ver canım nasıl olsa ayrılacaktı elbetde üzülecekler
02.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Eleyecekler

Ölümle oynama,gerçektir yaşamak
Ne demektir o can,üstünü bırakmak
Eğer yaşıyor san,tek aykta durmak
Allah'ını seven,bu cana can katmak

Fırsatı bitirme,dualar et ona
Bu imtihanı sen,yapıp başarsana
İyi de kötü de,alırsan hep burda
Varsa eğer şansın,onu kullansana

Mutlu ol kavuş sa,yarim tüm melekler
İçinde gezecek,huri diyecekler
Al kucakla onu,seni sevecekler
Ölüme dikkat et,belki eleyecekler
Bahattin Tonbul
6.08.2008

Bahattin Tonbul
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Elimde Değil

Hareketsizlikten dilim dönmez artık
Yüreksizlikten bu yurdu terket çabuk
Öyle bir sevgiyle bağlanmışım ki
Senin dışında dünya güzeli sevemem artık

Dışarı çıktım çevremde bir çok insan var
Hepside kendine göre bakarsan harikalar
Onu şu gönlüme anlat hiç duymaz onlar
Senin dışında kimseyle yaşayamazlar

Bakma bana öyle sert,sert elimde değil
İçim yanıyor sevmemek mümkün değil
Yok bu dünyada senin gibisi ayrılık kolay değil
Başka kimseyi sevemez bu gönlüm elimde değil
23.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Elimden Aldı

Umutla doğacak,ateşi yandı
Ruhunda kalacak,geçmiş sevdandı
Gönülden gönüle,aşkın beyandı
Acısı yok oldu,sonsuza daldı

Onu da özletip, hasrete saldı
Ufkumda esecek,sanki rüzgardı
Aşktan suratı,sapa sağlamdı
O yarimi tanrım elimden aldı
Bahattin Tonbul
18.11.2010

Bahattin Tonbul
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Elimi Uzatınca

Sensiz geçen yıllarım, inan çok zaman oldu
Uzaktan dahi görsem,bak yutkunamıyorum
İçimdeki ateşle,yaran kalbime doldu
Elimi uzatınca,yari tutamıyorum

Çok yakında olsanda,bana uzaklardasın
Hasretin sardı beni,ansız tuzaklardasın
Vazgeçemem kokundan,sanki yazlıklardasın
Elimi uzatınca, seni tutamıyorum

Ne çok uzak ne yakın,sensiz olamıyorum
Ne sıcak nede soğuk, onu bulamıyorum
Bu alemde yaşarken,aşksız duramıyorum
Elimi uzatınca,seni tutamıyorum

Yaşanmış duyguların, anlatması zor olsa
Yazılan mısraların,keşkeler hayal olsa
Göğsümdeki ışığın, zaman ile kaybolsa
Elimi uzatınca,seni tutamıyorum

Yüreğimdeki yerin, hayatımda bambaşka
Vazgeçemem sevdiğim, unut desen o aşka
Hayalin hep karşımda, keşkler bende başka
Elimi uzatınca,seni tutamıyorum

Bıktım artık deyipde,seni ben unutamam
İçimdeki senide,ayırtıp kurutamam
İmkansızım olsanda, yolunu karartamam
Elimi uzatınca,seni tutamıyorum
Bahattin Tonbul
30.10.2011

Bahattin Tonbul
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Elimizdeki Mikrop

Eline dikkat et kirlenince yıkamalısın
Çünkü onunla insanlarla toka yaparsın
Tüm mikrobu o an karşındakine atarsın
Hastalık sarar etrafı işte sende yanarsın

Üzülür içindeki acıya bak  çıkaramazsın
Tüm elektriğini boştan yere harcarsın
Sakın ha elini uzatıp toka yapmayasın
Çevrende suçsuz olanları da yakmayasın
3.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Elinde Gül Olan

Ellinde gül olan, gül gibi kokar
Sevilen her insan, daima hoştur
İnsanın sevdası, sonsuzu yakar
Yarsiz bu alemde, yaşamak boştur

Gülmek bir güneşse, durur özünde
Hüzün keder elem, biter izinde
Kalbi bir defterse, yazsa yüzünde
Yarsiz bu alemde, yaşamak boştur

Özlemler güzeldir, kavuşmak varsa
Şafaklar umuttur,  içini sarsa
Güneşin özünde, ruhumuz arsa
Yarsiz bu alemde, yaşamak boştur

Sevda rüzgarıyla, esen tebessüm
Gün güneşi almış, odur nefesim
Dilediğin hayat, bahçen hevesim
Yarsiz bu alemde, yaşamak boştur

Bağlarında olur, salkım üzümler
Bağlananı aşktır, dostlar çözümler
Sevda yüreğinde, dursa izinler
Yarsiz bu alemde, yaşamak boştur

Bahattin vurulmuş, aşkına zincir
Gururu mahkumsa, umudu incir
Gözlerin suçu ne, bağlanmış zincir
Yarsiz bu alemde, yaşamak boştur
Bahattin Tonbul
29.9.2013

Bahattin Tonbul
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Elindeki O Gülleri

Hayatımı salamadım
Aşkımı da soramadım
Yüreğimdeki şaşkını
Senin için bulamadım

Dilden dile dolaşırdım
Bedenlere bulaşırdım
Üstündeki giysileri
Dolabına koyamadım

Sevenlerin gönülleri
Ağzındaki o dilleri
Dostan dosta söylenmiyor
Hasret bakan o gözleri

Tükenmiyor buseleri
Seven yarin dedikleri
Kimselere verilmiyor
Elindeki o gülleri
Bahattin Tonbul
21.10.08

Bahattin Tonbul
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Elini Tutduğum

Elini tutduğum, hayallerim var
Bu yüzden dostlarım, gönlümde yazar
Sustukça konuşan, rüyalarım var
Adını saydığım, sevdamı bozar

Alnına kazılmış, gönül solmuyor
Yüreğe kazılmış, umut dolmuyor
Hayali karşımda, mahpus olmuyor
Adını saydığım, sevdamı bozar

Ne taşıdığını, asla bilemen
Bu kalbin içinde, farklı gülemen
Kırmadan önceki, aşkı silemen
Adını saydığım, sevdamı bozar
Bahattin Tonbul
19.9.2013

Bahattin Tonbul
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Elini Tutmadan

Elini tutmadan, dokunamadan
Hasretten yandıkça, yüreği kormuş
Kokunu almadan, mırıldanmadan
Uzaklardan sevmek, ne kadar zormuş

Öylece sevmesi, hayalden ırak
Yanaklardan sızan, ağıdı bırak
Silmeden haykırma, sevdası çırak
Uzaklardan sevmek, ne kadar zormuş

Kırmadan dökmeden, seversin hala
Yarmadan üzmeden, dokunma dala
Özleten gözleri, baksana ala
Uzaklardan sevmek, ne kadar zormuş

Dilimde dolanan, tekbir heceyi
Hayalin aklımda, son bilmeceyi
Yıllarca söyledim, sensiz geceyi
Uzaklardan sevmek, ne kadar zormuş

Damla damla düştü, her anın cana
Bembeyaz kağıttı, yazılan sana
Karanlık gecede, ağladın bana
Uzaklardan sevmek, ne kadar zormuş

Bahattin yarini, içinde kurdu
Sevdiği güzeli, ruhunda yurdu
Mazisi tükenmez, cenneti nurdu
Uzaklardan sevmek, ne kadar zormuş
Bahattin Tonbul
7.11.2013

Bahattin Tonbul
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Elinin Tersiyle

Kayaların üstüne serp eneğin altına serdi kilimi
Oturdu gölgeliğe
Baktı baktı yoruldu
Döndü ormanına özlemle yoğruldu
Tekrar göremeyeceğini adeta anlıyordu
Veda edercesine çok derinden de süzüyordu
Hissetti beklide
Gözünden iki damla yaş aktı
Dudaklarının üstüne
Sağ eliyle onu silmek istedi,
Çekindi görülür diye
Kafasını çevirerek,siliverdi elinin tersiyle
Bana döndü
Sevgilim; gözüme toz kaçtı herhalde
Dedi ve devam etti,doydum artık bu yerlere
Gelemem artık sen olmazsan bu ellere
Dedi.
İçimi ezdi
Ezdi adeta bitirdi beni daha da çok bağladı kendine
Peki şimdi kiminle…..
Ben siliyorum artık elimin tersiyle
Göz yaşlarımı çocuklarım görmesin diye
Nasıl duruyorsun bensiz
O dünyada söylesene……..
Bahattin Tonbul
16.09.2008

Bahattin Tonbul
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Elle Tutup Sayarım

Çok uzaklara bakıp da,can diyerek anasın
Hasret olup sevdiğinle,cayır cayır yanasın
Eşini dostunu bulup,ayırtmadan kanasın
Bu insanı titretirse,bitmez o yar sevgisi

Sevenler beklemektedir,gönüllerde ezgisi
Yazmakla hiç biter mi de,kağıt kalem çizgisi
Su üstüne yazı yazsan,görünmez ki dizgisi
Acıları parçalasan,bedenlerden gider mi

Gece olur tek başıma,yatağıma uzandım
Senle geçen o anları,düzenleyip yazandım
Okuyup da ağlayanın yüreğinde kazandım
Gökyüzünde yıldızları elle tutup sayarım
Bahattin Tonbul
10.6.2010

Bahattin Tonbul
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Ellere Salma

Dağlara denizlere ulaş ulaşa bilirsen
Coştuğunda sakın ha sakın yalnız sessiz kalma
Sevdiğin güzelle içinde birlikte değilsen
Nur yüzlü meleği bensiz yaban ellere salma

Benim yarim oralarda başkasıyla gezemez
Dağlardan inan rüzgar önünde çizgi çizemez
Acı çeken beden yüreğinde aşkı ezemez
Nur yüzlü meleği bensiz yaban ellere salma
Bahattin Tonbul
1.4.2011

Bahattin Tonbul
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Elleri tutmaz

Aşk insanın karalan,gönlünü yakar
Seven yürekler ise,adeta parlar
Yarim gitmiş ezelden,yalnızım dostlar
İçim durmadan yanar,gözlerim bakar

Gözler görmez oldu,seside çıkmaz
Hastalık sıçrar beyne,elleri tutmaz

Ateş almış etrafı,bağırıyorlar
Sağa sola bakınca,çoğalıyorlar
Sevgi dolu yürekler,hep anıyorlar
Uzattım ben elimi,bakamıyorlar,

Gözler görmez oldu,seside çıkmaz
Hastalık sıçrar beyne,elleri tutmaz
Bahattin Tonbul
26.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ellerim

Tanrım vermiş makberi
Gönüller hakkın yeri
Yüz yüze gelemedik
Oldum sarhoş serseri

Kaşık kaşık ver ama
Tanrım affetsin sonra
Toplantıda değilim
Yüreklerim orada

Gönlüm hak için yanar
Konuşmazsa dillerim
Sevdam yarimi anar
Sarılmazsa ellerim
Bahattin Tonbul
19.7.2009

Bahattin Tonbul
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Ellerimle

Karanlıkta yar örtüsü
Acımıyor yar dürtüsü
Yürekleri kimler anar
Tutulmuyor güz eltisi

Acıların sardı beni
İçindeki o bedeni
Yanıp duran can ateşi
Kucaklayıp saram seni

Karanlıklar ışımıyor
Sevdiğinde ayrılmıyor
Gönlündeki harareti
Ellerimle sarılmıyor
Bahattin Tonbul
15.7.2009

Bahattin Tonbul
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Ellerimle Hissettim

Sen hani beni terk etmiştin
Gece rüyamda gördüm seni
Toprakda bensiz erimiştin
Ellerimle hissettim seni

Gece ıssız sesizliğinde
İzlerinin bensizliğinde
Gözlerin çaresizliğinde
Ellerimle hissettim seni

Yüreğim güneş yapar sana
Kaderin sillesi bu cana
Yansa benliğim tutuşsana
Ellerimle hissettim seni

Dokunsanda sensizliğinde
Isıtsın aşkı benliğinde
Buğulu göz silindiğinde
Ellerimle hissettim seni

Mavi dünyanın en güzeli
Çok seviyom yalnız gezeli
Silinse gözlerin ezeli
Ellerimle hissettim seni

Baharda çiçekler açmalı
Gönlüme sevdanı saçmalı
Bu alemden nasıl kaçmalı
Ellerimle hissettim seni
Bahattin Tonbul
3.12.2011

Bahattin Tonbul
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Ellerimle Sileyim

Gitme buralardan,
Sevgisiz yaralardan
Harlayan çıralardan
Sev ama sevdiğine kapılma
Parlayan yıldızların
Arasında gezersin
İrili ufaklı hangisine ne dersin
Elinle işaret etme sakın ha  seversin
Kaybettiğin anneni sen  unutma
Özleminle yüreğinde kin tutma

Çok güzelce sigarayı tüttürdün
Acı tatlı ciğerini öttürdün
Sevda dediğini sevdiğine küstürdün
Parçalayıp bedenleri bölensin
Kırk dilimi acımadan kesersin
Ayrılığı anılarda ezersin
Sonsuzluğu yer yüzünde kurutma
Bensiz o dünyayı bura ile bir tutma

Ağaçlar yaprak ile nefes alıp soluyor
Güneş onun ciğerine yavaş yavaş doluyor
Ham meyveyi hor görenler soruyor
Olgunlaşmadan düşme daldan güzelim
Benim ile anneni de
Üzme sakın ha sakın
Tek başına kalmış yalnız meleğim

Karlar eriyince toprak doyar suyuna
Bahar gelince çiçek açar boyuna
Seven kavuşunca
Yaşar sevdiğiyle ömür boyuna
Gece açar yıldızları bebeğim
Annesizsin  unutma sen meleğim

Kraliçe dedik senin adına
İsim gelmez senin ismin hiçbir yanına
Hiç düşünme ne soluna nede sağına
Ateş saçar hiddetinde dileğim
Beni biraz anlaya bilsen meleğim

Çok zaman var zannedersin bilemen
Annen ile geçen anı hayalimden silemem
El açıp da Allahı’ma bir ters dua edemem
Sözüm dinle beni kırma olur mu bak meleğim
Bu alemde senin için yaşarken de öleyim

Gece karanlığında boş oturan çocuğa
Üzüm olup tat alacak koruğa
Akıl almaz yaşı bitmiş denen moruğa
Sevgi verip sarabilsen meleğim
O sıcacık nefesini ellerimle sileyim
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Bahattin Tonbul
5.7.2010

Bahattin Tonbul
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Ellerin Oraya

Dağlarda tepelerde yari sorup durdular
İçimdeki yarayı elleriyle aldılar
Bütün sevdiklerimi bir araya saldılar
Alıp koydular bizleri ellerin oraya

Elediler elekle görmediler sevdamı
Kanıma karışmıştın,yok ettiler dünyamı
Aşkımıza doymadım,ayırttılar sılamı
Alıp koydu sizleri elleriyle oraya

Acılarını çekiyorum sensiz dünyamda
Bütün umutlarımı  kaybettim de rüyamda
Arıyorum kokularını yoktu o anda
Alıp koydular bizleri ellerin oraya
Bahattin Tonbul
7.10.2008

Bahattin Tonbul
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Ellerinden Tutup

Ellerimden tutup, gözlerime bak
Bu ne müthiş aşkmış, anlayamadım
Gökyüzünde yıldız,olup öyle ak
Kalbimde acıyı, bağlayamadım

Gözlerimin içi, seni aradı
Yüreğimde ateş,teni taradı
Bütün bu özlemler,neye yaradı
Yari bensiz burda bağlayamadım
Bahattin Tonbul
22.9.2014

Bahattin Tonbul
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Elli üçüncü Yaşım

Bu yıl başında yeni bir yıla başlamıştım büyük heyecanla
Biliyorum bu yıl elli üç yaşıma ulaştığım yıl en acılı oldu ya
Canım sevgilim gelirim belki diye gitti yanımdan oraya
O da daha yeni girecekti kırk sekizden kırk dokuz yaşına

Şimdi onunla yaşadığım yirmi dokuz seneye acıyorum
Bomboş nasıl geçti anlayamadım geri dönüp bakamıyorum
Ona varacağım umudum ve sevgimle şu an ayakta duruyorum
Sevgimi kaybetmemem belkide o var olan boşluğu doldurmuştur
23.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Elveda

Özlem hiç bitmiyor içinde seviyorsan özlersin
Çok farklı duygu özlemek
Özlediğini hayallemek acı veriyor insana
Duygular kapanmıyor devamlı yaşıyor içinde bütünleşiyorsun
Adeta sevdiğinle
Yok kabul edemiyorsun duygularınla duygularını birleştiriyorsun
Kokusunu duymasan bile anıları yetiyor insana
Doyamıyorsun seviyorsan uykuların kaçıyor
Hazmedemiyorsun bu uzaklığa
Şaşırıyorsun daha çok geçen zamana üzülüyorsun
Geri getiremiyorsun
Uğraşsanda
Bakın arkadaşlar sevdiğinize demeyin
Elveda....
14.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Elveda Bile Demedin

Elveda bile demedin anlamadım son sözünü
Şu dünyada soramadım bana bakan gözünü
Biliyorum dönmen mümkün değil bekle beni
Nasıl olsa öğrenirim işin gerçek olan yüzünü

En son cümlen üzülme yeneceğiz bunuda demiştin
Yüreğime o zamanlar soğuk sular serpmiştin
Allah'ıma yalvarıp ondan  izin bile istemiştin
Birden bire yığıldın yere sonrada düzelmemiştin

Gidişin söyleyişin hepsi o oldu,dilin tutuldu
Acılarını içine gömdün umutların yok oldu
Dalgın dalgın bakardın gözlerin yorgundu
Unutmadım unutamam bedenin toprak oldu
17.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Elveda Ederdik  Sana Birlikte

Bırakıp da gitmek,kolaymış sence
Üç çiçeğin vardı,durur birlikte
Boyunları bükük,hasret işkence
El veda ederdik,sana birlikte

Selce’nin ayrıldı,boynu büküldü
Ayrı yuva kurdu,içi döküldü
Sensizliği tadıp,hepten söküldü
El veda ederdik,sana birlikte

Gökcen’in bir işte,çalışır şimdi
Gecesi gündüzü,karışır şimdi
Sensizliğe içi,alışır şimdi
El veda ederdik,sana birlikte

Çağlayan Ecem’in,ders çalışıyor
Özleyince aklı,hep karışıyor
Resimlere bakıp,can alışıyor
El veda ederdik,sana birlikte

Bahattin’in sana şiirler yazar
İçindeki aşka,olmasın nazar
Yüreğini sevdan,durmadan kazar
El veda ederdik,sana birlikte
Bahattin Tonbul
6.3.2011

Bahattin Tonbul
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Elveda Nilgün Sana Canım Demeden

Benzin soluktu yüzün güleç
Gözlerin yumuk,bize bakardın
Son sözlerin ağlama korkma bahattin
İçime öyle bir girdin ki adeta hükmettin
Ölene kadar başka söz edemedin
Bütün sözlerin boğazına düğümlendi
İçinde eridi ve kayboldu
Çünkü konuşamıyordun dilin kitlendi
Çok çabaladık birlikte dünyada kalman için
Ben senin o hali nede razıydım
Ne acılar çektiğini bilemezdim
Sonunda bedenlerin ayrılma zamanı gelmişti
Bilemedim,sende söyleyemedin
Gözlerinden de anlayamadım
Telaşını korkunu o an
Alabildiğine sesin çıkmıyordu inliyordun
Durmadan.
Hemşireye yalvardım acı çekiyor diye
O da ağrı kesici bağlıyordu serumdan tam o zaman
Rahatlar gibi oldun bir an,sustun dudakların morardı
Gözlerini kapattın
Anlamadım.şaşırdım göğsüne baktım hareket yok
Yaklaştım nefes yok.
Çığlık çığlığa koştum doktor hemşire diye koridora
Hepsi doldu beni çıkarttılar dışarıya
Anladım elveda demeden ayrıldığına dudaklarım titredi
Öldü diyemiyordum kimselere belki…
Ama biliyordum ki..
Allaha ısmarladık demeden ayrıldı dünyalar
Sessiz sinsi hastalık götürdü seni oraya
Çokta acı çektin duyuramadın şimdi anlıyorum onu ama
İsterdim kalmanı,yürekten
Sessizce ruhun ayrıldı bedenden
Elveda Nilgün sana canım demeden
10.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Elveda Sevgilim

Bunca yıldır tatmadı seni gönlüm
Senin için doğmuşum senin için ölürüm
Gönlümde beslenir yüreğimde yerdin
Bakma sen ona giderken
Allah’a ısmarladık demedin

Sen doğmadan yaşadın,yaşarken öldün
O kadar sevgi doluydun,beni de görmedin
Gitmeden önce bize sözde vermedin
Çok sevdim seni,
Bana bile bir şey söylemedin
Elveda benden sana
Canım sevgilim
31.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Emanet

Yüreğimde emanet, sevdan tende çulmudur
Kalan zaman umutsa, bekler beni sevgilim
Hayat olmuş bak sanal, ölüm bizde yolmudur
Özlem içimde yara, dostlar benim sevgilim
Bahattin Tonbul
14.2.2014

Bahattin Tonbul
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Emaneti Sana Ana

Anacığım bana hasret gittin belkide mecburdun
Geldim ama sen gözlerini yummuş uyuyordun
Kucağına sarılmak isterdim kollarını açmıyordun
Anladım ana babamın yanında da rahat olurdun

Nilgün'ü getirdim bak nasılda özlemiş gelinin
Hemen yanıbaşına aramayın diye yatırdım
Çok severdin gelinini herzaman kollar gözetirdin
Bak orada yalnız bırakma  ikinizede hasretim

Çok cefakar anacığım hiç erinmezdin örnektin
Üç gelini birarada oturttun yıllarca idare ettin
En sonunda Allah nasip etti hacada gittin
Sen anacığım cenetliksin gelininede ikram ettirin

Çok çekti fani dünyada bilmiyorum günahları azdır ama
Beli olmaz bu işler Allah ile onun arasında bu hesaplaşma
Onun ne günahı var diye ona buna hatta bana hiç sorma
Varsa eğer o kadar büyük günah olacağına sakın inanma
07.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Emaneti Sende

Anlayamadı sevda,çektiği tüm acıyı
Bastı ayak ucuna,topladı tüm ateşi
Yırtık papuçlarıyla,aldı o son sancıyı
Emaneti sende tut,sarmasın o güneşi

Cellat şefkatiyle,konuşmazdı o kadın
Zulmün şahadetiyle,unutulmazdı adın
Gülümsedi bir anda,kaybolmazdı be tadın
Emaneti sende tut,sarmasın o güneşi

İki damla gözyaşı,yaşama sevincidir
Kurban edipde gittin,yarası ölümcüdür
Yarin sevdası başka,aşkı hep birincidir
Emaneti sende tut,sarmasın o güneşi

Dağlara boyun eğmiş,zapdedilmez zulümler
Nasılda gülümsedi,zor gelmesin ölümler
Saçıldı hıçkırıklar,affedilmez zalimler
Emaneti sende tut,sarmasın o güneşi

Dilsiz kavalın sesi,sürgün edilen kokun
Dağılan göz yaşınla,kirpiklere bir dokun
Yüreğime saplandı,titreten aşklı okun
Emaneti sende tut,sarmasın o güneşi

Karışmış bu zihnimde,örselenmiş yüzünde
Kirli kader kaplamış,ne desende özünde
Bakmaya korktuğumuz,her özleniş gözünde
Emaneti sende tut,sarmasın o güneşi

Dipçik altına düşen,ezilen düşlerinde
Dağbaşları dumanlı,sevdası döşlerinde
Sallandı kelimeler,karışmış işlerinde
Emaneti sende tut,sarmasın o güneşi
Bahattin Tonbul
3.3.2012

Bahattin Tonbul
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Emi

Bir uğultuydu rüzgarın sesi
Denizin ortasında kaptan der
Tam yol ileri
Ben demir attığım kalpten ayrılamam
Ama kokun durur gitmez bu limandan
Sensizliğin titretir yüreğimi
Hala ne durursun
Ayrılsana o meydandan

Öyle bir an gelir ki
Kıyametini yaşarım seninle
Mahşer kalabalığında sevdanın
Dudaklarda ne şiir ne türkü bitmez
Namlunun ucundan çıkan tütsüsü
Deler genzimi
Sakın ha benden ayrı kalıpda
Tekbaşına yalnız ölme
Emi
Bahattin Tonbul
7.11.2011

Bahattin Tonbul
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Emrederdi

İçimdeki yara ayrılığın parçası
Ruhumdaki kara yüreğimin kamçısı
Unutamazsın beni,
Sevgili yarim unutamam
Sevdamı aşkımızı bir arada tutamam
O siyah saçını tara
Gül yüzünü solduran alçısı
Yüreğimi hala yakıyor
Bembeyaz bir nur kaplamıştı yüzünü
Gülümsüyordun sana bakana
Uyur gibi
Buz gibi tenin ipeksi derinle
Gidiverdin anılarıma sarıverdin gönlünü
Her baktığımda resimlerine son anını dün gibi hatırlıyor
Boğazım tıkanıveriyor birden
Sensizlik hala yıllar gitse de çıkmıyor içimden
Rüyalarımda yanaşamıyorum yanına
Özlem dolu ruhum hasretse yakıyor kalbimi
Sevdanın gölgesinde titriyor bedenim
Sensizliği unutamıyorum silemiyorum gönlümden
Aşkın sonsuza kadar yaşatacak ikimizi
İkimiz olduk artık bir
Yok artık farkımız birbirimizden
Senle ben bir
Sevda bir
Aşk bir
Ruhlarımız bir oldu
Yaratanım bir yaptı sonsuzlukta sevgimizi
Tıpkı kendisi gibi
Çünkü oda birdi,tüm kuluna sever
Sevgi ve hoşgörü emrederdi
Bahattin Tonbul
18.7.2009

Bahattin Tonbul
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Emret Be Paşam

Bilmem kimler ağlar, kimler sevinir
Er oğlu uslanmaz, emret sen paşam
Doğadan çok uzak, haklar dövünür
Seymenler seslendi, hoşgeldin paşam

Sevdanın doğası, sensin Ankara
Başkentin oluşu, haine yara
Acılar gitmiyor, atsan da nara
Seymenler haykırdı, emret be paşam

Elmadağ yolları, dumanlı bulut
Başken Ankaram’da, oluştu umut
Dikmen vadisinde, atamı solut
Seymenler haykırdı, emret be paşam
Bahattin Tonbul
19.10.2012

Bahattin Tonbul
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En Güçlü Şahit Bizde

Birlikte o kadar severek geçti ki
Sesler eksilmedi sohbetler bitmedi
Aşkımız eskidikçe daha çok ateşlendi
Yüreklerimiz adeta birbirine kenetlendi

Gelecek yazı bambaşka düşünmüştük seninle
Gelemezsin biliyorum yalnız gideyim mi kiminle
Sen yerinde rahat huzurlu yat dur durduğun o yerde
Ve bir küçük cümle kaydet sağ omzumdaki defterime

Deki sevgilim affet buluşacağız bu yerde
Bekliyorum de boş duran bensiz gönlünde
Eğer tereddüt ediyorsan dinle hele bir kere
Şahidimiz Allah unutma en güçlü şahit bizde
27.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

En Güzel Ömürdü

Sensizliğimi yüreğime
Sensiz geçen zamanı bir bir örerek
Yaşatmaya çalışıyorum
Her gece karanlıkta
Kaybolan hayalini arıyorum
Yokluk beldesinde
Gözlerime sanki mil çekilmiş
Göremez oldum,seni
Gölgeler arasında kaybolurken
Geçmişini önüme gelene sordum
Gitti dediler
Nereye diye soramadım
Dayanamadım ben o kelimeye

Her sabah güneşe asılı perdelerinin açılmasını bekledim
Bütün gece
Gözlerim yorulmuş
Gözyaşlarım kurumadan dağınık saçların
Bulut gibi örttü yüzümü
İnce telli saçlarını örmeklede bitiremedim
Sana hasret olan bedenim
Titriyor bak!
Sessiz kalmış duvarlar,dudaklarım arasında
Kayboldu sanki
Kelebekler çiçeksiz taşlar arasından toprağa düşüyor
Her gün yaşamak için
Sonsuza doğru uçuyorlar
Her yaşayan canlıda olduğu gibi
Geçen her zaman ölüme yaklaştırıyor
Onları
Azrail arkasından hiç ayrılmamış gibi
Bekliyor
Seninle geçen zamanım bana bağışlanan
En güzel ömürdü
Bahattin Tonbul
17.7.2011

Bahattin Tonbul
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En Güzel Yarın

İşte bu ölüm de,Allah için sağ
Yüreği güzeldir,cennette arın
Toprak üzerine, atılan son ağ
Göremeyenlere,en güzel yarın

Annem ciğerimde,koskocaman bağ
Ya babam benim tek,güvendiğim dağ
Onlarla yaşanmış, can en güzel çağ
Bilemeyenlere,en güzel yarın

Değme hikayesi,olmayanlara
En şahane hayal,solmayanlara
Vardır çok kişinin,yılmayanlara
Hiç hissedilmezmiş,en güzel yarın

İnsanın üç türlü,dostları vardır
Benim dostlarımdır, gönülde ardır
Dostlarımın dostu, sevdada yardır
Düşmanın düşmanı,en güzel yarın
Bahattin Tonbul
9.8.2012

Bahattin Tonbul
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En Sadık Dostları

Yalnız yaşanılmaz, sevince insan
Dünya sırlarını, taşır üstünde
Bu sırları çözer, doğunca insan
En sadık dostları, kalır üstüne

Çaresizlik doğmuş, ümitler varsa
Karamsarlı aşkta, çoğalmış arsa
Nice güneş doğar, ısınmak karsa
En sadık dostları, kalır üstüne

Keşfedemez gücü, durursa saklı
Açılmamış kanak, gönülde aklı
Kimse bilmez onu, hayat çok haklı
En sadık dostları, kalır üstüne

Sanmaki kötü gün,  elbet bu gündür
Yarını da varsa, doğacak gündür
Kim ne derse desin, sevda bütündür
En sadık dostları, kalır üstüne

Her kışın ardından, çiçekler açar
Sevdası kaybolsa, seveni naçar
Kıyamet kopsada, bahara saçar
En sadık dostları, kalır üstüne

Bahattin susması, elbet erdemdir
Haklıyken zayıflık, gücü bilendir
Çaresizlik Hakka, umut edendir
En sadık dostları, kalır üstüne
Bahattin Tonbul
26.3.2014

Bahattin Tonbul
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En Saf İnsanları

En saf insanları taşıyan ruhu
Sevgiyi sevdayla, dayatanlar var
Bende esir oldum, tükense vahım
Uğruna ölümü, alacaklar var

Umutlar noksan, islah olacak
Yüce hakikata esir kalacak
Derin yaraları, elbet solacak
Uğruna ölümü, alacaklar var

Hakka yalvararak ulaştın ona
Sevgi dileyince, kavuştun sona
Anılarda yaşar, karışsa kana
Uğruna ölümü, alacaklar var

Yaşanan zamanı, unutamazsın
Yaşlanmış gözleri, kurutamazsın
En yaygın sevdayı, daraltamazsın
Uğruna ölümü, alacaklar var

Yüreğinde ateş, sözde kalamaz
Hak yoluna varmak, özsüz olamaz
İnandığın dava, elbet yalnız solamaz
Uğruna ölümü, alacaklar var

Aynı gökte uçar, dünyası başka
Şahinin kanadı, çırpışı başka
Diri ölü yıkar,sevgi bambaşka
Uğruna ölümü, alacaklar var
Bahattin Tonbul
21.5.2015

Bahattin Tonbul
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En Son Kor

Ayrılığın bir adı hoşsa,diğeri boş
Senin için doğdum su yüzüne
Aç kollarını beni sarabilmek için koş
Bak senden çok uzaklardayım
Kalbim yıllar geçse de hala bıraktığın gibi
Duruyor bomboş

Senin için varım bu alemde
Yar
Senin için  doğdum
Bu ellere
Gökle yer arsında,istemeden
Bak boğuldum
Tutsan ellerimi,sımsıkıca
Yürüsek yan yana sonsuzlukta
Yok olurmuşuz girsek birlikte
Seninle toprak altına

Aç istersen o kitabı da oku
Hatırlat unuttuklarımı
Hayal gibi geliyor yaşadıklarımız
Zaman yolculuğunda
Hangisi önde hangisi arkada
Bilmem ama
Karma karışık olmuş rüyam
Hatta sevdam
Sevdamın anlaşılması çok zor
Sevginin sahtesini

Bulup taşımak ise
Gönülde olan  bir ateş
Belkide en son kor
Bahattin Tonbul
6.11.2010

Bahattin Tonbul
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En Son Nefesinden

Hatırlarım ben ölümün kucağında ki
O çaresiz nefesimizi
Hiç unutmam denizen ortasında idik ikimiz
Çıkan
Dalgalarla boğuşurken
Bir karış su içinde
Az daha boğuluyorduk
Sana yardım yapacak gücüm tükenmişti
Tam o anda
Yardıma gelen  yabancı
Olmazsa
Umudumuzu yitirmiştik
Her çırpınışımız ölüme yanaşan bir yoldu
Saniyeler geçtikçe çaresizleştik
Tam bitti darken
Kenara yüzmemiz o önerdi ve kurtardı
İkimizi
İşte  o an bambaşkaydı
Tanrım birkez daha
Yaşayın der gibiydi sanki
Kurtardı
Unutamam o anın çaresizliğini
Ölümle yüzleşirken gözlerimize
Gelen karanlık bu yolu
Hele tükenen nefesimizle
Tanıştığımız solan ilk anı

Birde hastahane odasında
Yaşadık son kez
Tek başımıza
Senin ölümle yüzleştiğin an varya
Bir daha dönmedin geriye
İşte şimdi anlıyorum her şeyi
Ölümün kucağında çaresiz nefesimizin halini
Keşke o an konuşa bilseydin
Derdini söyleye bilseydin bana
Kim bilir neler  neler söylerdin
Son sözün ne olurdu
O an
Acaba
En son nefesinde
Bahattin Tonbul
20.12.2011
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En Son Perdesi

Sevgiyi sevdayı bulutların üzerinde durmadan gezdirirsin
Düşünmezsin yağmuru ve yaşı hiç görmezsin
Ama rüzgarın savurduğu bulut,patlaya verse
Birden şimşek çakar o zaman
Tüm bedenleri korku sarar
O gülleri
Titretir esintisi adamın yüreğini
Hele sevda ateşiyle yanan
Bir sevgili
Yok olmasın ne olur beklesin
Toprak olmaya yüz tutmuş bedenini
Yüreğimde sönmeyen sevgisi
Sesimi titreten
Gözlerimde ki  yaşı dindirmeyen görüntüsü
Diziliyor boğazıma lokma lokma
Tüm hatıraları
Geçmişi ve geleceği
Bitmesin hayallerimde
O ve sevgisi
Kalbimin olmuş en son perdesi
Bahattin Tonbul
25.10.08

Bahattin Tonbul
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En Zor Acı

Hiç kımıldamadan iki ay yatıp sağa sola bakmak
Burnun kaşınsa bile kaşıyamadan durmak
Bir damla suyu boğazında yutmada zorlanmak
Hepsi zor ama derdini anlatamayıp konuşamamak

Dünyada çekmediğim acı türü koymamışsın
En son acın en zor olanı olan ölümü tatmışsın
Daha ne? kaldımı ki çekilecek tadılacak şey
Bütün bu çektiklerin senin kefaretin olsun

Varsa söyle derdin onuda bana bırak
Geride ne varki hepsi  duru ve berrak
Geçmişin temiz dir çalışıp uğraşarak
Tam rahat edecektin tez elden sıra savmak
14.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Engel Yok

Senden başka ağlayıp,bende aşkı yakan yok
Alemde tenden başka,toprak olup solan çok
Gitmeden yüreğime,sapladığın mithiş ok
Sevda da gönülleri,eğleyecek engel yok
Bahattin Tonbul
21.6.2012

Bahattin Tonbul
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Engin Denizlerde

Esrarengiz olsan, her şey susuyor
Bilemen ki susan, senden heybetli
Rüzgar esse kalpde, sevdan kusuyor
Engin denizlerde, yüzen kıymetli

Sevda dedikleri, aşkta bir hile
İnsan aşık olsa, gönülden dile
Başkası kendin de, sevgisi güle
Engin denizlerde, yüzen kıymetli
Bahattin Tonbul
8.5.2013

Bahattin Tonbul
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Erdemlisin Yar

Ne güzel gözlüydü, bekler mi seni
Özür diliyorsan, erdemlisin yar
Vazgeçerse insan, unutma hemi
Kalkabiliyorsan, eğilmezsin yar

Seven her güzelin, dostu olmalı
Yanında durmazsan, hasret kalmalı
Neşesi kederi, onu almalı
Özür diliyorsan, erdemlisin yar
Bahattin Tonbul
14.6.2015

Bahattin Tonbul
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Erdiğim

Işte sana sonunda kavuştum bak sevdiğim
Elimden ölüm aldı,hakka nefes verdiğim
Umutların tükenmez,seni sensiz sevdiğim
Tut artık ellerimden,sevdasına erdiğim
Bahattin Tonbul
7.11.2011

Bahattin Tonbul
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Erdin Amca

Erdon amca!
Çok dolandırdın insanı sana güvendi
Ayet hadislerle diline hürmet ederdi
Dolaştırdın milleti karıştırdın cibilliyeti
Zannettin ki burdaki yaratıcı yaratmadı milliyeti
Akif'den bahsedersin sözlerini terk edersin
Mustafa Kemal dersin lakin herşeyin tersin
Unutma bu insanlar insanın efendisi bilesin
Birgün olur sende hesap verir hesap edersin
Gerçi çok hesap ederek geldiniz bu aşamaya
Bu millet umut peşinde tutunacak dal ortada ya
Çok yakın adalet mülkün temeli unutmayın sakın ha
Bu insanlar aldanır aldattığını sanma
Esas hesap vereceksin o zaman sen Allah'a
02.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Erdoğan Vural Abi

Kalbin Allah aşkıyla yanıyor abi
Senin aşkın bu,her şeye tabi
Zamanında kim bilir neler yaşadın ki
Gönlündeki ulu sevdanın, oldun sahibi

Bu sahip ki bizleri,yoktan yaratandır
Senin gönlüne akan,ayrı bir sevdadır
Bu sevdaya bizi de,ancak o yaklaştırır
Erdoğan Vural abi,gerçek aşıktır

Ulaşılması zor, gerçek yoldasın
Yaptığın dualar hepimizi bağışlasın
Seni sitemde gördükçe ayrı sevdasın
Erdoğan Vural abi sen bir deryasın

Deryalar derin olur,içi görünmez
Aşıkların dertleri de hiç bitmez
Senin bu sevdan bitmez,tükenmez
Erdoğan Vural abi kimseyi de incitmez

Seni görmeden, Allah'ın selamını aldım
Daima dua ettin, hiç usanmadan,yılmadın
Sende beni görmedin,belki de tanımadın
Erdoğan Vural abi gönlünü sen ona adadın

Gönlün açık sağlıkla,mutlu ol
Sözlerinle ufkumuzu açtığın yol
Güçlü olsun uzattığın bütün  kol
Erdoğan Vural abi'nin gönlüde bol
4.9.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Erenler

Tüm hayallerimi bassan bağrıma
Sevda gerçekleşir,umut verenler
Sesi geldiğinde,haykır çağrıma
Sarar yüreğimi sensiz erenler

Eli değdiğinde,yaralar yeni
Ağrır o gönüller,severler seni
Kim bilir özleme,koysalar teni
Bakar yüreğime,sensiz erenler

Es rüzgar kalbime,umut bağlama
Ellimde hiç değil,yalnız ağlama
Akan gözyaşıdır,teni dağlama
Arar yüreğimi sensiz erenler

Sevdiğime söyle,avunurken ben
Efil efil esen rüzgarımdın sen
Diyarı gurbete,dolaşır iken
Toplar yüreğimi,sensiz erenler

Sesleniyorum bak,ne olur gitme
Ne yaparım sensiz,beni terk etme
Kokundan uzakta,acıyı yitme
Ağlar yüreklerim,sensiz erenler

Kimin için yürür,o ayakların
Kimi öper koklar,al dudakların
Ateş olmuş yanar,mor yanakların
Ağlar yüreklerim,sensiz erenler
Bahattin Tonbul
7.4.2012

Bahattin Tonbul
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Erensin

Göklerin yerlerin, yaratanısın
Bu sanal aleme, yön veren sensin
Canımın cananı, akan kanımsın
Ruhumun sahibi,hakka erensin
Bahattin Tonbul
16.3.2014

Bahattin Tonbul
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Ergenekon

Akşamları karanlık her yer viran olmuş
Geçmiş kabusla doldu
Gece gündüzle boğuşurken
Suçlu kayboldu ufukta kızıl renge bürünürken
Mahkemeler kuruldu
Yerim yurdum kayboldu istemeden
Yargıladılar Ergenekon suçlusu gibi
Suç eklediler yanlışlıkla mazimize
Sonrada özür dilediler
Çocuklara anlatamaz oldum
Yeniden var oluş destanımızı hatta
Türklerin çıkışını
Utandırdılar çamur atarak tertemiz anıları

Artık yokluğuna dayanamaz oldu geçmişim
Ah vahların karıştı birbirine
Yunusu Mevlana’yı unutturdu aşk
Hiç unutulur mu?
Yandıkları piştikleri
Gel gör ki aşkın neyledikleri
Onlar
Tıpkı Ergenekon destanı gibi
Soy soyladı boy boyladı Dedekorkut
Deli Dumrul boğaçhan’dan daha sayamadığım nice
Hayalimizdeki kahramanlar
Bir bir yok edilecekler
Anladım
Beynimi yıkar oldu bu zalimler
Öyle şansızlar
Hayali kaybolmaz artık
O saf tertemiz durur kalbimde yaşanan
Ergenekon
Bahattin Tonbul
7.2.2011

Bahattin Tonbul
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Erik

Geldim köye,doğa alabildiğine haşarı
Bahçede ki erik ağaçları,taşmış dışarı
Düşmüş yerlere,arı ve sinek haşarı
Sevgilim şaşırmış,rengi olmuş sapsarı

Önce erikleri dallarından indirdim
Boşalan dallar dikildi,uzayanları da kestim
Toplanan erikleri,kazana koyup erittim
Doldurdum şişelere bir güzel içtim

İçtim içmesine ama midem bozuldu
Bağırsaklarım gür,gür edip yoruldu
Vücudum bir güzel doğal vitaminle doldu
Hiç bir katkısız hormonu da yoktu

O kadar yoruldum ki her yerim ağrıyor
Uzandım yere bir güzel vücudum dinleniyor
Kıpırdadıkça rüzgar tatlı,tatlı esiyor
Of be,artık tatil ne güzel gediyor.
8.7.2007

Bahattin Tonbul
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Eririm

Ben bilmem şiiri anlamam
İçimden gelen Allah vergisi
Yazayım deyince de yazamam
Yazdıran yarin yürek sevgisi

Kendi kendine çıkar heceler
Gerisi inan Allah vergisi
Gönüllerim yalnızdı geceler
Anılarda saklandı dergisi

Duvarlardaki izi duruyor
Aşka boyun eğerse veririm
Soğuktan dallarımız kuruyor
Düşerse hepsi kalpde eririm
Bahattin Tonbul
17.4.2009

Bahattin Tonbul
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Eritin Emirleri

Laik düzende Giyinin
İslamiyet’i yaşayın
Hıristiyanlığı bilin
Bütün dinleri sevin
Gönülleri rahat ettirin
Peygamberdir rehberin

Allah’ın emri sözleri
Gönderdikleri vahiyleri
Kitap ile destekledikleri
Bize değişmeden gelenleri
Öğrenin içinizde eritin emirleri
Şimdi rahat değilmişsin ki
13.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Eritmedim Sevgilim

Seni gördüğüm anda rahatlardı içim
Bir gülüş atardın
Beni güldürürdün
İçimdeki sıkıntıları söndürürdün
Adeta
Çok hoştun sevgilim
Üzülmemi istemezdin hiç hep
Kendin üzülürdün
Hele konuştuğun son günün
'Yeneceğiz bunu da bahattin'
Hastalığın beyne sıçradığını öğrendiğin gün
Yüzüne baktım tutamadım kendimi
Sırtımı dönüp tamam demiştim ama
Gözümden akan yaşı o görmeden silmiştim
Acılarına ve acıları yaşadıklarını hatırlayıp
Bir daha mı?
Çok sürmedi o masum halin
Sağ tarafın tutmadı,ağzın eğildi aniden
Bizleri şok ettin
Birdaha derdini söyleyemedin
Bütün isteklerini içine gömdün
Çaresizlik içindeki,halimizi gördükçe
İçten içe eridin belki ama bedenen
Seni,eritmedim sevgilim
Bahattin Tonbul
29.08.2008

Bahattin Tonbul
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Eritmişsin

Aşkımı unutamam
Sevgimi boşaltamam
Senin olan ruhumu
Yüreğimden atamam

Hayalleri beynimde
Ayrılığın kinimde
Çok acı bir yer etmiş
Kokuların tenimde

Yüreğimi ezmişsin
Kalbimde de gezmişsin
Yaşadığın sürece
İçinde eritmişsin
Bahattin Tonbul
2.5.2009

Bahattin Tonbul
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Eritsin

Sevmek bir hata ise,buna işkence dersin
Esir değil o sevda,aşka zehir ekersin
Çektiğin o hasreti,özleyerek beklersin
Aynı bir bedendeyken,onu toprak edersin

Kara sevdayı çekmek,içerimi ürküttü
Çaresiz derdi bilmek,ciğerini çürüttü
Hakkı hakikat görmek,cennetinde brüttü
Akılda yaş bir iken,sevilmeye ne dersin

Ben o özel yarimin,anısında kayboldum
Geçmişini anarken,bedeninde can oldum
Bu alemden göçerken,onu çok seviyordum
Tek bir  bedende iken onu toprak eritsin

Sevda dediklerin de,acıları eriyor
Karanlık hayallerin,umutları geriyor
Dillerinde şarkısı,özlerini veriyor
Aklın yaşı tek iken,sevmeye sen ne dersin

Gül dalına konup da,dikenini görmedim
Sevdiğim o güzelin,saçlarını örmedim
Çektiğim acıların,hesabını vermedim
Ağlayarak hasreti,yüreğinde eritsin
Bahattin Tonbul
4.11.2010

Bahattin Tonbul
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Erittin

Rüyalarda el açıp,dilek diledim
Bu dünyada yalnızca yari bekledim
Kimi zaman ağladım,bazen de güldüm
Kalk gel yarim ruhunu ben çok özledim

Seven yüreğimle can,dinledim seni
Sensizliğin sesini aşka vermeni
Günlerce konuşmadın içine gömdün
Veda bile yapmadın terk ettin beni

Bütün sırlarınla sen kaybolup gittin
Resimleri albüme nasıl dizdirttin
Seven yaralı gönlün seni ararken
Alemi bir çırpıda çabuk erittin
Bahattin Tonbul
26.4.2009

Bahattin Tonbul
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Eriyince

Ağızlarda sen vardın
Dağlarda gezen geyik
Yürekleri sen yardın
Düz ovada yar ferik

Daha yeni büyümüş
Dalda yeni bir çiçek
Gönülleri bürümüş
Yarim erken geçecek

Acıları dinmemiş
Sevgileri gidince
Aşka gönül eğmemiş
Yürekler eriyince
Bahattin Tonbul
12.4.2009

Bahattin Tonbul
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Eriyor

Memleket özlemini,kimler biliyor
Gönül dertlerini de,nasıl veriyor
Acılar hasret iken,cana geliyor
Aşıkların sevdası,içten eriyor
Bahattin Tonbul
2.7.2011

Bahattin Tonbul
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Erkeğim Ben

Erkek misin be
Bir kadına
Bu alem de sahip olamadın
Kaçırdın elinden
Sevgini kalbini
Alıp da gitti sana demeden
Hakkın cennetine
Özlemine hasretine ıh bile
Dedirtmedin yüreğinde

Hani söz vermiştiniz
Sonsuza kadar birlikte
El ele göz göze yaşayacaktınız
Bırak bunları vedalaşmaya
Zaman bile bulmadınız
Çekip gitti bu alemden
Sessizce,erkeksiz
Kara toprağa yüzünü
Huzurla koydu
Arkasında onun için
Haykıranlar özleyenler vardı
Oğlu kocası tüm sevenleri
Erkekti ne dersin

Dersin demesine de
Yüzünden nur akıyordu
Sevenleri de ona hayran hayran bakıyordu
Yalnız kalan yer yüzünde
De hele erkekmişsin sende be

Onun için hayaller yaşatıyorsun
Hala bütün bedeninde
Sevdanı aşkını duyurdun
Yaktın onsuz göğsünde
Çevrendeki görenlerine
Erkeğim ben desene
Bahattin Tonbul
3.8.2010

Bahattin Tonbul
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Erkek

De ki erkek
Karlar üzerinde aşkını soğutmak içindir
Sence erkek
Yalnızlığı atmak güven duymak içindir
Erkek
Hayatı buz gibi tutmaktır
Bence erkek sevdiğine sevda dağıtmaktır
Onu koklamak sarmak güç katmaktır
Onca erkek işe yaramamaktadır
Bizce erkek çoluk çocuk yapmaktır,çoğalmaktır
Sizce erkek bu çocukların karınlarını doyurmaktır
Allah’tan elleri ayakları bedenleri
Biri birine bağlıdır
Hatta çoğu organları sabittir
Yoksa her birini bir yerde unutacaktır
Deki erkek
Yeryüzünde son olacaktır
Dağ bayır çiçek böcek erkeksiz kalmayacaktır
Onları birbirine bağlayan bağlar
Sebepsiz yanaşmayacaktır
Baba oğul ağabey hatta çocuk
Erkektir
Yaşarsa erkek kalacaktır
Unutulmaz o bu şu erkektir
Çok kadınlar var kendini
Erkek sanacaktır
Çok erkeklerde kadın olacaktır
Kısacası erkek ve kadın bir olacak
Çoğalacak
Sevdalarına sevda
Aşklarına özlem katacak
Sonunda da
Hak kazanacaktır
Erkek erkekçe yaşayacaktır
Bahattin Tonbul
1.8.2010

Bahattin Tonbul
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Erkekle Kadın

Erkekle kadın çok farklı yapıdadır
Bu iki bir birlerini tamamlamaktadır
Birinde olan diğerinde olmamaktadır
İkiside bir arada olup yaşamaktadır

Birbirlerini severler,ayrı duramazlar
Bazen kusurlarını dikkate almazlar
Severseler birbirini ayrılamazlar
Erkekle kadın ayrı,ayrı yaşayamazlar

Seveni,sever çok bağlıda olurlar
Tez elden aldatır,nankör yaratıklar
Güzel sözlerle tez elden aldanırlar
Erkekle kadın birbirine sadıktırlar

Her yaratıkda farklılıklar olur
Birbirlerine sıcaklığı dokunur
Bazende kokuları sebebi olur
Erkekle kadın bağlayanı budur

Evin reisi bazen kadın,bazende erkektir
Herkesin görevi gereği işine gidecektir
Kimi daha baskın çıkarsa hükmedecektir
Erkekle kadın en sonunda birleşecektir
30.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Erken Alırsın

Kusur görme affet, insanı seversen
Ayıp üstünü ört, hakkı översen
İlim sana muhtaç, onu bilirsen
Zararlı bilgiyi, erken alırsın
Bahattin Tonbul
1.6.2013

Bahattin Tonbul
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Erkenden

Bulutlarda hep gezersin
Yürekleri sen ezersin
Sevda ateşi yanarken
Kim bilir ner de gezersin

Ayrılmadı sevdiğinden
Küsüp gittin sevilmeden
Durmadan hedef değişen
Bırakıp kaçtın erkenden
Bahattin Tonbul
31.10.08

Bahattin Tonbul
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Erkenden Çok

Ayrı ayrı sevdiğinden
Ayakların çamur iken
Neden kaçtın bu yürekten
Gönülden gönüle geçen

Düşüp gitti gurbet elden
Çok sevdiği bu yerlerden
Toprağı yorgan ederken
Güneş doğdu çok erkenden
Bahattin Tonbul
31.10.08

Bahattin Tonbul
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Erkenden-1

Seninle olurum,sen iken
Boynundaki duran,ben iken
Yüreğine girmiş,ten iken
Neden neden gittin,erkenden

Anılara baktım,yanıyor
Sabahları kalktım,tanıyor
Gökyüzünde aşkım,kanıyor
Neden neden gittin,erkenden

Duramazsın bensiz,sevdiğim
Bu dünyada aşka,geldiğim
Yeryüzünde toprak,bildiğim
Neden neden gittin,erkenden

Bahattin'im sensiz,olamam
Geceyi gündüze koyamam
Aşkına yalınız doyamam
Terkedip gittin sen,erkenden
Bahattin Tonbul
21.11.2009

Bahattin Tonbul
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Ermeden Pişti

Yürekleri yakan,sevdalısın candan seven benim
Başımdaki bir tek tel,makas değmeden düştü
Aşkıma el vurup sensiz titriyor bedenim tenim
Gönlümün sultanısın sen, hakikat ermeden pişti
Bahattin Tonbul
7.11.2011

Bahattin Tonbul
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Ermiş

Sevgi çınarıydı o,gönlünde yatan
Ölüm anıymış o can,yürekler yakan
Gözlerini kapatmış,vedalaşmadan
Terkedip gitti yarim,helalaşmadan

Gönülden yanacaktı,aşkı keşfetmiş
Ruhumda kalacaktı,nasıl terk etmiş
Bu alemde sevdiğim,ahrete gitmiş
Acılar içinde o,huzura ermiş
Bahattin Tonbul
24.5.2009

Bahattin Tonbul
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Ersin

Hanların özlemi, üzerindeyse
Çektiğin acılar, toprağı sersin
Ruhumda dolaşan, o derindeyse
Gönülün meyvası, çıkar mı dersin

Kırmızı şarabı, içtimde geldim
Aşkın ateşini, seçtimde deldim
Yarin gömleğini, biçmeden eldim
Ümidin sevdası tüter mi dersin

Derviş olmuş aşık,yolunda gezer
Gördüğü rüyada hayaller sezer
Döşündeki ağrı,bedeni ezer
Özleyen sevdası, döner mi dersin

Can sözleri açık,hecesi gerçek
Sadık olan güzel, gönülde mercek
Tuttuğu son dilek, ömür biçecek
Teninle sevdası, ufkuna ersin

Derli olan aşık, var olan umut
Özünde yanıksa, gerçeği kanıt
Gözleri açıkken, özlenen somut
Gelecek sevdası, ruhuna ersin

Bahattin’im bende, ben diyeni yok
Sofrada bir dilim, ekmeğiyle tok
Bir bardak gülüşün, kanattığı ok
Yerlerde kıyamet, duyana ersin
Bahattin Tonbul
12.12.2012

Bahattin Tonbul
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Esareti Can Gibi

Yarsiz başlayan sabah, keşke bir rüya olsa
Geçen tüm ibadetler, bitmiş bir günah gibi
Hayat tende her sabah, eski günlerde kalsa
Seven tüm aşıkların,  esareti can gibi

Rüyasına bakmadan, başarılar dilerim
Ağlamaya razıyım,senle olsam gülerim
Basit affı istemem,son maziyi silerim
Seven tüm aşıkların,  esareti can gibi

Seçer kimse değilim, kimliğimi bağışla
Gökyüzüne bakarak, güneşini alkışla
Yağmur olan bulutla, ateş olmuş bakışla
Seven tüm aşıkların,  esareti can gibi

Tutma benim sevdamı, acıları kor olur
Dillerinde ateşi, yüreğinde nar olur
Sabi mahkum olmuşlar, haya ona ar gelir
Seven tüm aşıkların,  esareti can gibi
Bahattin Tonbul
19.4.2014

Bahattin Tonbul
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Esen

Kaç yaşında gelir,hiç belli olmaz
Kıldığın o namaz belki kurtarır
Taç misali giyer, güneş de solmaz
Esen rüzgarları, tende sırtarır
Bahattin Tonbul
10.2.2013

Bahattin Tonbul
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Esen Hazan

Senden uzak seninle, yıllarca hep yaşardık
Çoban yıldızım idin, gökyüzünde parlarken
Ne kadar katı olsan, sevdan ile taşardık
Ruhumda esen hazan, ufkumuzu karlarken

Yokluğun bir umutsa, sevdan içimde desen
Hoyratlı gecelerde, ayrılmaz bende busen
Yüreğimi sen dinle, gönüllerde herdesen
Ruhumda esen hazan, ufkumuzu karlarken
Bahattin Tonbul
9.12.2012

Bahattin Tonbul
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Esen Yeli

Benden selam söyle,farklı sevda üstüne
Gönlümse karanlık,arar yalnız yarimi
Atı versen ruhu,seven ağaç büstüne
Her yanımı sarmış,aşka bakan zalimi

Tutamazsın onu,yüreğimde ateşi
Dillerinde türkü,sazımın olmuş teli
Ufukta doğacak,kaybetmesen güneşi
Sesizce yıkacak,tanrımın esen yeli
Bahattin Tonbul
10.10.2009

Bahattin Tonbul
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Esen Yellere

Yarimle birlikte,sanal dünyada
El ele gezmiştik,görenim çoktu
Gökyüzüne saran,koca meydanda
Kayıp da gitmişiz,soranım yoktu

Gecede ışıyan,bir yıldız gibi
Akıp da düşmüşüz,garip yerlere
Umutla bağlanan,sevdalı gibi
Yüreği asmışız esen yellere

Acı bir yol seçmiş,soranı da yok
Gözyaşı dökmüşüz,seveni de yok
Özlemle bağlanıp,ağlayanı çok
Göğsünü açmışız,esen yellere

Aşkımızla gelmiş,gerçek yüz yüze
Geceyi bağlamış,sanki gündüze
Ölümle karışık,dolmuş bu yüze
Hasreti atmışız,esen yellere

Ruhumdaki aşkı,senle yaşadım
Geçen tüm zamanı,anlık boşadım
Sevgiyle bağlanıp,hakkı yaşadım
Kalbimi atmışım esen yellere

Hayalin gitmiyor,durur özümde
O tatlı bakışın,kalır yüzümde
İçime akışın,çıkmaz gözümde
Ağlayarak söyler,esen yellere
Bahattin Tonbul
18.10.2010

Bahattin Tonbul
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Eserim

Özler oldum bensiz olan yarimi
Duman olup içerime çekerim
Bedenini yara sarmış
Kaybolacak o güzelim halini
Çaresiz dert kaplamış
İşte ona yanarım
Alıp ellerimle neşteri
Sanki doktorun gibi acıtmadan
Dilim milim keserim
Bak
Kuruyan dudağına,tuz basıyor
Melekler
Gönüllere aşk katıyor dilekler
Yaratana bel bağlamış çilekler
Dağ üstünde rüzgar olsam
Senin için tepesinde
Püfür püfür eserim
Bahattin Tonbul
1.5.2011

Bahattin Tonbul
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Eserse

Haykırır hasret bende
Yakar beden derinden
Sevdalar sarmış sende
Sıkılmışsın terinden

Etrafa koku saçmış
Çiçeklerin yerinde
Yarin yüreği açmış
Açar gönül serinde

Deryalarda umut var
Aşkın deli ederse
Denizlerde komut var
Rüzgar deli eserse
Bahattin Tonbul
30.7.2009

Bahattin Tonbul
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Esir Edip Bağlama

Gönül yari aramaz
Sabah ezansız olmaz
Gündüz aydınlanırken
Güneş ondan soğumaz

Derelerde çağlama
Yarim orda ağlama
Seni seven şu gönlü
Esir edip bağlama
Bahattin Tonbul
24.5.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Esir Olmaz Türk'üm Ben

Hak davamız Kuranda
Türklük vardı oranda
Sevda çeken yaranda
Esir olmaz Türk’üm ben

Bulutları ben aştım
Atamıza ulaştım
Gökyüzünde telaştım
Esir olmaz Türk’üm ben

Yağmur olup ağladım
Gönüllerde çağladım
Ateş olup dağladım
Esir olmaz Türk’üm ben

Bu vatanda sen doğdun
Yüreğimde sen soldun
Düşmanları hep boğdun
Esir olmaz Türk’üm ben

Geçmiş de Fatih atam
Toprakta şehit yatan
Rüyamda ki o vatan
Esir olmaz Türk’üm ben

Altaylardan inmiştim
Malazgirt’te sinmiştim
Sakarya da dinmiştim
Esir olmaz Türk’üm ben

Söğütteki bir oyun
Osmanlıdaki soyun
Kayıda ki o boyun
Esir olmaz Türk’üm ben

Orta çağı kapattın
Yakın çağı sen açtın
Dağ eritip dağ açtın
Esir olmaz Türk’sün sen
Bahattin Tonbul
24.12.2010

Bahattin Tonbul
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Esir Olmuş Dilekler

Doymuşum ben o aşka, içim yanar bambaşka
Yar ile ruh kaçmışsa, gönlüm yanar o aşka
Sevdası bir ateşdir, hayat şimdi bambaşka
Esir olmuş dilekler, şarkı yazmış o aşka

Rüya altında kabus, göğsünü alev sarar
Aşkı yaşayan bilir, acı çekene zarar
Zaman esir almıştır,dili tatsa ne yarar
Esir olmuş dilekler, şarkı yazmış o aşka

Yaşayan aşklarına, sevenlere fal tuttum
Hasreti kader yapıp, hayalleri saf tuttum
Çekilen bütün azap, yıllar geçti kan yuttum
Esir olmuş dilekler, şarkı yazmış o aşka

Kırıldı bunca yürek, geri gelsen ne olur
Karanlık geceleri, gölgelerde kaybolur
Umutlar tükense de, zaman akar sonbulur
Esir olmuş dilekler, şarkı yazmış o aşka

Yıllarca çok bekledim, geri dönsen evine
Hayaller sır olsa da, ulaşılmaz devine
Tükenen sabahları, el eleyken sevine
Esir olmuş dilekler, şarkı yazmış o aşka

Bahattin kavuşacak, elbet bir gün sonunda
Yeşillenmiş sevdayı, taşır seven yanında
Bir hastalık bir umut, kaybolsada anında
Esir olmuş dilekler, şarkı yazmış o aşka
Bahattin Tonbul
18.4.2016

Bahattin Tonbul
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Eskiden

Acılar içinde kıvranır gönlüm
Yarin aşkını ben kalbime gömdüm
Kimi zaman ağlar bazen de güldüm
Sessizce alemi terk edip giden

Hakkı hakikati cennette bilen
O dünyada gezip orada yiyen
Kanatlar takıp da,günahsız gezen
Sevdiği aleme terk edip giden

Yarin sevdasını,aşk ile seven
Allah’a el açıp,dualar eden
Sevda ateşini,alevlendiren
Sevdiğini arar durur eskiden
Bahattin Tonbul
15.7.2009

Bahattin Tonbul
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Esme Rüzgar

Sen gidince,bu dünyamdan bana
Uğramazdın,sorardım her yana
İçimdeki,aşkın oldu yara
Yüreğimi,açıp da baksana

Seni sever,sana bakamadım
O anları,can unutamadım
Birden bire,gözünü kapattın
Öldüğünü,hiç anlayamadım

Gittiğin yer,yeşil mavi olsun
Güneşi bol,suyu zemzem olsun
Sevgili yar,için hasret dolsun
Bekle beni,kötüler kahrolsun

Esme rüzgar,içimi soğutma
Dalga dalga,kokuyu dağıtma
Anıları,koydum dolabıma
Aşkımı sen,yollarda bırakma
20.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Esmerim

Sana benimsin derim
Ben yarimi severim
Yaratana sığınmış
Benim güzel esmerim

Acıların toplanmış
Aşkı yürek kaplamış
Özlediğim canım yar
Esmerimi haklamış

Durmadan hep söylenir
Yare gönül peylenir
El açtım hak talaya
Esmerimde dinlenir
Bahattin Tonbul
1.4.2009

Bahattin Tonbul
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Esti Rüzgar

Esti rüzgar, yağdı yağmur, gönlümde
Ne acıya, şahit oldum,  ey densiz
Ayrılıklar, sancısına, ömrümde
Bana herşey, yabancıdır, yar sensiz

Geleceğim, yar muradım, olacak
Güngeçtikçe, betim benzim, solacak
Bugün değil yarın değil, alacak
Bana herşey, yabancıdır, yar sensiz

Atamadım, içimdeki, dert benim
Düşlerime, sahip olan, bedenim
Sensizliğe, düşü verdi, can tenim
Bana herşey, yabancıdır, yar sensiz

Kaldırımın, taşlarına, yazmışım
Uçan kuşun, yuvasını, bozmuşam
Dağı taşı, gözleyerek, kazmışam
Bana herşey, yabancıdır, yar sensiz

Dile benden, ne dilersen, duysunlar
Düz ovada, çiçek görsem, kıysınlar
Kurda kuşa, yem vermesin, saysınlar
Bana herşey, yabancıdır, yar sensiz

Bahattin’im, döşşeğine, sarılmış
Ruhundaki, gurbetiyle, darılmış
Yüreğinde, yaraları, yarılmış
Bana herşey, yabancıdır, yar sensiz
Bahattin Tonbul
6.10.2016

Bahattin Tonbul
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Eş Dost

Ağaç dalları gibi
Ciğerlerim kurudu
Benim bedenimde de
Senin aşkı dururdu

Bakma bana canım yar
Gözüm durmadan kayar
Her yaktığım ateşi
Eş dost durmadan sayar
Bahattin Tonbul
6.2.2009

Bahattin Tonbul
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Eş Dostlarım

Yaran yok ki bir,güzelce sarayım
Param parça ol, geçmişi sorayım
Esen rüzgarda,bende bir borayım
Çıkmışta bakar,bütün eş dostlarım

Acılarını koydun bir kaba sen
Kırık tarakla,tarayıp da kesen
Rüzgarda doğup,fırtınalar esen
Kalplere bakar bütün eş dostlarım

Hasret bıraktın,yanan yüreğimi
Koca gönlüme,sarsan dileğimi
Bırakma canım,tutan bileğimi
Çıkmışta bakar,bütün eş dostlarım

Gökyüzündeki,parlayan yıldızlar
Yarini sevip,haykıran baldızlar
Mum ışığında,yansıyan yaldızlar
Kalplere yakar bütün eş dostlarım
Bahattin Tonbul
3.8.2009

Bahattin Tonbul
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Eşe Dosta

Gonca yapmış rabbim gülü
Hakka tapmış,dağ bülbülü
Yürek takmış canın dili
Göze kalmış yarim ölü

İçerimde acıları
Bedenimde sancıları
Çeker durur deli gönlüm
Sevda için o anları

Rüyalarda seni arar
Uyanınca ruhum yanar
Gönüllerde sensiz aşkı
Eşe dosta sonsuz sorar
Bahattin Tonbul
1.7.2009

Bahattin Tonbul
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Eşe Dosta Sordum

Artık hiç yaşamak istemiyorum
Sevdiğimle bir olamayacaksam
Sarılmak koklamak da istiyorum
Eğer onunla kalamayacaksam

Yüreğinde ateş,durur mu şimdi
 Eşe dosta sordum,canım sevgilim

Işıkları açın korkmadan gelsin
Onu buralar da,tutamayacak
Karanlığı yırtıp,rüzgarı girsin
Yarim rüyalar da,duramayacak

Yüreğinde ateş,durur mu şimdi
 Eşe dosta sordum,canım sevgilim
Bahattin Tonbul
3.2.2009

Bahattin Tonbul
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Eşekler Yönetecek (İb.kasımoğlu)

Geçmişte vardı eşek
Şimdide.......
Gelecek te,gelecek te
Gelecek gelecek te
Korkarım yine
Dünyayı eşekler yönetecek
17.05.2008
İbrahim Kasımoğlu

Bahattin Tonbul
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Eşeleme Yaramı

Ayrı koyun onsuz olan dünyamı
Zorlamayın kanayacak yaramı
Ayılıp da bayılacak sevdamı
Unutamam eşeleme yuvamı

Yüreğimize kazıdık sevgiyi
Denizlere bırakmıştın gövdeyi
Şu an yerde olan aşkı dengeyi
Unutamam eşeleme yaramı

Parçalanmış uçuşuyor havada
Kelebek gibi orada burada
Ayırtamıyorum artık yuvada
Unutamam eşeleme yaramı
Bahattin Tonbul
13.10.2008

Bahattin Tonbul
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Eşi Ve Benzeri

Seni görmeseydim yaşarken
Bu dünyada zevk alarmıydım bilemem
İçimde yanan şu aşk ateşinden
Tat alarmıydım bilemem
Sever miydim acep başka birini
Yüreğime yer eder miydi hiç senin gibi
Sen başkasın canım
Bulamam bu dünyada
Eşi ve benzeri olmayan biriydin
Rüyalarımın perisi
Gönlümün kraliçesi
Kolonlaması mümkün olmayan bir nesli
Aşkı sevgiyi saygıyı benliğinde taşırdın
Sen sendin senden başka olmadın
Meleğim.
2.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Eşim Canım

Bir zamanlar benimde,birlikte yaşadığım
Eşim canım sevdiğim, doyamadığım karım
Dururdu hep yanımda, yalnız aşamadığım
Koskoca yalan dünya, göğsümde olmuş yarım

Artık anlayamadım, aşkı sevdayı narı
Rüyalarımdan gitmez, hayalimdedir yarı
Karanlıkta umudu, özündeki son zarı
Eşim canım sevdiğim, doyamadığım arım

Simsiyah  gökyüzünde, yıldızlar yanıp durur
Onu yakacak güneş, sabahları kudurur
Sevdası düşmüş yere, ateşi cana vurur
Eşim canım sevdiğim, doyamadığım narım

Tabiat kadar doğal, yağmur yere düşmesin
Beyazlaşmış bulutlar,seven yeri deşmesin
Gülümsedikçe güzel, gönüllerde eşmesin
Eşim canım sevdiğim, doyamadığım karım

İçimdeki sevdayı,taşıyan yürektin sen
Gölgelerden korkum yok, üşüyor diyebilsem
Unutmayı unutup,yerleredek eğilsem
Eşim canım sevdiğim, doyamadığım karım

 En arsız huysuz hayat,sevdiklerini çalar
Ömür öyle hızlı ki,zamanı tenden kılar
Seni senden çalanı,sevip okşayıp yalar
Eşim canım sevdiğim, doyamadığım narım
Bahattin Tonbul
23.7.2012

Bahattin Tonbul
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Eşim İle Beraber

Rahmetini yerleştir, kurban bu can Allah’ım
Kalplerimi yeşerten, yücelerden yücesi
Sana güvenim sonsuz, birleştiren Allah’ım
Benim eşimin kalbi, sevdaların gecesi

Kalbine benim kalbim, muhabbeti doldursun
Sevgimi yeşerterek, onun kalbine koysun
Beni onun gözünde, yüreğinde soldursun
Hataları affedip, sohbetiyle aşk doysun

Yari gözümden gizle, kalplerimiz birleşsin
Ayıplarımızı ört, sevgilerim yerleşsin
Beni onun özünden, toprak edip gürleşsin
Benim eşimin kalbi, sevdaların gecesi

Hasıl eyle cenneti, yaradanım yanında
Firdevs ala da bekle, geliverir anında
Nefes alıp verişin, yaradandır kanında
Eşim ile beraber, sonsuzlukta birleşsin
Bahattin Tonbul
18.5.2016

Bahattin Tonbul
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Eşim Olma Karım Ol

Terliğin eşi olur, eşlik etmek yeter mi
Eşim olma karım ol, demedim mi ben sana
Evlenecek erkeğe, koca demek biter mi
Dağların en yükseği, koca olur baksana

Koca demek dağ demek, seven eyler son defa
Karı koca eşten çok, şeyi söyler bir defa
Üstünde kar olmayan, dağ eksiktir her defa
Eşim olma karım ol, demedim mi ben sana

Dağların yücesinde, kar olmazsa dağ eksik
Yücesine kar yağan, dağlar olmaz hiç eksik
Koca ve onun karı, olmaz aslında eksik
Eşim olma karım ol, demedim mi ben sana

Kadını da kocanın,  dağı olup örtmeli
Kar gibi ak ve masum, kadın onu dürtmeli
Bir ömür süsü gibi, karı dağa serpmeli
Eşim olma karım ol, demedim mi ben sana

Tepesinde olmayan, kar dağları üşütür
Ne kadar yüksek olsa, karı çoksa işitir
Karsız dağlar yarımdır, eşsiz insan üşütür
Eşim olma karım ol, demedim mi ben sana

Fazlası beklenemez, sevda çekmek geçer mi
Kadınsız yarım koca, susuz kalsa içer mi
Yarsiz her zaman yarım, karım olsa seçer mi
Eşim olma karım ol, demedim mi ben sana
Bahattin Tonbul
19.7.2013

Bahattin Tonbul
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Eşim Son Ana Kadar Direnmişti

Unutamıyorum hastalığın beyne sıçradığı anı duyunca içeri girdin
Ne kadar üzüldün bilmiyorum ama bunu bana hissetirmedin
Ondan sonra sonsözün şu oldu Allah'tan gellene ne denir bilmedin
Çekilecek ne varsa onuda çeker yeneriz diye serinlik vermiştin

Çok geçmedi bu mikrop üç veya beş saat sonra hissettirdi
Dilin durmaya başladı,kafanı dik tutamadın,hatta göremedi
Çok acılar çektin bütün bunları bize hiç mi hiç aktaramadı
Ölene kadarda öylece bu sır seninle birlikte toprağa bırakdı

Çok direndin yaşama dönmek için aşkın sevgin yeterdi
On iş günü radyoterapi gördün biraz kendine geli verdi
İyileşecek dendi diğer tedaviler başladı vücut pes etti
Biz evde bakacaktık hastahane mikrobu onu yedi bitirdi
24.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Eşimin Acıları

İçimde kin yok,sevgi doludur
Severim dayımı,beklentim yoktur
Tatillerde görünce,hatıralarımız çoktur
Tavırları içimde, kanayan yara,belki de oktur

Hakım da ne düşünülür,ne söylenir bilemem
Kalplerin de ne saklamışlar onu göremem
Kendi yaram büyük,onlarınkini hissedemem
Bana değil eşime yapılan,saygısızlığı affedemem

İki düşman biri elini uzatınca,diğeri sıkıyor
Düşmandan da öte ne denilir buna,bilinmiyor
Artık bu önemli değil,ekmeğimi,Filiz vermiyor
Kanım kurudu, o davranışın acısı sızı veriyor

Geçer Nilgün,annen baban öldü dayandın
Genç yaşta evlendin,ailenden çok uzaklardaydın
Köyünden,dayılarından,yengelerinden ayrıldın
Yeğenlerin,kuzenlerin kısaca hepsine sevdalıydın

Dayı bu sevda içimde yanarda yanar
Bir araya gelince,hatıralarımız kaynar
Uykularım da,hayellerim de  gençliğini anar
O güzel sesinin nağmeleri kalbimi yakar

Zühdü dayım,sevgim eskimedi perçinleşti
Yaşamayın bir kısmını gördüm,fikrim sabitleşti
Çocukların ve aileni incitme onlarla huzurlu ol
Yılda bir defa görüşüyorduk,gönlüm ondan da geçti

Acı tatlı günler,hepsi iyi idi mutlu oldu
İyi günler hatıra,acılar ise yoksulluktan olurdu
Şimdi ise hepsi rahat,bu tartışma kanıma dokundu
Affeder miyim Filizi,Haceri bilmem ama,adeta içim soğudu
10.8.2007
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Eşimin Aile Bağı

Biliyorum sen bizim aileyi çok sevdin
Gördün birbirlerine karşı olan duyguları
Aynısını sende kendi ailenden bekledin
Çok çalıştın çabaladın o tadı göremedin

Baktın annemin kardeş bağlılıklarına
Gördün yengemin aile duygularını
Yaşadın bizimle kardeş bağlarını
Bekledin sende ailenden o anıları

Çok çalıştın,çok yaklaştın kaynaşmak için
Yaklaştıkça kardeşlerin senden kaçtı lakin
Yılmadın daima onlarla ola bilmek için
Gücün tükendi bu yaz kırılmıştı artık kalbin

Bu töre bu bağ çok farklı bir duygu
Ata erkil ailelerde yaşanan buydu
Bitmeyen bu bağı o güçlendiriyordu
Anlamak zor yaşamak heveslendiriyordu

Orta Anadolu ve doğuda bu bağ daha fazla
Batıda ege de az ama bilmem Trakya da
Bacı kardeş olur her yerde ama hepsi bir anda
Olunmamış yaşanmamış zor olanda bu ya
19.06.2008
Bahattin Tonbul
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Eşimin Dayıma Karşı Acıları

İçimde kin yok,sevgi doludur
Severim dayımı,beklentim yoktur
Tatillerde görünce,hatıralarımız çoktur
Tavırları içimde, kanayan yara,belki de oktur

Hakım da ne düşünülür,ne söylenir bilemem
Kalplerin de ne saklamışlar onu göremem
Kendi yaram büyük,onlarınkini hissedemem
Bana değil eşime yapılan,saygısızlığı affedemem

İki düşman biri elini uzatınca,diğeri sıkıyor
Düşmandan da öte ne denilir buna,bilinmiyor
Artık bu önemli değil,ekmeğimi,Filiz vermiyor
Kanım kurudu, o davranışın acısı sızı veriyor

Geçer Nilgün,annen baban öldü dayandın
Genç yaşta evlendin,ailenden çok uzaklardaydın
Köyünden,dayılarından,yengelerinden ayrıldın
Yeğenlerin,kuzenlerin kısaca hepsine sevdalıydın

Dayı bu sevda içimde yanarda yanar
Bir araya gelince,hatıralarımız kaynar
Uykularım da,hayallerim de  gençliğini anar
O güzel sesinin nağmeleri kalbimi yakar

Zühdü dayım,sevgim eskimedi perçinleşti
Yaşamayın bir kısmını gördüm,fikrim sabitleşti
Çocukların ve aileni incitme onlarla huzurlu ol
Yılda bir defa görüşüyorduk,gönlüm ondan da geçti
10.8.2007
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Eşimin Günlüğü-1 yıl-2000

1999'son gününü oldukça telaşlı geçirdim.Dijital kıyamet korkusu beni de
sarmıştı.Su,elektrik doğalgaz kesintisi ihtimali beni çok korkutmuştu
Bahattin ise benimle dalga geçiyordu.Bu yüzden elime geçen kaba su doldurma
fikrinden vazgeçtim.Ama o gün marketten çılgın gibi ıvır zıvır alış verişi yaptık.
             Yılbaşı gecesini evde sakin geçirdik.Ecem çok mutluydu.Onun için en güzel
eğlence anne ve babasıyla birlikte olmakmış.Bu yetermiş ona.
Sözleri bizi duygulandırdı.Bizim kalbimizdesıcak duygular uyandırmayı çok
iyi beceriyor.Selcen'le Gökcen o gece arkadaşları ile dışarı çıktılar.Beş milyona girdikleri
kafede verdikleri paraya üzülmüşler.Çünkü o parayla sadece kola içip cips yemişler.
                İşte 2000 yılına girdik.Bu gün bir Ocak Cumartesi.Uyanınca ilk işim
su,elektrlk kesintisi olup olmadığını kontrol etmek oldu.Düşündüm.2000 değilde 3000
yılı olsa ne fark eder.Her şey aynı tempoda devam edecek.Yoksa bugün  her şey
değişmiş olurdu.Ama bir şeye çok seviniyorum.1999'da çektiğim acıların bir daha
tekrarlanmayacağına inanmak istiyorum.Karamsar düşünecek olsam çok şey
var.Örneğin ben
2000'e tek göğsümle girdim.Ama umurumda değil.Çünkü aynı zamanda
2000'e ağır ilaç tedavisinden kurtulmuş olarak girdim.Kendimi özgür hissediyorumEşim
çocuklarım ve kardeşlerimle birlikte olmanın mutluluğunu
yaşıyorum.Bizi bekleyen güzel günler olduğunu biliyorum.
                   07-Ocak 2000-Cuma
       Bu gün Arife günü.Ama benim hiç bayram hazırlığı yaptığım yok.Temizlik yapan
bayanda gelmedi.
       Bugün çok duyguluyum.zaman zaman ağlıyorum.Altı yıldır her bayram babam
yalnız diye ona koşuyordum.Şimdi o yok.Kendimi boşlukta hissettim
Geçmişime olan özlemimle yaşamak beniçok mutsuz ediyor.Bundan kurtulmam
imkansız.
                     08-09-Ocak-2000-Cumartesi
        Bayram geldiğini bile anlamadık soğuktan.Cumartesi günü sadece komşularımıza
gittik.Akşam Belmalar geldi.Pazar günü ise hiçbir yere çıkmadık
         Bayramın en önemli olayı müdür ve eşine pjamalarımızla yakalanmamız hem de
saat 13.30 da çok mahcup olduk.Rezil olduk ya! ...Ne yapacağımızı şaşırdık.İkinci günü
de dağınık bir şekilde saat 11.00de komşuların baskınına uğradık.Ben kanepede
uyuyordum.Neyse ki onlar gelmeden kalkmıştım.
                                 10-0cak-2000-Pazartesi
         Bayramın üçüncü günü.İlk defa arabayla dışarı çıktık.Muhterem abilere,Cevat
Bey'lere ve Zeliha Ablaya gittik.Zeliha ablada Bahattin uyudu.Biz ise sohbet
ettik.Evimize oldukça geç geldik.
          Bayramda abime gidemedik.İlkiki gün hava soğuktu,kar yağdı.Üçüncü gün ise
içimden gelmedi.Onu kendimize yakın bulamıyorum bir türlü karısının ailesine daha
yakın.Gitsem bile onlardan dolayı sohbet fırsatı   bulamıyacağım.
                                    11-Ocak_2000-Salı
           Bugün Selcenle konuşmak istedim.Dershaneye gitmesini,bunun ona yararlı
olacağını söyledim.Ama herzamanki gibi konuşamadım.Onunla konuşmak mümkün
değil.Herşeyi bildiğini sanıyor.Kafasının dikine gidiyor.
Ne yapalım.Hata yapa yapa doğruyu bulacaktır muhakk'ak
                                      12-Ocak-2000-Çarşamba
            Ecem'le Selcen gezmeye gittiler.Benimde arkadaşlarım geldi.Bahattin'in annesi
için baş sağlığına.Epeyce oturduk.
             Ecem gelirken ablasını bırakmış yolda,yalnız gelmiş.Nedenini sorunca,özgür
olmak,kelebekler gibi özgür olmak istediğini söyledi.Çok güldüm,hoşuma gitti.
             Gökcen bu sabah yine beni çıldırttı.Okula zamanında gitmeyi bir türlü
istemiyor ya da beceremiyor.
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                                        13-Ocak-2000-Perşembe
              Ecem çok hasta.Ateşli ve kusuyor.Babası soğuk süt içirdi.O yüzden
hastalandı.Bütün gün onunla uğraştım.
              Akşam ki tavla partisinde yine yenildim Bahattin'e.Ne yapsam yenemiyorum.
               Gökcen'in bu sabah ki hazırlanması beni yine deli etti.Görmeyeyim desem de
görüyorum uyuşukluğunu.
                                           14-Ocak-2000-Cuma
                Ecem'le geçirdiğimiz sıradan bir gün.Bazen çok duygulandığım oluyor.Çoğu
zaman sıkılıyorum.Sıkıldığımda ailemin yakınında oturmanın ne kadar da  iyi olacağını
düşünüyorum.
                 Gökçen'le tavla oynadık.Beni 5-4 yendi.Gündüz de Bahattin'le oynadık beni
yendi.Çok kızgınım.
                  Selcenin yüzünü gören cennetlik.Gökcen'le şu şarkıyı söyledik
           Ne gelen ne soran var acı geçti günlerim
            İçtim sabaha kadar yaşla doldu gözlerim
            Felek böyle istemiş,böyle yazmış yazımı
            İçtim sabaha kadar yaşla dolu gözlerim.
                                          15-Ocak-2000-Cumartesi
                  Bugün on beş ocak cumartesi.Öyle sıkıldım ki... Miskin miskin
yatıyorum.Bahattin beni gezmek için sonunda kandırdı.Evden çıktığımda kendimi daha
iyi hissettim.Sincan'a gittik,perde siparişi verdik.Oradan da
Fatih'e Hacer'e gittik.Evi çok güzel.Akşam döndük eve.
                                          16-Ocak-2000-Pazar
                   Bugün ilk işim Ecem'e banyo yaptırmak oldu.Onun küvet sefası
yapmasına bayılıyorum.Onu kremlemek,giydirmek beni çok mutlu etti.Ama sonra yine
boşlukta kaldım.
                    Akşam Bahattin gelince zorla onu tavla ya oturttum.İki mars iki düzle
yendim.Ama o yenilgiyi hazmedemiyor.Beni yendiğinde ise hava atıyor
                     Tavla maçına Gökçen'le devam ederken Nurettin'in telefonu beni deli
etmeye yetti.Bıktım bunların problemlerinden.Artık ne kendi kardeşlerimin,ne de
Bahattin'in kardeşlerinin bitmeyen problemlerini duymak istemiyorum.Sinirden beynim
yandı sanki
                      Bugün babamın ölüm yıl dönümü.Yasin-i Şerif okutmak
isterdim.Ama,gücüm yok misafir ağırlamaya.Bana çok acı veriyor babamın ölümünü
hatırlamak.Herşeyin çabukluğunu hala anlıyamıyorum.
                                          17-Ocak-2000-Pazartesi
                        Saat 2.00 da uyuyamadım.Yine babamı annemi hatırladım.Babam
geçen yıl 16.Ocak'ta vefaat etti.Onun boşluğu çok yeni ve büyük bulduğum her fırsat ta
onun yanına giderdim.Bu yüzden Bahattin'le
çok kavga ettim.Beni anlamadı.Şimdi köyde kime koşacağım? Her şey bomboş bu
duruma alışmam zaman alacak.
                       S aat 23.30 Ecem kafasıyla burnuma öyle bir çarptı ki,çektiğim acıyı
anlatamam.Burnum kırıldı sandım.Can havliyle çok bağırmışım.Ecem çok
korktu.Üzüldü.Bir süre sonra kendime zor geldim,
şimdide uyuyamıyorum.Ecem dışında hepimiz uyanığız.saat ise 01.00 burnum çok
ağrıyor
                                           18-Ocak-2000-Salı
                        Bugünün kesin tatil edileceğini düşündük uyandığımızda.Ama
umutlarımız boşa çıktıOysa hava çok soğuktu ve kar yağıyordu.
                                            19-Ocak-2000-Çarşamba
                         İşte kar tatili.Ben niye seviniyorum ki...Okula gidecekmişim
gibi...Ama kar beni zaten çok mutlu ediyor.Yağıyor mu diye pencereden bakmaktan
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boynum ağrıdı
                           Bahattin.Ecem ve ben gezmeye çıktık.Okula gittik.Karın içinde
fotoğraflar çekindik.Gimadan alışveriş yaparken bir öğretmen arkadaş yarında okulların
tatil olacağını söyledi.sanki ben okula gidiyor muşum gibi yine çok sevindim.
                             Karların içinde yürümek çok güzeldi.
                                              20-Ocak-2000-Perşembe
                              Bugün ve yarın yine tatil.Çocuklar çok sevindi tabiiki...Hava öyle
soğuk ki dışarıya burnumu uzatamıyorum.
                                               21.Ocak-2000-Cuma
                               Çok soğuk.Sıkılsam da evde olmak güzel.Kötü durumda olan
insanları düşünmeden sıcacık evimde huzurlu olmak istiyorum.Ama ne mümkün! Karın
yağmasına sevinirken,evin sıcacık ortamında rahatlarken bile bu düşünceler
mutluluğumu engelliyor.Başkaları sıkıntı çekerken ben nasıl rahat olabilirim?
                               Öğleye doğru Tevriz telefon etti.Hülya'yla bana
gelecekmiş.Fatoş'u da çağırdım.Bahattin okuldan Selya'yı çağırdı.Onun yardımıyla evi
toparladık.Çok güzel bir gündü.Sohbet güzeldi.
                                                  22-Ocak-2000-Cumartesi
                                 Cumartesi Selya geldi temizlik için.Tam kahvaltı yaparkentipi
başlamaz mı? Hiç bu kadar kötü olmamıştı hava.Selya'ya yol parasını verdim,evine
gitmesini söyledim.Çünkü kar böyle yağarsa eve dönemiye bilirdi.Hemen gitti.
                                   Selya'nın küçük bir elektrikli ocakla evini ısıtmasına çok
üzüldüm.Vicdan azabı çektim.
                                                  23-Ocak.2000-Pazar
                                    Pazar günü çok soğuktu.Evden dışarı çıkamadık yine.Soğuktan
karın tadını bile çıkaramıyoruz.Ama arka bahçede kardan adamımız duruyor.
                                                    24-Ocak-2000-Pazartesi
                                     Bu sabah felaket denecek şekilde soğuk var.Kapıcımız Cuma
ekmek,süt ve gazeteyi donarak getirdi.En soğuk gün olduğunu söyledi.
                                      Akşama doğru hava yumuşadı.İki haftadan fazla zamandır ilk
defa karlar erimeye başladı.Çok sıkılmıştım.Zor karar vermiş olsamda hemen
giyindim.doktoruma gidecektim.
                          Dışarı çıkmaya  çıkmaya bir garip olmuşum.Muayenehaneyi zor
buldum.Doktorla biraz konuştuk.Ama onun işide vardı
                           Bugün şunu anladım ki ben    psikolojik olarak pekde iyi değilim
kendimi kötü hissediyorum.
                                                  25-Ocak-2000-Salı
                            Bu sabah her zaman ki gibi erken kalktık.Gürütü patırtı..Kahvaltıyı
yaptık.Ecem'i hazırladım Gökçen,Bahattin hep hazır.Ama kapıcı hala gelmedi.Derken
07.40 da geldi Niye geciktiğini sordu Bahattin'Bugün tatil' demez mi gülerek. Şok
olduk.Hiç haberimiz yoktu.Fatoş'a telefon ettim gerçektende tatilmiş.
                               Öğleden sonra okula gittim.Biraz oturdum.Sonra biraz
dolaştım.Alışveriş yaptım ve eve geldim.Yolda bağzı arkadaşlara rasladım.onlarla
sohbet ettik hoşuma gitti.
                                                 26-Ocak-2000-Çarşamba
                                Saat 01.20 uyuyamadım. boş sayfaları doldurdum.
                                Kendimi çok kötü hissediyorum.Çok ağladım bu gece.Ben aslında
pek iyi değilim.Giderek hiçbir şey bana zevk vermemeye başladı.Kitap okumak,yemek
yapmak  gezmek.Sanki kafam bomboş,hiçbiri zevk vermiyor.
                                  Amaliyattan sonra ilk defa kendimi bu kadar çaresiz
hissediyorum.Mutsuz ve karamsarım.Çok çabuk sinirleniyorum.Beynimde san ki bir
yanardağı var.Patlıyorum.Ne yapacağım ben? Kullandığım ilacın yan etkisimi acaba?
Vücudumdaki kaşıntılarda arttı.
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Eşimin Günlüğünden -3-2006

8-mayıs-2006
  Sanıyorum 2000-2001 öğretim yılıydı.Hazırlık sınıfı Türkçe dersinde dostlukla ilgili bir
metni inceliyorduk.Dostluk,arkadaşlık üzerine olunca öğrencilerim çok etkilendiler.
  Derken sorulardaki bir cümle hepsini bir tartışma ortamına sürükledi.Herkes
düşüncesini ortay koymaya çalışıyordu.Soru şuydu:''Dostluklar çıkarlar için mi kurulur?
''Tabii hemen hemen hepsi dostlukların çıkara dayalı olmayacağını söylediler.
  Bende onlara düşüncemi söyledim.''Evet çocuklar,dostluklar çıkar ilişkilerimizden
doğar.''Elbette hepsi karşı çıktılar.Hatta benim böyle akıl dışı bir şey söylememe de çok
şaşırdılar.Bende açıkladım:''çocuklar çıkarı sadece maddi çıkar olarak
düşünmeyin.Benim sözünü ettiğim manevi çıkardı.Hepimizin arkadaşa ve dosta ihtiyacı
vardır.Karşılıklı duygu gereksinimlerinden doğar dostluk.Sevgi alır,sevgi verirsiniz; ilgi
alır,ilgi verirsiniz.Onun zamanını alır,sizin zamanınızı verirsiniz.Arkadaşlığın dostluğa
dönüşmesindeki en büyük etken bu alışverişte verici olabilmek.Aldığınızda fazlasıyla
vermeyi yüreğinize yerleştirebilmemiz.Olumsuz bir davranış gördüğünüzde hemen
arkanızı  dönmemeniz.
   Bu konuşmalardan sonra ne demek istediğimi anlamışlardı.
   Aile ilişkilerinde de buna benzer durumlar var.Şu söz bir kaç sözcükle öyle güzel
anlatıyor ki.''Kardeş zorunlu arkadaş,arkadaş seçilmiş kardeştir.''
   Arkadaşınızı seçme şansınız var.Beğendiğinizi bulana kadar değiştirebilirsiniz.Ama
kardeş,aile öylemidir ya! Onları olduğu gibi kabul edip kendinizi onlara göre
değiştirmeniz gerekir.Huyunu,beğenilerini,yaşam biçimini,iş hayatını
onaylamayabilirsiniz.Ama o her zaman sizin kardeşiniz yada aileniz olarak kalacaktır.Bu
nedenle onları değiştirmek yerine kendiniz de bir takım değişiklikler yapmalısınız.
   Ben bu duyguları yoğun obiçimde yaşayan bir insanım.Ailesine çok düşkün,onlarla
vakit geçirmekten,yaşamı paylaşmaktan çok hoşlanan bir insanım.Bu annem ve babam
sağken de böyleydi,onların vefatından sonra da kardeşlerimle böyle oldu.Onların her
sıkıntısını çözmek için atladım.Ama bir gün baktım ki onlar benim gibi
düşünmüyorlar.Hatta benim onlarla her şeyi paylaşma isteğim bile onları rahatsız
ediyor.Benimle olamktan sıkılıyorlar.Ben onlarsız yemek yemek,tatil yapmak
istemezken onlar benden kaçıyorlar.Ben onların bütün zor durumlarında kendimi deli
gibi ortaya atıp herkes tarafından suçlanmayı göze alırken onlar benden uzak durmak
için büyük çaba sarf ediyorlar.
   Bunların farkına vardığımda önce hazmedemedim.Büyük şok yaşadım.Onlara çok
kızdım.Ama şimdi artık öyle düşünmüyorum.Bütün uç bendeydi.Dünyada fedakarlık
yapan bütün insanlar sevdiklerinden tekme yerken  beim ne farkım vardı ki bana farklı
davranılsın dı? Ben bu kadar kolay olmamalıydım; bu kadar özverili,bu kadar emre
avade olmamalıydım.Beni hazır lokma olarak görmemeliydiler.Kendi kurallarımı ortaya
koyup bu kuralları çiğnetmemeliydim.Tek suçlu benim.
   Aynı durumu ağabeyimle yıllardır yaşıyorum.Yirmi bir,yirmi iki senedir,eşinin bütün
saçma sapan davranışlarına rağmen ilişkimi sürdürmeye çalıştım.Kompleksli kişilik
bozukuluğu belirtileri gösteren kıskanç eşinin bütün saçma davranışlarına rağmen ona
olan özlemim baskın geldiği için bunları görmezden geldim.Aynı şehirde çoğu zaman iki
yabancı gibi yaşadık.Çünkü görüşmemiz onun izin verdiği ölçüde oluyordu.Aile
görüşmelerimiz hiç olmadı.Birbirimizi yemeğe,çaya hiç davet edemedik.Ancak yalnızken
bir iki görüşmemiz oldu.
    Ağabeyim nezaman bana gelse,on dakika sonra telefon,gecikmemesi uyarısı.Kadın
birlikte oturmamızı istemiyor.
   Bütün bunlara rağmen hep onu aradım.O bana ihtiyaç duymuyorduaslında diğer
kardeşlerim gibi kendi yağıyla kavrulup,diğerlerinden uzak yaşamak istiyor gibiydi.Ama
ihtiyacı olduğunda geliyor.Benim ihtiyacım olabileceğini düşünmüyor.
   Aramızdaki soğuk gidiş gelişler bu güne kadar kör topal sürdü
   Bu arada bir yeğenim var.Şimdi 17-18 yaşlarında.Annesi bize adeta düşman
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yetiştirdi.Hep uzak tuttu.Bize sıcak duygular hissetmasini engelledi.Ağabeyimi de
etkiledi.Onlara kötülüğümüz dokunacak bir yakınlığımız olmamasına rağmen kendi
senaryolarını üreterek ağabey'imi de kandırdı.Kendi ailesiyle içiçe yaşarken bizi
kardeşimizle görüştürmemeye çalıştı.Çok fesat ve çıkarcı.İşi oldu mu bana kocama
yalakalanır,işi olmadı mı
tavır alır.
Ama bütün bunların suçlusu benim kardeşim.
      Ekim ayı 2006'da kemoterapi almaya başladım.Hastalığımdan dolayı nuksetme
olmuştu.Aynı dönemde ağabeyimde hastalandı kalp amaliyatı oldu.Bizi ondan uzak
tutmak için karısı herzaman ki gibi elinden geleni yaptı.'yoğun bakımda bir hafta
kalacak'yalanını uydurdu.Hiç kimse geçmiş olsuna gelemedi.Ben aynı şehirdeyken
gidemedim.Zaten gittik mi rahatsız oluyor.istiyor ki biz ilgilenmiyelim,o da bizi
ağabeyimize kötülesin.Amaliyata giderken gittiğimizde bile rahatsız oldu.Manyak
hareketler yaptı.
    Şimdi o da hasta.Öyle üzüldüm ki hastalığına.Günlerce ağladım İkisinin birden böyle
bir durumu atlatmaları zaman alacak.Çocukları üniversitede,dünya para ödüyorlar.Çok
zorlanacaklar.Elimden gelse ama yok.Zaten kızgınlığımda geçti.Eminim ki bu durumları
düzelecek.Ama ben ne yaparsam yapayım kadın haris,kötü niyetli kardeşimi bize karşı
sürekli dolduran bir insan.
     Amaliyata gireceği gün hasta olmama rağmen ağabeyime destek için hastahaneye
gittim.Ağabeyimin benden rahatsız olduğunu gördüm.Ben onun için her iyi şeyi
düşünürken o benden rahatsız oluyor.Demek ki eşi istemiyor benim onun yanında
olmamı.
      Sonra yiğenim.Büyüyünce bizi fark edr sanıyordum.Ancak bana düşmanca
baktığını,aramızda buzdan bir duvar olduğunu fark ettim.Öyle yıkıldım kibütün
bunlardan sonra.Oradan hüzünle acıyla ayrıldım.Ağabeyim bu kadarsoğuk olursa  bu
kadar  ön yargılı olursa yiyenimden ve ağabeyimin karısından ne bekleye biliirdim
ki.Evet geldim.Dünyam yıılmıştı.Korkunç bir acı hissediyordumiçimde.Yıllarca boşuna
mücadele etmiştim.Kardeşlik ilişkimizi sürdürmek için.Şimdi hiç
aramıyorum.Aramamamın onları rahatsız edeceğini biliyorum.Kadın kocasının ailesinin
varlığından rahatsız olacak kadar psikolojik rahatsız.Allah yollarını açık etsin.
        Artık hayatı bir bi rey olarak düşünmek istiyorum.Çünkü başka çözüm yok.
         Bu olaylardan sonra Seda'nın dediği bir laf hep kulaklarımda çınladı.
         Anneciğim 92-93 yılarında bir yıl diyalize girdi.Bende kaldı.Zaten anneciğimi
kimseye bırakmadım ki
         Annem hep ağlardı.'Ben evlat,torun hasretiyim'diye Çünkü aynı taktiklerle
ağabeyim bize geldiğinde on dakika oturmazdı.Ölümünden bir veya iki gün önce karda
bize çıkamadığı için ağabeyimde kaldı annem.Zaten onu ne kadar arzulamış ki onun
evinde iki gün kaldı ve orada öldü.Öleceği gün Seda utanmazı eşime demiş
ki'Bahattin,sen nasıl katlandın,iki günde ev koktu.'Bu eşimin çok zoruna gitmiş.Biz
anneciğime el bebek gül bebek baktık.Hangimizin annesi olsa böyle yapardık.Bu kadın
sanıyor ki dünya ona kalacak.
     Yazımın başında sözünü ettiğim,doslukların çıkarlardan doğduğu düşüncesi
buradada geçerli.Kardeşin sana ihtiyaç durmuyorsa,başkaları senin yerini doldurmuşsa
sevgin ona eziyet verecektir.Mücadelen anlamsızo,sizlerden uzak yaşamak istiyor.Size
ihtiyacı olabileceğini zannetmem.İhtiyacı sadece para konusunda olur.

Bahattin Tonbul
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Eşimin Günlüğünden-2-yıl 2003

1-0cak-2003-Çarşamba
         Dün yine zorla götürdüm Bahattin'i Sebahattin Baban'nın Yeri'ne,beni hiç
anlamıyor sürekli ot gibi evde kalmakistiyorBense hareket istiyorum.Arkadaş
yok,yakınlarımız yok yılbaşını yaşayacağımız. Çocukların dünyası ayrı,yaşlı insanlar gibi
Bahattin.Ama arkadaşlarıyla tantana yapmayı biliyor.
           Beni hep ağlatıyor.
                      27-0cak-2003-pazartesi
            Bazen pozitif enerji ile doluyorum.Her zaman öyle olduğumu söylüyorlar.İki
gündür negatifim.Mutsuz ve karamsarım.Oyuncağı elinden alınmış çocuk gibiyim.Ya da
yiyeceği.
            Mutsuzum...
            Babamın yokluğunun acısını sanarım bu kadar derinden hissetmedim. Onun
bana benimde ona ihtiyacım vardı.Böyle olunca annemin ölümünden sonra her fırsatta
ona koşma gücünü kendimde bulabilirdim. Bahattin'e karşı
da kardeşlerime karşı da.Ben özgürlüğüne düşkün bir insanım.Aynı zamanda
eşine,çocuklarına bağlı bir insan.Hastalandıktan sonra beni doktorum istediğimi yapma
konusunda hep destekledi.'Memleketime gideyim mi? 'dedim 'git hiç durma' dedi.Bu
bana büyük güç verdi.Kemoterapi alırken
gittim,hiçbirşey olmadı.Şimdi mi olacak? Palavra
          Sen Bahattin,benim böyle zamanlarda ne kadar acı çektiğimi:vücudumun
beynimin nasıl iflas ettiğini bir bilsen,bana destek verirdin.Bunun farkında değilsin
sen.Bencil bir insansın.Ben senin kuklan değilim.Böyle,gitmek istediğim zamanlarda
beni desteklemeni isterdim. Bana iyi davranmanı beklerdim.Neredeyse on yıldır bu
tartışmalarla yaşadık.
Beni hala nasıl tanımadın.Ben çok iyi biliyorum ki bu devran bensiz de döner
Ben yaşamıyor olsaydım her şey yine yoluna girecekti.
             Çok acı çekiyorum.şu anda tek istediğim köyüme gitmek.Sen olmasan bunu
arkadaşımla yapacağım.Çünkü oda benim gibi düşünüyor
Zorluklardan yılmıyorSende öylesin.Ama ben seni bekliyemem kafama koyunca
yapmalıyım.Sensiz gitmek beni korkutsa da gitmeliyim.Beni o köyün toprakları
çekiyor.Artık buna inanıyorum.Çünkü bu kadar zor şartlarda gitmek istemem başka
açıklaması olamaz.Zaten ölünce oraya gömülmek istiyorum.Bunu vasiyet edeceğim.
                 Şu anda ölmeyi çok istiyorum.Çünkü en kolay o zaman orada
olurum.Babamın yokluğunun acısını iliklerimde hissediyorum.Beni hiçbiriniz
anlamadınız.Ne sen nede kardeşlerim.Kızgınlığım kardeşlerime ise bana hak
veriyorsun.Yoksa kendin haklısın hep.Bana iyi davranıyorsun eğer senin kurallarına
uyarsam.Yoksa benim kurallarımı hiçe sayıyorsun.
                     Ya öleceğim.ya alkolik olacağım.Çünkü dün viski içtim.iyi geldi.Bunu hep
yapacağım.Artık eskisi kadar güçlü değilim.Yıkıldın mı tam yıkılıyorum.Her fırsatta köye
kaçmak istediğimi biliyorsun.Buranın boğulmuşluğunu orada gideriyorum ben.Enerji
depolayıp dönüyorum.Üzüldüğüm şeyler olabilir.Burada yok mu? Ben hayat dolu bir
insanım.Eskiden pintiydin,şimdi işkolik oldun.Sana tahammül edemiyorum.normal
zamanda ne kadar mutluyum.Tatil zamanlarında kavga ediyoruz hep.Bana hayatı zehir
ettin bu yüzden.
                        Babam sağ olsaydı şimdi yine rahat giderdim
oraya.Çıkmazdayım.Ölüm hiç bu kadar çözüm olarak gelmemişti bana aslında ben eğer
gide bilseydim,bir kaç gün o eve kapanıp tek başıma kalmak isterdim.orada.O gücüm
yok.O eve girip kimseyle görüşmeden geçirmek isterdim bir kaç
günü.Yalnızlığa,sessizliğe ihtiyacım var.Ya da bunu seninle yapmak isterdim.Ama bunun
imkansız olduğunu biliyorum.Sen etrafına insanları toplamadan benimle yalnız
kalamazsın.Hala abime de gel
diyorsun.
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                         Seninle ben sadece hastahane odasında  yalnız kaldım.yirmi iki sene
evliliğimiz boyunca.Bana refakatcı oldun.Yine mi öyle olalım.Oysa Balıkesir'e çocukları
bırakıp biz köye kaçabiliriz.Seni hep beklememi istiyorsun.Ama benim ömrüm seni
beklemeye yetmez.Ben bu yüzden emekli oldum.Onu yaşamak için.Şimdi yine
çalışıyorum.Ama şu anda tükendim.Enerji toplamam lazım.Bu enerjiyi köyden alırım
ancak.Yoksa çalışamam.Gücüm kalmadı.Bunları istemem sana sevgisizlik gibi
geliyor.Beni hiç anlamadın Bahattin.Çünkü sen durağan bir yaşamı hayal
ediyorsun.Bense kıpır kıpır.Ama içimi söndürüyorsun benim ışığım sönüyor
Bu mücadele son çırpınışlarım.Artık güçlü değilim seninle mücadelede.
                 Babamın bana benim ona ihtiyacım vardı.Şimdi benim ona ihtiyacım
var.Ama o yok.Ona yemek yapmak,evi toplamak,onu mutlu etmek
beni çok mutlu ediyordu.Şimdi yalnızım.
                  Çünkü beni anlan yok.Herkes karşı çıkıyor köye gidişime.Ama ben
gitmeliyim.Her zaman gitmeliyim.Her fırsatta
                   Bekleyemem...
                                     31-0cak-2003 Cuma
                    Bu gün dershaneye gitmedim.Zaten hiç iyi değilim.Biraz iş yapayım evde
dedim.Nevresimi yorgana takarken çok zorlandım.İşleri bitiremedim.Her şey karma
karışık.İçinden çıkamıyorum son zamanlarda
işlerin kafam karışıyor.
                       Sinirlerim çok bozuk.Artık çoğu zaman hayatı çekemiyorum
Mutluluk oyunu oynamam zorlaşıyor.canım.sıkıldığında alıp başımı bir kaç gün bir
yerlere gitmek istiyorum.Evlilik özgürlüğü kısıtlıyor.Ya özgürlük ya evlilik
İstemediğin bir yaşam biçimine ömür boyu katlanıyorsun.Hiç bir şey istediğin gibi
olmuyor.Bir gün geliyor,bir de bakıyorsun aynı yerdesin.
                                       6-Şubat-2003-Perşembe
                           Yine çok üzgünüm.Kendimi oyuna getirilmiş bir aptal olarak
görüyorum.Bahattin bana erken gitmemi,sonra birlikte gideceğimizi söyleyince
Balıkesir'e çok sevinmiştim.Fakat her zamanki gibi benimle oynadı.Son gün
geldi,gitmeyeceğini söyledi,otobüs,tren,her yer dolu.Şimdi ben ne yapacağım? O çok
bencil ve kıskanç bir insan.Fakat bununla bir şey elde edemiyecek.Tam tersine mutsuz
edecek ikimizi de.Bu davranışı bana nasıl yaptığına inanamıyorum.Nasıl birden bire yön
değiştiriyor
anlıyamıyorum
  Eşimin alıp bir kenara yazdığı önemli not'Bir bilgine,eşikte biryer düşerse o eşik,baş
köşeden daha şerefli ve daha kıymetli olur.'
İkinci notu'İnsan ağaca benzer ne kadar yükseğe ve ışığa çıkmak
isrerse,derinlere,karanlıkğa,kötülüğe o kadar derin kök salar'
4 temmuz cuma
  Çok gerginim.Ayten Abla Nurettin'e para vermemiş söyledi.Bu beni çok kırdı.Nasıl
benden ve benim kocamdan böyle şeyler isterler? On yıl boyunca ikimizin maaşını
yediler.Bizde harçlık aldık.Hala doymadılar:Ev yaptık,yine doymadılar.
  Bundan sonra kimseye yardım etmek için çırpınmayacağım.Karşımda bir çok asalak
görmek istemiyorum.
  Herkes ayağını yorganına göre uzatmak zorunda.Bizim sıkıntımızı kimse
anlamıyor.Kimse bizimle ilgilenme gereği duymuyor.Ama hep bizden istiyorlar.
  Benim kardeşimin de düzgün işi yok ama bir gününü boş geçirmiyor eskiden
beri.Otobüs muavinliği yaptı,yine de kimseye muhtaç olmadı.Şu anda da öyle.Keşke
herkes onun gibi çalışsa.
5 temmuz cumartesi
  Yoğun bir gün.Üst kat satılmış.Hem o mikroptan kurtulacağım diye seviniyorum hem
de onun için ne kadar duygusal bir olay olduğunu düşünüyorum.İnsanın yıllar boyu
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özdeşleştiği evini satması hiç kolay değil.Yıpratıcı.
6 temmuz pazar
  Her zamanki gibi klasik alışveriş merkezi gezmemiz.Başka bir şey bilmez ki
Bahattin.Ankara'nın hiç bir yerini gezmedik.Ot gibi yaşıyoruz.Adam ya evde yan gelip
yatacak ya da ölesiye çalışacak.Başka bir şey bilmiyor.Kendine ve ailesine ayıracak hoş
vakit geçirecek isteği yok içinde.,
  Bugün evlenme yıldönümümüz.Ama her zamanki özel değil.Bizim evliliğimizde hiç özel
hayatımız olmadı ki.Şu anda yine öyle.Boyuna birileri için koşturuyoruz.Yirmi üçüncü
yılı evliliğmizin.Hiç başbaşa tatil yapmadık Bahattin'le hiç başbaşa kalmadık ki.Hep
birileriyle birlikte.
  Haksızlık etmek istemiyorum.1999 mayısında ameliyat olduğumda hastane odasında
yalnız ikimizdik.Yalnızca birbirimizle ilgilendik.İşte o benim için çok güzeldi.Keşke
Bahattin bu yapıda olmasaydı da başbaşa kalabilseydik.
  Artık başka bir şey önemli değil.Çocuklarımın zamanını çalmak istemiyorum.Onların
ne ders çalışmalarının ne de tatil yapmalarının engellenmesini istemiyorum.Biz varken
kimseyle ilgilenmek zorunda değiller.

Bahattin Tonbul
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Eşimin Günlüğünden-4-2007

15 haziran-2007
       Saat 14.50 bu sabah saat 9.30 da Ankaradan otobüse bindik kızımla
Selcen kızım evde uyuyordu.Bizi Bahattin ve Gökçen yolcu etti.Balıkesir'e gidiyoruz
        Eskişehir'e 12.20 gibi geldik.Hareket saat'i 12.45 bir şeyler yedik.hemen sonra
otobüse bindik.Ancak şaşkınlık içinde kalmıştı Ecem.Çünkü Yanlış otobüse
binmiştik.hemen indik.Kendi otobüsümüze yetiştik.
          Şu an saat 14.55 Eskişehir'den beri yağmur yağıyor.Güneş arda ortaya çıkıp
kendini gösteriyor.
            Bursa'ya yaklaşıyoruz.Zaman zaman yeşilin dorukta olduğuyerlerden
geçiyoruz..Buğday tarlaları mahz.un.Susuzluktan kısacık kalmışlar..Bir yanda
zeytinlikler sonra,şeftali bahçeleri gelecek.Gerçiİnegöl'deki şeftali bahçelerini
geçmiştik.Buralarda zeytinlikler var.
               Yazım çok kötü.çünkü otobüste zor.
                Yol boyunca boş alanlara ağaç dikildiğini görüyorum..Bu güzel bir gelecek.Ve
umut demek.Yollarıda çok güzel yapmışlar.Düşünmeden edemiyorum 4,5 yıldır hızla
satılan ulusal varlıklarımızın bedeli mi bu.Yollar
Türk ulusuna mı yabancılara mı ait.Sevinemiyorum bile
                  Bursa terminaline geldi.Hareket saat'i 15.30
                   Balıkesir'e saat 19.00 civarında geldik.Refik  Can ve Ülkü karşıladı.Refik
Can'Seni çok özledim halacığım'diye otobüsü çınlattı
                    Minibüse bindik zahmetle eve geldik.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................

Bu bizim miladımız

 7-Ekim-2007/Pazar.saat:8.00

Dün ilkkez benimle bağırıp çağırmadan konuştın.Bu bizim miladımız kızım.

Sevgili kızım,kızçem,prensesim benim.
Biliyordum ben her şeyin düzeleceğini.Ne asalet yerini soysuzluğa bırakabilir,nede
soysuzluğun yerini asalet alabilir.
Biz sürekli tartışsak da,dışarıda bunun böyle olmadığını biliyordum.Ama elimde
değil,kıskanıyordum başkalarıyla diyaloğun bu kadar iyiyken,bizimle bu kadar kötü
olmasını ilişkinin.
Biliyorum,benim alt kat yada üst kattakilerle hep sorunum oluyor.Ama insanların
bazıları saygısız ve görgüsüz.Ben karıncayı incitmeye korkarken; hatta,sizin bile
küçüklüğünüzden beri 'gürültü yapmayın' diye hayatınızı kısıtlarken,birilerinin beni bu
kadar huzursuz etmesi ve babanın da hiç bir zaman beni desteklememesi,yardımcı
olmaması ve kışkırtması beni deli ediyor.İşte o zaman çıldırıyorum.
Neyse,kaç yıldır benim sinirlenerek bozduğum huzuru senin yeniden sağlaman beni çok
onurlandırdı.Tıpkı Boğaçhan’ın adını almak için boğayla güreşmesi gibi.Adını aldınartık
sen.Sen evimizin bugün prensesi,gelecekte dekraliçesisin.Sana çok teşekkür
ederim.Bana bu mutluluğu yaşattığın için.
Her nusubette bir hayır vardır öpüyorum.Annen
Nilgün Tonbul
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11-Ekim-2007-Perşembe
       Bugün Ramazan bayramının arifesi.Bir çok iş hallettik aslında bu gün.Tomografi
sonucum geldi.Karaciğerimde de biraz problem var.Tedaviye devam.Bir kür daha
ilaç.Olumlu yanıt alınırsa devam edilecek
.Yoksa normal kemoterapiye geçilecek.Ben bu ilaca devam edilirse çok
sevineceğim.Çünkü evde hapla kemoterapi daha rahat.Böyle devam etmeyi,tedavi
görmeyi istiyorum.İnşallah olumlu yanıt alınacak.Buna inanıyorum.
                        12-Ekim-Cuma
     Bu gün bayram evimiz çiçek gibi.Çünkü çocuklarımız yanımızda.Hep böyle
yaşıyalım.Bayramları diyorum.
     Öğleden sonra çıkmak istedim.Ama kendimi halsiz hissettim.Sonra Abdullah
geldi.Bir süre sonra ben yattım.Akşam iki komşu ziyarete geldi sağ olsunlar.Bayram
görüşmeleri yaptık.Bayramın birinci günü böyle geçti.
                        13-Ekim-2007- Cumaertesi
Bu gün kendimi daha iyi hissediyorum.İlacı içtikçe güçleniyorum.Kahvaltımızı
yaptık.Şimdi biraz dinleneceğim.
                         21-Ekim-Pazar
       Bu gün referandum vardı.Artık bu dönekliği,bu kahpeliği,izliyecek gücüm bile
yok.Her yurt sever gibi,her ulusalcı gibi bende taştım.Ama ne yapa bilirim ki...Oy
vermedim.Evet yada hayır vermedim.Evet ve hayır bir oyun.Hükümet Türk ulusuyla
alay ediyor.Ama bu bitecek inanıyorum.Acınacak duruma düşecekler.
   İçimiz bir kere daha kor gibi yandı.12 şehit,yaralılar buna inanmak öyle zor
ki.Memleketi sattılar,peşkeş çektiler.Tavizler verdiler.Şimdide birşey
yapamıyorlar.Ama,biliyorlar ki Kuva-yi Milliye ruhu canlandı.Bu dökülen kanları,böyle
yerde kalmayacak.Tepedekiler,bu sefahat döneminin hesabını dirhem dirhem
verecekler.Bu ülke insanı kahramanlarını yaratmayı bilir.
     Ne mutlu Türk'üm diyene!
   Gençliğe hitabe kılavuzumuzdur.Başkasına gerek yok.
                                  27-Ekim-2007- Cumartesi
    İlacım perşembe günü bitti.Dün kötü geçirdim.Sürekli bulantım vardı.Ama bu gün
nisbeten iyiyim.
    Bu gün geç uyandık.Dolapdaki çürümeye yüz tutmuş sebzeleri ayıkladım.Biber
koydum kızartmaya ama devamı için Bahattin'den yardım istedim.Biraz dinlendikten
sonra dolma içi hazırladım.
   Ecem kızım,içinde eğitim olan herşeyi teddediyor.Kaprisli,isyankar.Sonra pişman
olacak.Ama geçen günler geri gelmez ki.
   Bu akciğerimdeki ağrı beni mahvediyor.Bu da nerden çıktı?
   Oğlum askere gidecek,diye epeyce duygulandım.Sağlıkla gidip gelsin inşallah.Bütün
dualarım onunla.Onu şimdiden çok özlüyorum.Ama bunları kimseyle
paylaşamıyorum.Onları üzmemek için.Gökçen'imin türküsü de çok güzel.Coşkulu..
    Gökçen Efe aman aman iner gelir inişten
   Ah her yanları görünmüyor da gümüşten aman
    Gökçen Efe aman aman şimdi gelir döğüşten
    Gökçen Efem efelerin efesi aman
     Ah altın gümüş para dolu kesesi aman
     Gökçen Efem aman aman efelerin efesi
     Ah altın gümüş para dolu kesesi aman
      Bozdağından aman aman gelir onun gür sesi
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      Ah gökçen Efem efelerin efesi aman
      Ah Altın gümüş para dolu kesesi aman
   İnşallah oda askerden böyle pırıl pırıl,anlı şanlı,sağ salim gelecek.Çocuklarımızı
evlendireceğiz.Torunlarımızla oynuyacağız.
   Bu gün 'Sır' adlı kitabı okumaya devam ettim.Kitabın önerdiği şekilde isteklerimi bir
bir sıralıyacağım.
                       27-Ekim-Cumartesi
   1-Bir an önce sağlığıma kavuşmak istiyorum.
   2-Tedavi süremin kısa,kolay ve acısız geçmesini istiyorum.
   3-Bundan sonraki yaşamımıçocuklarım Selcen,Gökcen ve Ecem; eşim Bahattin ve
ben sağlıklı,mutlu ve refah içinde geçirmek istiyorum.
   4-Torunlarımızla ilgilenip eğlenerek eşimle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşlılık
geçirmek istiyorum.
   5-Bu hafta hayırlısıyla sayısal loto zengini olmak istiyorum.
   6-Kocaman bahçeli bir yazlık evimin; geniş,güzel bir kışlık evimin (mümkünse yalı)
istiyorum.
   7-Köydeki evimizi ve tarlamızı bakımlı,güzel hale getirmek istiyorum.
   8-Melki zamanı ve baharda sağlıklı olup köye gitmek istiyorum.
   9-Oğlumun askerliğini sorunsuz yapıp,bir an önce sağ salim dönmesini istiyorum.
  10-Çocuklarımın mutlu birer aşk evliliği yapıp ömür boyu,mutlu olmalarını istiyorum.
   11-Kendim için dilediğim her şeyi,kardeşlerim içinde diliyorum..Eşimin ailesine de sağ
lıklı mutlu, refah içinde bir gelecek istiyorum.
   12-Abimin ve eşinin de kısa sürede sağlıklı günlerine dönmelerini istiyorum.
   13-Yalçın,Ülkü ve Ali kardeşlerimin de ev sahibi olmalarını istiyorum.
   14-Bu salı kan tahlili yaptırınca sonucum mükemmel derecede iyi olduğunu.CA'ların
hızla düştüğünü,her şeyin iyiye gittiğini görmek istiyorum.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
...........................Bu yazan kişi 16-kasım-2007'de sağ tarfı kısmi felç bir şekilde
Hastahanede elli birgün yatmış ve 05.01.2008 de sabah 11.30 da hayata gözlerini
kaparken bütün acılardanda kurtulmuştur.
10.02.2008

Bahattin Tonbul
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Eşimin İçindeki Hasreti(Akrabalarına)

Kardeşlerim oturup sohbeti başkaları ile yapmayı istiyor
Bense ta Ankaradan onlarla bir arada olmak için geliyor
Onlarsa benden kaçmak için olmadık bahaneler buluyor
Artık bu hissi verdiler bana benle mutlu olmayan kaçıyor

Bırak kaçsınlar sizinkileri görünce kıskanıyorum,niye olmasın
Hep o olmasınları oldurmak için canımdan can verip almalısın
Evet tam o oldu canımdan can alınıp can verildi onlara duymasın
Duymasın kimseler içim kan ağlıyor ne olur bizim yürekler uyanmasın

Bakmasınlar isterse atamıyorum içimden ne yaparsın kardeş onlar
Dayılar halalar teyzeler kimse kimse dönüp bakmasın hepsi akraba bunlar
Hatta teyze oğlu,hala kızı ve oğlu zaten dayı çocukları benden çok uzaktalar
Bu son yaz içime oturdu bütün her kesin yaptıkları yüreğimi yakıp dağladılar

Beni hayata bağlayan bağlar azaldıkça kopdum bu dünyadan
Canım çocuklarım eşim olmazsa inan bir dakika bile  yaşamam
İşte ozaman içimdeki dert beni daha rahat alt etmeye hazırlandı
Adeta zaman kolluyordu benim umutsuzluğum kaybolmadan

Yaşama bağlayan bağların azaldığını hisseder oldum
Nasılda hızlı gelişti adeta şoklara girdim  kayboldum
Birden kemik karaciğer derken beyinden oldum
Bu son gelişme adım adım hayatımı bitirdi yok oldum
21.02.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Eşimin Küçüklük Anısı

Fakirdik ama mutluyduk
Yaşarken annemin eski elbiselerini
Yırtıp
Yeniden bana elbise yapıp
Eskiler benim için yeni olmuştu artık
Giyince rengi soluktu ama
Benim için yeniydi
Beni sevindirirdi.
Ayağım da naylon ayakkabılar
Bu elbiselerin altında ne güzel duruyordu
Adeta sevinçten bulutların üstünde
Geziniyordum
Kendimi işte o an
Pamuk prenses kadar güzel buluyor
Mutlu oluyordum
26.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Eşimle Var Olan Muhabbetim

Hakkını helal et canım sevgilim
Bir türlü son anda haberleşemedim
Aniden sende bunu bile hissedemedin
Birden bu dünyadan ayrıldın terk eyledin

Ani olması bize çok zor geldi
Hala göz yaşlarımız dinmedi
Adıyın geçtiği her hangi bir yeri
Andıkca içimizdeki sızı bitmedi

Kokunu alamıyorum,içim hala titriyor
Sesini duyamıyorum,gönlüm geçmiyor
Sen bizden geçtin ama,ruhun gitmiyor
Evin her köşesinde heran bizi gözlüyor
23.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Eşimsin Benim

Hayat demek o kadar kolay eşe dosta arkadaşlara
İçimdeki yara inanın bambaşka
Acılar tabanımdan başlıyor beynime kadar
Isıtıyor sevda aşk denilen şey çok başka
Ateş düştüğü yer olan yüreğimi yakıyor
Titretiyor damarlarımı
Dolaşıyor kalbimde içimde bedenimde
Rengime renk katıyor
Yüzümde
Bazen tansiyonumu düşürüyor
Göremiyorum o zaman geçmişi ve geleceği de
Dostların arkadaşların güzel hoş destekleyici
Sözlerini de
Özler oluyorum
Hayatın akışını bir türlü durduramıyorum
Geriye sarayım desem
Yapamıyorum
Ancak hayallerimde anılarımda yaşatıyorum
Oralarda buluyorum seni
Rüyalarımda bile tam net göremiyorum
Özlüyorum özleniyorum
Geri getiremiyorum
Bunların hepsini hissediyorum
Ama olmuyor
Tek tesellim bir gün yanına geleceğimi
Biliyor
Onu bekliyor
İşte o zaman rahatlıyorum sevgilim
Çocuklarımın annesi
Sevdiğim tek eşimsin benim
Bahattin Tonbul
4.11.2008

Bahattin Tonbul
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Eşin Var

Bak el ele tutuşmuş sevgi
Bedenleri kaplar hepsi
Parçalamış hayallerini sabahlardan
Geceyi arar bu yüzden durmadan
Kapkara bir umut
Toplanmış üst üste,yıkılmak için
İleri geri demeyin
Sevenleri seçin
Bak
Dudaklar titriyor korkudan
O son buseyi yanağıma kondururken
Verdiğin sıcak nefesin
Titretti can verdi bedenime
Oynar barını,horanını durmadan
Yıllarca
Kollarım ve ellerim
Bırak biraz yatsın sevdam göğsünde
Ayırtmasın sevenleri birbirinden
Yaradan
Söndürmüş tüm ışıkları
Gönlüm unutmaya gelmez diye ağlar
Durmadan
Kalk ayağa da ser artık beni yar
Sonsuzda durur hala yaşam
Seni bekleyen unutmayan sevdiğin
Çok çok sevdiğin eşin var
Bahattin Tonbul
6.8.2010

Bahattin Tonbul
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Eşine  Dostuna

Cesareti olan, sessiz zalimi
Dilinden düşmüyor, yari heceler
Gelde gör gelde gör, benim halimi
Eşine dostuna, sonsuz geceler

Seni sevdim ey yar, sen canandın
Bedenimde ateş, bensiz yanandın
Benden uzaklarda, desem kanandın
Eşine dostuna, sonsuz geceler

Yalnızlık geçmiyor, ağlasan biraz
Yüreğime çizdim, yanaklar kiraz
Unutamam resmi, eğlenmeden yaz
Eşine dostuna, sonsuz geceler

Söylenecek bir söz, bulamıyorum
Utanacak yüze, bakamıyorum
Kaybolmuş izleri, soramıyorum
Eşine dostuna, sonsuz geceler

Bahçesinde son gül, bensiz açardı
Dikensiz o gülü, kime saçardı
Yaz geldi dağlara,  ateş saçardı
Eşine dostuna, sonsuz geceler

Bahattin derdin var, acın son olsun
Geceler karanlık, hayali solsun
Yar dediğin ateş, aşkınla dolsun
Eşine dostuna, sonsuz geceler
Bahattin Tonbul
12.7.2017

Bahattin Tonbul
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Eşinle Kaynaşmak

Sevdiğine güven, yar ile olur
Saygı sevgi desen, bir evliliktir
Bunlar sağlam olsa, umut son bulur
Eşinle kaynaşmak, can güvenliktir

Sakladığın bir sır, ortaya çıkar
Güven ihaneti, elbette yıkar
Dürüst olmaz isen,kim olsa bıkar
Eşinle kaynaşmak, can güvenliktir

Doğruyu söylemek, sonsuz bir güven
Nefsine uyarsan, dost olur öven
İhanet aldatma, kötüdür döven
Eşinle kaynaşmak, can güvenliktir

İlişki imtihan, bunu böyle bil
O sana kızsa da, sen ona gül
Evlilik kutsaldır, hayatsa sebil
Eşinle kaynaşmak, can güvenliktir

İhanet aldatma sakın olmasın
Sen ona bağlan ki, sensiz olmasın
Özlemin içinde, sakın kalmasın
Eşinle kaynaşmak, can güvenliktir

Bahattin evlilik, ölse de kaybolmaz
Hata yapan varlık, melekse yok olmaz
Sevdası kalbinde, elbette solmaz
Eşinle kaynaşmak, can güvenliktir
Bahattin Tonbul
26.11.2015

Bahattin Tonbul
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Eşlere Sahip Çıkın

Bir kadın yoksa evde, sana gülenin yoktur
Hoşgeldi diye bilen, sevgiyi kimden kapar
Evdeki ses bir nefes, kalpde duran bir oktur
Eşlere sahip çıkın, yalnızlık ölüm yapar

Yarin elden giderse, yüreği onla yanar,
Ev içinde bir nefes, varoldukça hep anar
Kadın giderse hayat, dost gider için kanar
Eşlere sahip çıkın, yalnızlık ölüm yapar
Bahattin Tonbul
22.7.2013

Bahattin Tonbul
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Eşsiz Güzeli

Ne zaman tanıdım ben bu eşsiz güzeli
İlk gördüğümde içime müthiş esinti verdi
Yıllar geçtikçe gönlüm onun için ölmeye
Canımı her an vermeye hazır hissederdi

İşte her halde yıllar beni ona aşık mı etti
Oda beni severdi ayrı olmayı düşünemedi
Bu olsa gerek aşk onsuz yaşamayı istemedi
Çok çalıştık bir arada kalmaya vade yetmedi
5.07.2008

Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Eştiğin Kuyu

Sensiz bu alemde yaprak uçmasın
Yanar yüreğimde sevda tüneli
Doğa yeşillenir aşkım solmasın
Kayalar içinde yosunlar belli

Çiçekler açıp da arı doymasın
Yayılır kokusu içimde benim
Kovanlarda balı insan almasın
Ayılar dağıtır toprak bedenim

Sormazsan kimseye yolu bulaman
Anılarda durur sevmezsin onu
Yeşeren tohumu nasıl sulaman
Yakar gönülleri bitmez hiç sonu

Yari görmezsen can ufkun kararır
Hasretle yanarsan içersin suyu
Güneş doğunca da benzin sararır
Sıkışmış yüreğin eştiğin kuyu
Bahattin Tonbul
10.6.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Eşyalarını Hatıra Diye Sakladık

Evden dışarı çıkmıyorum senden sonra okul ve ev sonrada çocuklarım
Bilemiyorum ama şu an bütün dünyam bu dışarıya adeta kapalıyım
San ki ben olmaz isem yiyemez içemez onlar da benim hayatlarım
Senden bana hepsi tek tek hatıra anı korkma onları daima saklarım

Kızın Selcen yine aynı kafası çok karışık ve dağınık çevresi bulanık
Oğlun Gökçen de değişmedi bunalım da odasından  çıkmıyor artık
Kızın Ecem biraz farkı odasını kilitleyip gizli gizli olurdu değişik yaratık
Sen gitmeden öğretmiştin ya çorba yemek yapmayı o yüzde rahatık

Fazlada değişiklik yok duruyor evde yerin hatıralarını hiç bozmadık
Duruyor ördüğün kazakların,pantolonların gömleklerinin hepsini topladık
Kızın Ecem  vermedi başkalarına hatta  ayakkabılarını hiçbir şey dağıtmadık
Bu yüzden duruyor poşetlerde torbalarda kimisini de hatıra diye sakladık
25.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Etrafa Bakmak

Bitmesin sensiz geçen şu günlerim ızdırabım
Acı çekmektir bu yüzden benim kalan hayatım
Birtek seni tanımış sevmiş sana bağlanmıştım
Hayatımın bütün kısmını hep sana adamıştım

Gönlümün acısını yalnız sen verdin tatdırdın bana
Geçmişe dönüp şöyle etrafına hele bir baksana
Aklımda gölümde durmadan ateşini iyi yaksana
Canım benim severdin biliyorum gözlerini açsana

Karanlık bu dünya için karalmışsa hele bir bak
Etrafında kimler var sorup bir güzel soruştursak
Kanımı oynatıyor bir tebessüm saçımı okşamak
Geliyorum yanına ozaman tanışıp etrafa bakmak
12.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Evdeki Hak Ediş

Kadınlık ne zormuş ev işi yaparken
En az haftada iki kez süpürge şartken
Üç öğün yemeği yakmadan haşlarken
Hiç birini bilmezdim,anladım sen yokken

Hele birde çalışan bayan isen bak işe
Ne evdeki iş,nede çalıştığın yerdeki gişe
İkisi de  görev aksatamazsın ne dersin bu gidişe
Bilmezdim,senin yokluğundaki yaptığın hak edişe

Şu anda ben bütün bunları yapıyorum
Hem ana hem baba rolünü oynuyorum
Benden önce eşim bu  rolü oynarken
Umursamadan ona arada sataşıyordum

Bütün bunlar bana bir ders oldu,anladım
Eşimi daha çok sevip ona adeta taptım
Bu zorluklar altında ayrıca benim kahrım
Neler çektiriyormuşuzda yaşamasam anlıyamazdım
16.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Eveti Buyurursun

Ayırtmayın milleti,Kürdü,Lazı,Çerkez’i
Gönüllerde durmuyor,uyart artık herkesi
Atatürk’üm söyle di,Türk tür bunun merkezi

Hala neden durursun,ihaneti korursun
Halk oylaması diye,eveti buyurursun

İlk ağızda Kürt diye,bölücülüğe çıktın
Sonra yanlışlık oldu,demokratiğe yıktın
Allah şaşırttı seni,açılayım diye bıktın

Hala neden durursun,ihaneti korursun
Halk oylaması diye,milleti uyutursun

Kısa günde kırk kere,sözlerinden cayarsın
Bu milletin dilinde,gerçekten bir ayarsın
Allah’ın iziniyle,elbet bir gün kayarsın

Hala neden durursun,ihaneti korursun
Halk oylaması diye eveti buyurursun

İçinde bir korku var,nasıl ihanet yapar
Ülkücüler içinde,tabana kucak açar
Hatiplik duygusuyla,biraz daha yalvar

Hala neden durursun,ihaneti korursun
Halk oylaması diye eveti buyurursun

Bu milleti kudurtup,haini koruyansın
Sonrada dönüp ona,yasalar çıkaransın
Geçmişi hatırlayıp,idamı koyamazsın

Hala neden durursun,ihaneti korursun
Halk oylaması diye eveti buyurursun

Anlamadım bir türlü,teröristi af etti
Çıkacak yasa ile,çocukları mahvetti
Halkın oylamasıyla,onları dağa itti

Neden hala durursun,ihaneti korursun
Halk oylaması diye, eveti buyurursun
Bahattin Tonbul
20.7.2010

Bahattin Tonbul
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Evi Özlerdik

Yetişmek isterken, başkalarına
Ne kadar geciktik, hepten özlerdik
Daha dün bitmeden, tüm aşklarına
Tatilde  gezerken, evi özlerdik

Bir yere varmaksa, esas amacın
Önce kendin uğra, sızlar tüm acın
Uğramalı insan, zorsa yamacın
Tatile giderken, evi özlerdik

Gidilecek yollar, kendinden geçer
Sevda çeken yürek, yarini seçer
Kötü söz söylemek, özünü biçer
Tatile  giderken, evi özlerdik

Sanmasın vefasız, elini tutma
Sarmak isteyince, izini katma
Küskün kalpler uzak, dilini yutma
Tatile giderken, evi özlerdik

Son defa göreyim, nasıl böleyim
Sensiz bu alemde, yalnız öleyim
Hasretin acıdır, onu bileyim
Tatile giderken, evi özlerdik

Bahattin’im ister, kavga etmeyi
Sabreder istemez,  hiç terketmey,
Unutmaz andıkça, o hükmetmeyi
Tatile giderken, evi özlerdik
Bahattin Tonbul
24.12.2012

Bahattin Tonbul
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Evimin Yıldızı Kaydı

Anlıyamadım bizim eve neler olmuş
Göz gözü görmüyor yaşamak zormuş
İçindeki prensses hiç görülmüyormuş
Evimin yıldızı kaymış ışıklar sönmüş

Bakmaya kıyaman neşeli etrafa bakar
Sabah erkenden kalkar kahvaltı hazırlar
Öğleye doğru akşamın yemeğini koyar
Evimin yıldızı kaymış bu işte nazar var

Evden çıkanı kapıya kadar uğurlardı
O evde kalınca içim huzurla dolardı
Allaha şükür yemeğimizi yapan vardı
Evimin yıldızı kaydı bütün işler ondaydı

Eve dönerken telefon eder sorardım
Eksiğin varsa alınacak hemen alayım
O da gerekli olanları söyler not alırdım
Evimin yıldızı kaydı daha anlıyamadım
18.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Evlat Acısına

Sevmiş delikanlı,yürekten sevmiş
Sevdiği kız ise,katı yürekmiş
Evlenmek istemiş,kız bir şart sürmüş

Kız:
Ölçmek istiyorum,senin sevgini
Köpeğimin yemi,anne kalbini
Getirirsen bana,severim seni
Delikanlı:
Çok tereddüt etmiş,güçlü sevgisi
Engel olamamış,anne sevgisi
Kalbini kesince,vermiş kendisi

Koymuş bir mendile,anne kalbini
Koşarak giderken,düşürdü yemi
Haykırdı genç birden,ah..anne seni

Tozda anne kalbi,hala atıyor
Delikanlı ise,ona bakıyor
Pişman olmuş ama,kanı akıyor

Kalp dilleni vermiş,ah canım yavrum
Bir ses yükselmiş,burada dururum
Acın varsa söyle,kurban olurum

Söylenen anne kalbi,kesilende o
Yere düşüncede,seven yine o
Evlat acısına,seslenen de o
Bahattin Tonbul
05.09.2008

Bahattin Tonbul
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Evlendim Ama Yetimdi Gönlüm

Babam yok sevdim yetim evlendi bu gönlüm
Yetmedi kendi kendime düğünümü ben ettim
Ailem sokağa çıkamadı gelemedi üzüldüm
İşte o zaman şansızlığıma ben çok kahrettim

Sağ olsun eş dost ve arkadaşlar yardım etti
Eşimin ailesi garip düğünü gibi olur  zannetti
Herşey çok güzel idi olumsuzluklara sabretti
Bu düğün gerçekten olması ayrı bir kerametti

Hiç eksiğimiz olmadı her şeyi ayarlamış arkadaşlar
O an çok mutluyduk hepsiyle bu anı güzel paylaştılar
Zaman durmuyorduki iki aşık bir torbayla yola çıktılar
Otobüs ile Alaca'ya uzun bir yolculuktan sonra ulaştılar

İki kardeş iki gelin birde biz olunca hesap edin
Dört oda bir salon annemi unutmayın bekleyin
Bakın askere gidip gelinceye kadar sabredin
Hele düşün işte benim canım bu eve geldi gelin
06.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Evliliğimiz Kısa Oldu

Ben Çorum'da doğdum,o Balıkesir'de farklı yerlerde
Birbirimizi tanımayız, gökkubbenin altında ikimizde
Çok tesadüfler dolu,birlikte olmamızdaki yerde
Allah yazmış kalplerimizdeki bu ayrılıkta mühürde

Birleştiren de o, ayıran da o, bunu inkar edemem
Kalblerimizde ki acı,sızı ondan,hatıraları silemem
Doğumundan ölümene kadar  hayatımızı inkar edemem
Onu çok sevdim,o da beni birbirimizden vaz geçmem

Bana kıyamazdı çok arzuladıklarına ket vurdu
Sevgisi ve aşkı daima isteklerinin üstünde oldu
Benden aynı aşk ve aynı sevgiyle karşılık buldu
Lakin isyan değil bu güzellikler ikimize de kısa oldu
01.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Evliya Çelebi

Evliya çelebiyi bilmem kimdir tanımam kardeş
Yalnızca duyduğum kadar şair gezginci arkadaş
Gönlü bol kim olursan ol gel gir dergahına ulaş
Sana bana yön verir ilham verir olursun sırdaş

Parası çok herhalde bütün dünyayı gezmiş
Sonunda en güzel yer dünyaya’yı seçmiş
Düz ova olduğu için her yeri görürmüş
Bütün gezdiği yerleri hep tek,tek not etmiş

Çok gezdiği için içeride dışarıda yaban ellerde
Yemekler yemiş tanımış güzel memleketlerde
Sonrada bakmış kim olursan ol gel bizim ellere
Ana kaynak insan olunca yeter ki gel bizlere

Dağı taşı her şeyi sevmiş tek,tek incelemiş
Gönlü bol yürürken dahi kimseyi incitmemiş
Yeter ki gel,gel diyerek kucak açmış beklemiş
Durmamış yerinde hep dönmüş hiç değişmemiş

Bir yürek vermiş eşi benzeri görülmemiş
Çevresinde dergah kurmuş insanlar gelmiş
Dönmüş döndürmüş başı dönen düşmüş ve gitmiş
Sabredip dayananda olgunlaşmış ve ermiş

Ben okuma bilmem ama kulaktan kulağa hep söylenmiş
Babamın babası,onunda babası söyleyerek devam etmiş
Ben oğluma oğlumda size duygularını  yetiştirmiş
Allah’a yönelmiş onunla bütünleşerek dünyada ermiş
26.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Evvel

Gözyaşımı durmadan yakar bedenin
Sancılar gecemi yormadan evvel

Gül yüzüne bakmaya kıyamadığım
Acıları içinde kıvranan tenin
Yaşarken de kalbini saramadığım
Gözyaşımı durmadan yakar bedenin

Rüyaların hayali ruhumu sardı
Bu elleri terk edip gitmeden evvel
Sensiz geçen ömrümü hasretin yardı
Sancılar gecemi yormadan evvel
Bahattin Tonbul
5.9.2009

Bahattin Tonbul
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Evvelimsin Sen

Zaman çabuk geçse, bana yanansın
Ezberimsin yarim, ebedimsin sen
Sen bana aşıksın, içten kanansın
Sebebimsin nefsim, evvelimsin sen

Yüreğime düşüp, içimi açan
Gönlün bana tutsak, özünden kaçan
Dilin lal olmuşsa, acılar saçan
Sebebimsin nefsim, evvelimsin sen

Bir çiçektin sevdim, yüzün solmasın
Bana bakıp bakıp, uzak kalmasın
Toprak tene düşmüş, sakın almasın
Sebebimsin nefsim, evvelimsin sen

Seç yıkılmasınlar, dursun ayakta
O yari özleyip, atsan dayakta
Vazgeçmez yüreğin, olsa kıyakta
Sebebimsin nefsim, evvelimsin sen

Özlüyerek biter, sensiz bu gece
Bomboş gözlerinle, tükenmiş güce
Herdefasında boş, oluşan hece
Sebebimsin nefsim, evvelimsin sen
Bahattin Tonbul
16.5.2013

Bahattin Tonbul
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Ey Canan

Gökyüzünde uçan, o bir melekti
Acısı ateşti, göğsüm de yanan
Canıma can katan,ayrı dilekti
Sensiz di ey canım,sensin ey canan

Yaralar yakında,bulamaz seni
Kaç kalemler bitti, yazarken seni
Ruhumdaki sevda, duruyor yeni
Sensiz di ey canım,sensin ey canan

Yarinden ayrılan yarmiydi şimdi
Doluydu mısralar, ağlayan kimdi
Herkese eyvallah, haykıran timid
Sensiz di ey canım,sensin ey canan

Dünyada sadece, şarkılar yalan
Söylemez sevdiğin, rüyası talan
Hayali gitmiyor, yalınız kalan
Sensiz di ey canım,sensin ey canan

Gönlümden gönlüne, sevda emanet
Kopuyorsa aşkın, sevgin vehamet
Üflense bin kere, gelse kıyamet
Sensiz di ey canım,sensin ey canan

Bahattin içinde, sevmiş olsaydın
Sen onun içine, yalnız dolsaydın
Yorgun olan aşkla, ayrı kalsaydın
Sensiz di ey canım,sensin ey canan
Bahattin Tonbul
16.9.2012

Bahattin Tonbul
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Ey Oğul Dinle

Kayda değer,buldum ben bu mekanı
Bitmeyecek diyerek yare  yaslandım
Annen terk edince yanıp akanı
Sırt üstü düşünce ona aldandım

Sevdasını sevgiyle ölçtüm yaşarken
Hiçte belirtisi yokmuş aşkın içinde
Yakar dağı taşı tutup yaratan
Güneşin her zerresi kalpler içinde

Irmaklar coşunca sele karıştı
Sular çekilince dertler ayrıştı
Vakti gelip giden dostlar alıştı
Bizim akranlarımız tek tek
Çölde yarsiz gezerken
Annenin sevgisiyle gerçek yarıştı

Gökteki yıldızlar saymakla bitmez
Günler geçtikçe de bende yaşlandım
Hakikat uğruna selamlar gitmez
Sevdiğim güzelle kalpten haşlandım

Gerçeğin korkusu kalbimde oktu
Özünde beni seven belki de yoktu
Fakiri zengini sevdayla toktu
Hayalin umuda sardığı son gün

Acılar içinde ruhuma kattın fitneyi
Gördüğüm rüyada sevenim çoktu
Göğsünden alınan o son kötü kitleyi
Kaderin alnına sarıp da soktu
Dağlardan esecek tatlı rüzgarı
Bağrıma girip de nasıl delecek
Bitmeyen özünde şiir yazanı
Eliyle tutup da nasıl deşecek
Annenin nefesiyle kokan o anı
Unutamaz seven elbet bilecek
Zamanın gidişini
Alemin bitişini
Candan sevişini
Hep annen terk edince ancak
Ondan öğrenecek
Bahattin Tonbul
3.11.2010

Bahattin Tonbul
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Ey Sevgili

Ey sevgili ben sensiz, kimle nasıl yaşarım
Bildirmesen sevgini, umulmadan taşarım
Sen olmadan o dağı, söyle kimle aşarım
Göndermezsen selamı, bir haber ver şaşarım

Unutulmaz ümidin, ele gelmez başarım
Almasanda yanına, tek başıma coşarım
Gönlüm taşır hep beni, yol boyunca koşarım
Göndermezsen selamı, bir haber ver şaşarım

Hüzünlerin ardından, duracak bir gölgen yok
Toprak olmuş bedene, ağlayacak neden çok
Yetişmeye çalıştım, benden önce çıkan ok
Göndermezsen selamı, bir haber ver şaşarım

Dilek ağacım oldu, sevdamızı büyüttün
Dallarında çiçekler, açıldıkça iyettin
Suladık hayalleri, gönülleri payettin
Göndermezsen selamı, bir haber ver şaşarım

Yüreğinde sevdayı, taşıyıp nere koydun
Baygın bakışlarınla, bu kalbimi sen oydun
Rüyalarım bitmeden, umudumu hep soydun
Göndermezsen selamı, bir haber ver şaşarım

Kalmadı derman dizde, yürüdükçe yorulduk
Sevdan yüreğimizde, baktıkça da durulduk
Anımıza oturdu, mezarına kurulduk
Göndermezsen selamı, bir haber ver şaşarım
Bahattin Tonbul
4.9.2013

Bahattin Tonbul
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Ey Sevgili Sen

Ey sevgili sen yokken görmek
Gerçekten anlamsız
En güzelini gördüm
Sen varken yanımda, o güzel gözlerinde
Tanıdım kendimi
Dokunmak mümkünse
Defalarca dokundum
Sana
Ellerin ellerimin arasında
Sıcaklığın tüm kalbime
Yayılırdı
Üşüdüğümde ısınır
Yandığımda söndürürdün
Bedenimi
Sevmek buysa
Deliler gibi sevdim
Bak
Hala da severim
Unutmam seni
Sevgilim
Bahatttin Tonbul
3.9.2016

Bahattin Tonbul
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Ey Sevgili uyan

Ey sevgili uyan, duysan sesimi
Zaman çabuk geçer, gel biraz biraz
Sen hala gelmezsin, kırma resmimi
Kurumuş izlerde, gözler bir kiraz
Bahattin Tonbul
22.7.2013

Bahattin Tonbul
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Ey Sevgili Yar

Sen bende unutulmayansın
Yüreğimin ateşi
Ey sevgili yar
Düşlerimde engel tanıyamazsın
Rüzgarına kapıldım
Uçur beni kollarında
Ey sevgili yar
Dağların eteğinde yolbulamazsın
Doğan güneşim ol
Beni bende bul
Son sevdam aşkım ol
Ey sevgili yar
Sen Allah’ın ermine uydun
Uçtun karanlıklarda bensiz
Senin adın aşk
Sen bir ateşdin
Sen bir bulut
Sakladın yüreğinde yıllarca
Sakın ha beni bensiz unut
Desemde unutma
Ey sevgili yar
Bahattin Tonbul
8.3.2016
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Ey Sevgili Yar-1

Gölgeler serin
Rüzgarda terin
Yalnızdır yerin
Bana ne dersin
Ey sevgili yar

Seni neylerim
Ayrı gezerim
İçinde benim
Canını yerim
Ey sevgili yar

Çok derbederim
Aşkıma derim
Nasıl özledim
Böyle gezerim
Ey sevgili yar

Ufkumda gezsin
Dünyayı sezsin
Kime söylersin
Sen bir delisin
Ey sevgili yar
Bahattin Tonbul
16.10.2008

Bahattin Tonbul
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Ey Sevgili Yar-2

Bitmesin aşkın
Gönülde taştın
Sevdanı aştın
Yare ulaştın
Ey sevgili yar

Bakmazsın bana
İçimden sana
Senin sevdana
Yar durmasana
Ey sevgili yar

Yağmur yağarsa
Yürek dolmazsa
Aşkım sığmazsa
Dünya durmazsa
Ey sevgili yar

Ayrılık yakar
Kalplere akar
Ruhlara bakar
Hasretse anar
Ey sevgili yar
Bahattin Tonbul
16.10.2008

Bahattin Tonbul
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Ey Sevgili Yar-3

Ufukta güneş
Hayatımı deş
Sen oldun bir eş
Her şey çok beleş
Ey sevgili yar

Bana bakmazsın
Yürek yakmazsın
Can acıtmazsın
Hiç kıyamazsın
Ey sevgili yar

Çok hoş yürürsün
Yerde sürünsün
Nerde görürsün
Yüzünde gülsün
Ey sevgili yar

Seni atamam
Yürek yakamam
Dilden bırakmam
Resmine bakmam
Ey sevgili yar
Bahattin Tonbul
16.10.2008

Bahattin Tonbul
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Ey Sevgili Yar-4

Anılar durur
Sevgi bu mudur
Yürek burkulur
Ayrılık yoktur
Ey sevgili yar

Seni severim
Farklıdır terim
Aşkı dinlerim
Hele gözlerim
Ey sevgili yar

Seni seveni
Aşkımız yeni
Kokan tenini
Unutma beni
Ey sevgili yar

Dilde dolaşır
Yürekler taşır
Gece karışır
Ruhlar barışır
Ey sevgili yar
Bahattin Tonbul
16.10.2008

Bahattin Tonbul
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Ey Sevgili Yarim

Ey sevgili yarim, hergün ararım
Sevdanın en güzel, yerinde öldün
Umudun içinde, özler yanarım
Hayalim kapandı, bensiz gömüldün

Toprağı attılar, sormadılar ki
Sevgimize bakıp, yormadılar ki
Genç yaşta kayboldu, kırmadılar ki
Rüyamda kayboldun, yalnız gömüldün

İnceden kırılmış, kıranı affet
Önceden alınmış, birazcık sabret
Zamanı gelince, özlemi sarfet
Hayalim kapandı, bensiz gömüldün

Sensiz bu aleme, alışıyorum
Yanmakta olsa da, bak yaşıyorum
Boş yere üzülme, hep taşıyorum
Rüyamda kayboldun, yalnız gömüldün

Uzaktan seyretme, hayranınım ben
Ömrüme ömür kat, senininle güldüm
Buyur gel yanıma, sarılayım hem
Hayalim kapandı, bensiz gömüldün

Gözyaşı değerse, uzak olandır
Zamansız gülerse, yüzü solandır
Aniden gitmişse, hepsi yalandır
Rüyamda kayboldun, yalnız gömüldün
Bahattin Tonbul
23.10.2013

Bahattin Tonbul
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Ey Sevgilim

Ey sevgilim
Sesimi duyuyorsan eğer
Şu sesime hele bir kulak ver
Biliyor musun benim canım
Sensiz bu dünya yaşanmazmış meğer

İster gör istersen sen
Bizi görme
Canından can alıp kimseye verme
Benim canım sana olsun hediye
Sen gittikten sonra
Dünya ya bana ne
Boş ver kimseye söyleme
28.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ey Sevgilime

Gitme gönlümden ey sevgilim kapıları kapatma
Sen girmiştin bir ok gibi saplandın hayatıma
Nasıl acı verdin yıllardır duruyor o kanımda
Kimin adını anınca titrer içim adı batmayacısa

Kiminle paylaşırım sen gidersen dertlerimi eğer
Geceleri uykumuz kaçınca otururduk meğer
Sen bana anlatırdın kafandaki olumsuzlukları
Boşalırdık bir birimize kalmazdı ikimizde keder

Gitme hayatımdan uzaklaşma bunu bil
Gidersen bile rüyalarımda gel ve gül
Gitme ne olur bırakma etme sefil
Her zaman bu deli gönlüm sana kefil

Bana sorma ne zaman istersen gel
Sana bu yürek açık yaşamak güzel
Sen olmazsan hayatım der beder
Vereceğim çok söyle nedir bedel
09.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ey Türk Milleti

İslam'ın Allah'ına,tarihler boyunca inandın
Hak,adalet ve millet için savaştın
Üç kıtaya,ecdat şehitleri ile doldurdun
İlim fikir,aydın insanlarla inanarak
Mesut devirler ve azametli tarihini yarattın

O devrin rehberiyle,aranda iman birliği vardı
Başka diyarlara İslam'ın medeniyetini yaydın
Milletler arasında kardeşlik yaşattın
Osmanlı devletini bu temel üzerine kurdun

Yıllarca kan akıttığın bu toprak uğruna
Meydana getirdiğin anıtlar ebedileşmiştir
Bu olmasaydı cihan hakimiyeti yaşata bilir miydin
Tarihler boyu hiç bir millet bu kadar yaşamamıştır.
(21.8.1974)
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ey Vatan

Gönül vermek desem,acaba ne ki
Uğruna gönlümü katıpda serdim
Toprakda toz olsam,can değer mi ki
Ey vatan ben sana tenimi verdim

Ağlasam sesimi,duyarmısınız
Dokuna bilsem de sayarmısınız
Şehidim desem de kıyarmısınız
Ey vatan ben sana canımı verdim

Bilmezdim cenneti,bu kadar güzel
Olan sözler yetmez,her şeyi özel
Şahadet şerbeti,var ise ezel
Ey vatan ben sana canımı verdim

Her yer aydınlıktı,düşmeden önce
Askerlik bir yoldu,cana güvence
Dünyaya doymadan,giden her gence
Ey vatan ben sana tenimi verdim

Allah’a yaklaştın,bak duyuyorum
Hakikat uğruna,can uyuyorum
Sevdalı bayrağa,al koyuyorum
Ey vatan ben sana tenimi verdim
Bahattin

Bahattin Tonbul
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Ey Yar

Yaşanmışlar duruyor
Gönül kalbe vuruyor
Gün geçtikçe kuruyor
Yaraları azdıkça
 Felek neler soruyor
Acı çeken ağlıyor
Her göreni dağlıyor
Söylesene be kaptan
Neden ansız sular gibi çağlıyor
Herşey yeniden doğdu
Yar için bu canı, ölüme sürdüm
Açma yüzünü ey yar
Kapıları kapat, sesizlikten
Ben seni içime gömdüm
Gönlüme düşen müthiş yamandın
Içimi sızlatan andın
Sen giderkende hakka dayandın
Ağlatma sus artık ey yar
Bahattin Tonbul
3.8.2012

Bahattin Tonbul
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Ey Yar

Ne rüzgar, ne toprak kokusuz kaldı
Sokaklar cehennem
Ateşe boyanmış tenim
Ellerim göğe yönelmiş
Dualarla sana yaklaşıyor
Hayallerim
Gün gün
Ey güzeller güzeli
Yar

Ölüme kucak açmış
Sevene meydan okur gibi
Yağmurun ıslaklığı gökyüzünde
Islık çalıyor
Canıma can veren
Yar
Ha bugün ha yarın ne fark eder
Her geçen zaman
Sana biraz daka yakınlaşıyor
Anla bizi
Anlat bizi, duysun dünya alem
Seni sonsuza dek seveceğim yüreğimde Yaşatacağım
Güzeller güzeli
Ey yar
Bahattin Tonbul
13.7.2017
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Ey Yar Beni Dinle

Canıma can kattın, gülbenzin solsun
Soğuk gecelerde, seninle öldüm
Ateş oldun yaktın, haberin olsun
Dinle beni ey yar, seni can bildim

Sendeki sevdayı, mücevher saysam
Tebessüm atsanda, bensana doysam
Denizin üstünde, elele kaysam
Dinle beni ey yar, seni can bildim

Birlikte ölmeye, hani sözverdik
Hayatta kalmaya, umut ederdik
Aşkı tende bensem, toprağa serdik
Dinle beni ey yar, seni can bildim

Ömrümden ömür al, unutma beni
Kan yüreğimde ben, hayaldir teni
Yağmurda ıslanıp, yoketmem seni
Dinle beni ey yar, seni can bildim

Sevdamı yaşatan, o yarse eğer
Karanlık geceler, beklerse değer
Yaşanan bu dünya, hayalmiş meğer
Dinle beni ey yar, seni can bildim

Bahattin alttan al, yari görmekten
Gam çekme ey gönül, sona ermekten
İnsan kaybederse, değer vermekten
Dinle beni ey yar, seni can bildim
Bahattin Tonbul
2.2.2016
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Ey Yar Gönlümde

Kimbilir doğmadan aşkım, sonsuz da kaybolup gitti
Rüyada görünce şaştım, dayanmadı yüreğim yar
Bitmeden umutsuz aşkım, ruhumda sanki bir setti
Çıkılmaz ufkumu aştın, hayalin gönlümde ey yar

Kayboldun dünyamda yoksun, üstüme sensiz gün doğar
İçimi acın dert oldu, karanlık sevdamı boğar
Sen olmadan gelmez sabah, yıldız gökyüzünde yağar
Yıkılmaz ufkumu aştın, hayalin gönlümde ey yar

Nerelere gitsem sorsam, neyapsam azdır sana
Bulunmaz dertlere girdi, bak karıştı toprak ana
Zavallı aşığım  yorsam, rüzgarı esseydi sana
Çıkılmaz ufkumu aştın, hayalin gönlümde ey yar

Bomboş geldi dünyam öksüz, kalsamda dağ taş çıkarım
Kimse yanına bırakmam, yağıp su olup akarım
Sevdana pervaneyim ha, can ateş olsan yakarım
Yıkılmaz ufkumu aştın, hayalin gönlümde ey yar

Yer yüzünde hazineyim, tekrar sensiz başa döndüm
Ne yanında kalır yüzüm, doğmadan ay gibi söndüm
Sakın ha hafife alma, bilerek o aşka sindim
Çıkılmaz ufkumu aştın, hayalin gönlümde ey yar

Bahattin kader mahkumu, doymadan toprağa verdi
Yaşanan sanal alemi, anıyı yıldıza  serdi
Aşkın oyunu düş değil, yari görecek son yerdi
Yıkılmaz ufkumu aştın, hayalin gönlümde ey yar
Bahattin Tonbul
6.10.2014

Bahattin Tonbul
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Ey Yar Özlerim

Yıldızlardan sesler geliyor
Güneş ısıtıyor bedenimi
Gelecek sona yaklaşıyor
Aç kollarını
Ey yar
Zaman ikimizin için
Karanlık aydınlanmadan
Bıçaksırtı yeşil
Maviliği bölen dağlar
Şarkılarda adın
Gözlerimde nem
Dolduğu her zaman
Özlerim seni
Ey yar
Bahattin Tonbul
13.7.2017

Bahattin Tonbul
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Ey Yar Umutla

Sensiz yarınlara, nasıl bakarım
Kalbine sığacak, tekbir komutla
Kırma umudumu, öksüz akarım
Bakmak istesem de, ey yar umutla

Geçmişi unutmak, istemiyorum
Dudaklar gülerken, hissetmiyorum
Sevmek çok özelse, ses etmiyorum
Bakmak istesem de, ey yar umutla

Gözyaşı akıtmak, ağlamak için
Çirkin bir bedende, saklanmak için
Güzel bir ruhla, bağlanmak niçin
Bakmak istesem de, ey yar umutla

Hasret çekmek yarden, uzak kalmaktır
Yar yanında iken, özlem duymaktır
Sevda hırsızıysa, aşkı çalmaktır
Bakmak istesem de, ey yar umutla

Solsun diye gülü, daldan koparma
Gonca çiçek iken, sudan çıkarma
Sevda karanlıkta, olmuş sperma
Bakmak istesem de, ey yar umutla

Ayrı kalmış yüzü, ruhumda tutsak
Sana yaklaşmamız, nedense yasak
Ölüm sana tutkun, aşkımsa tuzak
Bakmak istesem de, ey yar umutla
Bahattin Tonbul
16.3.2013

Bahattin Tonbul
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Eyle

Akan çeşmelerin suyu duruymuş
Taşır san o aşkı derdini söyle
Yüreklerde kalan aşkım uyumuş
Boştan yere söyle derdini öyle
Sevda denilen şey herhal buyumuş
Aşkımız konuysa nefrettir böyle
Ayaklar altında kahve kuruymuş
Acını sevgiyle,kaplatıp eyle
Bahattin Tonbul
18.2.2012

Bahattin Tonbul
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Eyleme

Ölüm haktı o da, sana çıkınca
Kalan sabır sıhhat, aşta eyleme
Damla damla düşer, yüze akınca
Kader olup yazsa, umut eyleme
Bahattin Tonbul
6.10.2012

Bahattin Tonbul
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Eyvallah

Gözlerin gördüğünü,yüreğin ördüğünü
Söyleye biliyorsan,seven kalbe eyvallah
Yaşayıp serdiğini,Allah’a erdiğini
Anlata biliyorsan,candan cana eyvallah

Aşkın ihanetini,Allahım hepten bilir
Özlerde saklananı,yaratandan görülür
Gökyüzünde özleme,gerçek sevgi verilir
Anlata biliyorsan,candan eyvah eyvallah
Bahattin Tonbul
15.10.2011

Bahattin Tonbul
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Ezberim Oldu

İkimizin yüreğine akmıştın
Kalbimizde çiçekleri açmıştın
Bülbül olup dallarına konmuştun
O kuşuma tuzak kurup kapmıştın

Hapsettin yıllarca göğsünde durdu
O bülbülün nefesleri kurudu
Yıllarca da özgürlüğü korudu
Bizim için şarkı yazıp okurdu

Gülün çiçeklerini tek tek yoldu
O güzelim bedenlerin soldurdu
Esir olmak onun için bir yoldu
Söylediği şarkı ezberim oldu
Bahattin Tonbul
10.10.2008

Bahattin Tonbul
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Ezberliyememiş

Ben severim tüm insanları insan oldukları için
Grup değil yeter ki bağnaz bakmadıkları için
Sevmediğim yalan iftira içlerinde varsa eğer ki kin
İşte yaşamı zehir eden bulunur hepimiz için

Artı beşmiş eksi beşmiş düşünmem ben hiç
Yüreklerde gelişen bu sevgiler  bile beleşmiş
Olacak hatalar hatasız kullar yetişecekmiş
Bakmayın onlara bütün işlerini ezberleyememiş
3.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ezecek

Dilek hayal olmuştur,sevdan kalbi delecek
İstek hayal olmuştur,aşkın beni ezecek

Sevdan yürek olmuştur,acıları delerek
Gönül yare konmuştur,anıları bilerek
Sevdan ufka çıkmıştır,kanat açıp giderek
Dilek hayal olmuştur,sevdan kalbi delecek

Sevgi kanat  açmıştır,dudağını büzerek
Seven affa çıkmıştır,giden yari üzerek
Gökyüzünü yakmıştır,anıları çizerek
İstek hayal olmuştur,aşkın beni ezecek
Bahattin Tonbul
2.7.2010

Bahattin Tonbul
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Ezelden

Kocaman bir yüzün
Ortasında el gibi burun
Sarkmış aşağıya dudağın
Açma ağzını görünür dişin

O yüzde ne fotojenik duruyor
Hele burun çok hoş da oturuyor
Kalınca dudağın güzel sallanıyor
Ağzındaki dişlerin sanki dökülüyor

Say,say bitmez güzellik kimden
Seni sana sordum ne yaptın eskiden
Ne güzelde yakışmış bol olan elbisen
Salındıkça etrafında yel yapardı ezelden

2.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ezerdi

Aşkım dillere destan
Yar bize emanettir
Gönüllerdeki yastan
Sevdalar keramettir

Ruhu  hakka ulaştı
Yüreklerde aşkımız
Tanrım bize yer açtı
Bu dünyada şaşkınız

Ağaçların yeşili
Doğayı hep süslüyor
Yaraları deşili
Sevenleri üflüyor

Gökyüzünde bulutlar
Hayalimde gezerdi
Anılarda umutlar
Bedenimi ezerdi
Bahattin Tonbul
25.10.2009

Bahattin Tonbul
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Eziyon

Sana ihtiyacım var, bana bakıp gülüyon
Neye ilacın var, derdi derde söylüyon
Yüreğin amacı var, gözlerinle süzüyon
Uzaklara bakıtma, ciğerimi eziyon
Bahattin Tonbul
22.9.2012

Bahattin Tonbul
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Eziyor

Kara sevdan hiç çıkmıyor içimden
Etrafımda hayallerin geziyor
Koyu gölgen durur hala içimde
Sensizliğin yüreğimi eziyor

Sen yoksunya artık benim yanımda
Hatırla sende ha kendi dünyanda
Ayrı kaldım deyişin de rüyanda
Sensizliğin yüreğimi eziyor
Bahattin Tonbul
9.6.2012

Bahattin Tonbul
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Fadime Karabaş'a-1

Kardeşlerin en büyüğü idim
Çok küçükken de evlendirildim
Sevdiğimi tam bilememiştim
Filiz,Rıdvan,Hacer büyütmüştüm

Geçim derdi çok zordu köyümde
Avusturya ya gitti zühtü de
Çocuklar kaldı dedelerinde
Yıllarca hasret,yaşadık bizde

Gurbet ellerde hasretle yandık
Ufak tefek de yatırım yaptık
Kimi zaman güldük ve ağladık
Sevgiyi aşkı unutamadık

Ayrı kaldım anam ve babamdan
Büyüdü çocuklar anlamadan
İçim çürüdü bu ayrılıktan
Affedin dostlar,size doymadan

Çoğu zaman ağladım gülmedim
İçimdeki derdi söylemedim
Yar inim,inim inleyemedim
Sevdim yar canımı veremedim

Her şeyi bitirip geldim köye
Düğün nişan der,hepsi hediye
İçimdeki acı yok edecekse
Söyleyin dostlar,affetsin diye
Bahattin Tonbul
11.08.2008

Bahattin Tonbul
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Fadime Karabaş'a-2

İçim dolmuş yar,durmadan yanar
Adım Fadime,Zühdü’yü arara
Onsuz bu dünya,bana bir mezar
Unutma beni,mahşere kadar

Ben giderim can,bu eller bana
Yabancı gelir,kendi köy ona
İşte söyleyin,siz yara dana
Yer ayırtmışta,gelip baksana

Çok yorulmuşum,bu dünyada ben
Oynayıp güldüm,daha çok erken
Azrail geldi vakit isterken
Yok dedi bana,dönemezsin sen

Biliyor beni,ayrılamazdım
Hepinizle de vedalaşamazdım
Çok düşündüm de,uğraşamazdım
Elveda demeden,ordan kaçtım

Affedin dostlar,göçüyorum ben
Kimselere de,söyleyemeden
Kötü anımda tuttu elimden
Alıp gitti elveda etmeden
Bahattin Tonbul
11.08.2008

Bahattin Tonbul
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Faik Gibi Dost....Faik Akyol'a

Faik gibi dostu, bulamazsın sen
Geri dönde bir yol, etrafına bak
Sevgiyi aşkı da, taşıyor isen
Gel vaz geçme bundan, gönülden ırak

Pişman olun sonra, geri dönüş yok
Hayat uzun sanma, dosta düşman çok
Seni seven kalbi, yüreğine sok
Gel dön geri bundan, çaresiz tuzak

Belki çok güzelsin, bunlar geçici
Zaman akıp geçer, toprak seçici
Ah vah dersin ama, sevgi içici
Gel dön geri bundan, şeytandan ırak

Ruhunu esir ver, fedakar sen ol
Aldanma paraya, tükenir o kol
Şan şöhret makamsa, aldatan bir yol
Gel dön geri bundan, zamanın tuzak

Vakit gelir bilmen, geçen zamanı
Nasibi tepersen, biter o anı
Badisefa dünya, toprak mekanı
Gel dön geri bundan, mekanlar tuzak

Bahattin tanımaz, olsa da seni
Merhamet duyguyu, taşıyan teni
Sevdiğin kişide, o siyah beni
Toprak olur gel gör, herşeyden uzak
Bahattin Tonbul
13.9.2016

Bahattin Tonbul
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Fakiri Zengini

Yaşlılık gençlikten sonra gelendir
Sağlık hastalıktan, önde bitendir
Gözyaşı aksada, enson gülendir
Fakiri zengini, acı çeksede

Ölümden sonra ki, yaşamı bilse
Boş vakit bulamaz, günleri silse
Verilen ganimet, gerçek değilse
Fakiri zengini, başa gelendir

Savaşta yaşadım, ömürdür sayı
Dağların altında, oluşmuş fayı
Ruhunu kaplamış, şeytandır dayı
Fakir zengini, Allah desede

Allah kitap tekdir, böyle biline
Nefes alıyorsak, onun iline
Bağlıyız yürekten, düştük seline
Fakiri zengini, kefen giysede

Geçmişi birliği, çile çekmekle
Doğru yaşayanlar, umut ekmekle
Yalansız hayasız, kuru ekmekle
Fakiri zengini, mutlu gelendir

Kabirin başında, toprak üstünde
Dürüst olanları, cennet testinde
İmtihan oluyor, insan desende
Fakiri zengini, sonu ölümdür
Bahattin Tonbul
14.3.2014

Bahattin Tonbul
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Fanidir Bu Dünya

Fanidir bu dünya, sana gelenler
Sana gelen aşkı, dinle ey insan
Kederler sendedir, yalnız gülenler
Üzülme onlara, gidici insan

Söylenmiş şarkılar, tatlı dillerde
Kabul olsa duam, solsa güllerde
Acıyla yoğrulmuş, yalnız ellerde
Söylesem onlara, kaybolur insan

Zayi olmaz geçmiş, sabret az daha
Bekleyiş ümittir, gözle birdaha
Görünmez ışıkta, nuru bir vaha
Duyursan onlara, yok olur insan

Bu sevda çok yükü kaldırır elbet
Sözden ağır yoktur, yapma ha gıybet
Kimseleri kırma, ne olur sabret
Seslensen onlara, kaybolur insan

Arkanda dikeni, gösteriyorsa
Sakın ha üzülme, sesveriyorsa
Acıya tatkatıp, eğleniyorsa
Söylesen onlara, yok olur insan

Gözünde sevdası, tükenmez tende
Sana gelmeyenin, yüreği bende
Kıymeti verdiğin, elbet elinde
Sözversen onlara, yok olur insan
Bahattin Tonbul
11.1.2014

Bahattin Tonbul
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Fanusdaki Balık

Fanustaki balık gibi dünyanın içinde tüm insanlar
Sanki bir el onları çıkarıp başka dünyaya alacaklar
Nasıl dolanı veriyor hiç usanmadan bu balıklar
Yem zamanını bekliyor çok da akılı o an telaşlılar

Bizi dışarıda gözleyen canlı var mıdır ne dersiniz
Doğayı kirlettik atmosferi deldik oksijensiz neyleriz
Bilim teknoloji diye radyasyonu çevreye sereriz
Yetmemiş gibi ikide bir uzayı uydu ile kirletiriz
07.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Fanustaki Balıklar

Bir fanus dünya gibi  içinde balık yaşan tipi
İzlemesi ne güzel,Nilgün'ün yaşamım gibi
Ellerle kondu o yere ellerle yemleri verildi
Tıpkı annesinden dünyaya geldiği şekli

Bakarsın yemesi,gezmesi dinlenmesi yok gibi
Kıpır,kıpır içi hiç durmadan sürekli hereketli
Bakmayın siz bu hareketine içinde neler var ki
Söyleyemiyor konuşamıyor,benim yarim gibi

Ne verirsen getirirsen onu yapar onu yer
Çok sakindir hiç bir şeyi ayırt etmez,sever
Razıdır hep Allah'ın verdiğine şükür eder
Benim yarim yıllarca fanusun içinde acı çeker
13.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Fark..(İb.Kasımoğlu)

Şerefsize şerefsiz de
Güler yüzü
Dürüste dürüst de
Ala döner yüzü
20.05.2008
İbrahim Kasımoğlu

Bahattin Tonbul
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Farkı

Bizim yeşilliğimiz bitti
Yaprak saraldı
Esen rüzgarlarda
Umuda daldı
Kopardı dalından uçurdu gökyüzüne
Süzüle süzüle indi
Dereye saldı
Unutmaki o en son bahardı

Yaşadığımız bu rolün şuan
Neresindeyiz dersin
Karıştı ilk ve son bahar
Alt üst oldu binlerce toprağa düşen yaprak
Artık orada karışıp çürüyecek
Buna inandık

Kuruyup düşen dalların yerine
İlk baharda daha gür ve yeşili çıkar
Acaba o düşen yaprağın
Aynı şekilde olmasına rağmen
Sararıp düşen ile aynısımıdır dersin
Mümkün değil
Zaman zemin aynı gibi de olsa
Şarlar aynı olamaz
Rüzgar su ve hava aynı imiş gibi görünsede
Bunun mümkün olması imkansız

Bu bizle
Bizden sonraki kuşak misali
Nekadarda aynı imiş gibi görünsede
Duygular düşünceler hep ve her zaman farklı
İşte bu dünyanın dönen çarkında
Dişliler yıpranmış hatta yorgun
Heranı diğerinden çok farklı

Yaşanmış bedenimdeki gibi
Hayat
Anlamı anlayana
Anlamıyana yok ki
Zaten hiç farkı
Bahattin Tonbul
13.9.2011

Bahattin Tonbul
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Farkın Bulunsun

Seni seven insan, senden konuşsun
Sende onu sev ki, birlik olursun
Arkandan söylense, sen ona uyma
Şeytanına kov ki, farkın bulunsun

İnsanı yaşatan, kalbidir elbet
Diline hakim ol, tatlı isabet
Sebep olan Allah, etme sen kıybet
Şeytanına kov ki, farkın bulunsun

Gülüşün ardından, gelen kederi
Öfkenin ardından, sevgi gideri
Sessizlik ardından, kalsa ederi
Şeytanına kov ki, farkın bulunsun

Hasretin ilacı, zamandır dedim
Çaresiz kaldılar, görülmez dedim
Garibin ilacı, sabırdır dedim
Şeytanına kov ki, farkın bulunsun

Çocuklaşan kadın, sevgiye muhtaç
Birazda şımart ki, aşk olsun kulaç
Fazladan sevgi ver, olsun bir ilaç
Şeytanına kov ki, farkın bulunsun
Bahattin Tonbul
13.3.2016

Bahattin Tonbul
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Farkında

Çok gülenin yüreği, gerçek acı doludur
Eğer güzel gülersen, korkunun ilk yoludur
Gülmek çok hoş oldukça, acı onun koludur
Gerisi kızgınlıksa, gülenleri farkında

Arkana dönüp bakma, ilerisi kırgınlık
Nede korkut onları, üzülmesi dargınlık
Sadece çevresine, güler yüzlü saygınlık
Gerisi kızgınlıksa, gülenleri farkında
Bahattin Tonbul
4.8.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Farklı Biçimde

Gözlerime mil çeker beklerim
Benim olsaydın yar içimde
Sensizliği içime eklerim
Omuzlar düşmüş farklı biçimde

Acırsan bana,yari versene
Sevdanı yüreğimde dersene
Geçmişi hayalime sersene
Omuzlar düşmüş farklı biçimde

Sanmasınlar aşkım sensiz üşür
Başını öne eğmeden düşür
Hasreti bak kalbimde depreşir
Omuzlar düşmüş farklı biçimde

Bir lekedir alnıma sürülen
Hasrettir o gönlüme ekilen
Yalnızlık mazimize dikilen
Omuzlar düşmüş farklı biçimde

Selamın uzaklardan gelirmiş
Aşkımız tuzaklarla belirmiş
Bu can yar senin için delirmiş
Omuzlar düşmüş farklı biçimde
Bahttin Tonbul
10.12.2011

Bahattin Tonbul
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Farklı Dünyalar

Yanarda yakar yürek bilir misin aşkı sevdayı
Yitirme sen gönlünde yaşattığın ulu mevtayı
Onsuz yaşamak ne zordu yalnız kalan hayatı
Toprağa koyunca anladın gittiği farklı dünyayı

Acısıyla yaşamak hatıralarını saklamak çok zor
İçindeki yanan ateş hiç sönmeyen adeta bir kor
Elini vuramazsın yakar adamı cayır,cayır o zaman
Ayak ucundan başlar vücut yavaş,yavaş buz olur
31.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Farklı Karede

Zaman su gibi aktı,sensiz alemde
Hayal seraptı,kayboldu bir kalemde
Gözümde büyüdü,yar sonsuz alemde
Sevip de yanan farklı, farklı karede
Bahattin Tonbul
1.5.2011

Bahattin Tonbul
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Farklı Koku

Aman Allah'ım nasıl bir koku dayanmak mümkün değil
Çevresine verdiği rahatsızlık çekilecek gibi de değil
İnsanlığın içinde durması yaşaması affedilecek değil
Temizlik yok olmak denilen şey bazen gerçekten gerekir

Bu sadece boşlukta olan burunda duyulan koku olmasın
Olmadık ahlaksız kelimelerle geleceğe hoş bakmasın
Nesilleri birbirinden dilleriyle dinleriyle yozlaştırmasın
Türk olduklarını başka dostu olamayacaklarını unutmasın
11.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Fatih Yiyenim

Bin dokuz yüz altmış dokuzda dünyaya geldin
Baban Almanya'da sense Alaca'da idin
Deden,baba annen ve amcalarınla büyüdün
Fatih o zamanlar ne kadar tatlı bir çocuk idin

Ben orta sonda öğrenci iken
Sana hediye tüpte şokellla getirirken
Koşup elimden almak için,dizlerime sarılırken
Çok severdin o,tüpü bitince bile kemirirken

Liseyi okumak için sungurluya gitmiştim
Orda yatılı kalıyordum,sizden ayrı düştüm
Anne ve babamı değil seni çok özlemiştim
O ilk günlerimi unutamam,seni çok özlemiştim

İlkokulu Cumhuriyette,orta ve liseyi Alaca'da okudun
Zeki idin ona güvendin,bize karşı şok oldun
Konya harita teknisyenliğine girip,başarı ile mezun oldun
Hemen ilk iş,Arife gazi belediyesinde işini buldun

Evlendin hayatı gördün,tahsiline devam ettin
Açık öğretimde işletmeyi bitirip,meslek değiştirdin
Tapu kadastroya geçip memur oldun,askerliğini ettin
Çok gayretle çalışıp müdür yardımcılığı ve müdürlüğe terfi ettin

Zamanla özlemine hakim olamayıp,açıldın
Bütcenin ucunu dağıtıp,bir güzel kaçırdın
Aklın başına geldi,o sıkıntını da atlattın
Allah gönlüne göre versin,şimdi rahatladın

Tek derdin Kürşat ile oğuz'un okuması
Sen yaşadın onları,üzmesin Kürşat'ın hata yapması
Kontrolü eline al,bunların tekrarlanması
Başarısızlığa götürür,senden ayrı kalması

Çok tatlı bir kızın var,adı da Aslıhan
Görünce bizleri,sarılıyor ayağa,dize çekiyor kan
Ayrıca hayal peresi düşünceleriyle yaşayan
Fatih Tonbul mutlu ol,ailenle bir arada olmaktan
31.7.2007

Bahattin Tonbul
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Fatiha Gönder

Yarden isteyemez,ne ateş nede su
Yaşananın hepsi,tanrı olgusu
Kaybolan bedendir,Cennet doğrusu
Sevdiğin içinde,fatiha gönder

Bir sevda uğruna,düştüm yollara
Dünyada yaslandım,seven kollara
Toprakta yatacak,öksüz kullara
El açıp da aşkla bir fatiha gönder
Bahattin Tonbul
24.11.2010

Bahattin Tonbul
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Faydası Olacak

Koyma sakın yere alışmasın kollar onu taşımaya
Al omzuna tut yanlardan bırakma ne olur toprağa
Yürekler ateş gibi durmuyor içinde akşamdan sabaha
Haberin bile olmaz alır götürürler yarini hesaplaşmaya

Bugün olmazsa eğer yarın gidersin sende oralara
Sevdiğin gitmiş hesap veriyor tek,tek bizi yaratana
Unutma burada yaptığın davranışlar sana bana onlara
Faydası olacak duydun mu gelecek dünyada insanlara
07.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Fazla Can Yakma

Aşığım sana can bakamıyorum
Sensiz dünyadan tat alamıyorum
Eşe dosta seni soramıyorum
Seveceksen sakın fazla can yakma

Dayı teyze hepsi el oldu bana
Beni köyümden uzaklaştırana
İçim yanıyor duysana be ana
Seveceksen sakın fazla can yakma

Bir kardeşi bir bacıdan ayırtma
Anam gitti dünyalara dokunma
Onun için yanan kalbi soğutma
Seveceksen sakın fazla can yakma
Bahattin Tonbul
14.10.2008

Bahattin Tonbul
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Fazla Şey

Fazla şey istemem alo de yeter
Döngel artık nolur,can özlediğim
Gurbette yalnızım, hasretlik beter
Özletme kendini, canım sevdiğim
Bahattin Tonbul
26.9.2016

Bahattin Tonbul
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Feleğe

Tabi ki sen bir kız olmuşsun
Kalbime sanki hançerini sokmuşsun
Dur bu yarayla beni öldürüyorsun
Durmuş şimdi de çıkarmaya mı çalışıyorsun

Ben derdimi söylemiştim feleğe
Felek de çok görmüş onu meleğe
Melekte benziyor sanki kelebeğe
Kelebek de uçup konmuş garip yüreğe

Bahattin niçin dertli söylersin
Elbet bir gün sende gülersin
Niçin feleğe durmaz kahredersin
Söyle sevgilin olacak kıza seni üzmesin
(12.6.1971)

Bahattin Tonbul
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Felek İkimizi

Körelmiş var olan bütün o duygularım
Çevremdeki güzelleri tanıyamadım
Sen gidince bu dünyada yok olmadım
Kayboldu seninle birlikte  o ruhlarım

Hasretinle yanıp bağrımı deldi onlar
İçinde aşkımı mahpus etmiş alçaklar
Fark etmezse  bir yere kaçamayacaklar
Kaybolup gitse bile unutmayacaklar

Duracak ağlatacak bedenlerimizi
Uçup da gitmedi yanan ateşin izi
Sevda ezip kül etti bak yüreğimizi
Kaybolup gitse bile felek ikimizi
Bahattin Tonbul
8.11.2008

Bahattin Tonbul
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Ferahlatıyor

Yaşamı yok etmiş derin sessizlik
Hayatın devamını atmış üstünden
Yürüyemiyor yolda sevdalılar
Kalkamıyor yaşadıkları acı üstüne

Sıcaktan bunalmış bak gölge arıyor
Yüreğindeki ateş ondan geri kalmıyor
Sevenleri Allah bilip hepsini de tanıyor
Ona göre ya ayırtıyor yada ferahlatıyor
8.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ferman

Nasıl unutursun fermanını abdal değilim
Daha dün konuştuk salağa meyilim
Ya ben de var yada sende
Bu oyunu kuran ben değilim

Geçeceksin bilmiyorum ayaklarını
Sen feleği deli eden bilmişçe tavırlarını
Attın yüreğime korkuttun beni
Bilemezsin verdiğin fermanı emi?

Düşün hele bütün konuşmaları hatırlarsın
Beleş ten bilgi değil istersen kavuşmayasın
Seni fazlada üzmeyeyim çok telaştasın
Ferman seninse padişahın  ne yapsın

Küçük yazma uzun yaz kasa fişi al biraz
Şiirlerin nakaratları gerçekten çok az
Şiiri akışa bırak hele serbest dene öyle yaz
Anladın herhalde bu yazdığım şiir oldu mu biraz
05.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Fesini

Anan kurban sana, çıktık o tahta
Kim olursa anlat, duysun sesini
Variver oğlumsun, kavussan bahta
Alda sar göğsüne, koklat fesini
Bahattin Tonbul
17.7.2016

Bahattin Tonbul
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Fırlat Uzaya

Sevdayı anlamak çekmekten de zor
Yare sarılmamak yürekte bir kor
Açılar yaralar bedende mosmor
…Sevdiğin güzeli beklersen meğer
…Yıldızı parçala fırlat uzaya

Hasrete yakarak geçtin ezelden
Acıya kanarak içmem güzelden
Dillerde banarak,sevda gazelden
…Ekmeğe bakarak,beklersin meğer
…Yıldızı parçala fırlat uzaya

Kalplerde dolanır,sevdanın eşi
Karanlıkta biter,yakmaz güneşi
Bu dünyada sevgi,tutmaz beleşi
…Gönlünü katıp da,beklersen eğer
…Yıldızı parçalar,fırlat uzaya
Bahattin Tonbul
1.5.2011

Bahattin Tonbul
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Fırlatmıştın

Benim boyumu aştı
Etrafa fırlatmıştın

Bana göre çok yaşlı
Kaybetmedim o aşkı
Yüreğimde sevda var
Benim boyumu aştı

Bir ok bulup salmıştın
Kalbime saplamıştın
Gönülleri yakarken
Etrafa fırlatmıştın
Bahattin Tonbul
10.2.2009

Bahattin Tonbul
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Fırtınalar Kopar

Nehir gibidir aşk, durmadan paklar
Sadece bakınca, serinler için
Derinden derine, alıpda saklar
Fırtınalar kopar, söylemez niçin

Sessizdir gönülde, herzaman akar
Ateş olsaydı o, bedeni yakar
El alem olmuş da, uzaktan bakar
Fırtınalar kopar, söylemez niçin

Bırak doğsun güneş, doğayı görsün
Özlem duyan gönül, yürekler örsün
Sen yaşa yaşat ki, o sana versin
Fırtınalar kopar, söylemez niçin

Bilemezsin yerden, nereye düşer
Kimi yağmur toprak, kimide gülün
Yaprağına farklı, olsa da düşer
Fırtınalar kopar, söylemez niçin

Ufkumuza değil, kalplere vuran
Günümüze değil,geçmişi kuran
Hayaller altında, rüyada duran
Fırtınalar kopar, söylemez niçin

Zaman uzadıkça, sevgi güçlenir
Sevda güçlendikçe, yollar özlenir
Gözler arar durur, anı izlenir
Fırtınalar kopar, söylemez niçin
Bahattin Tonbul
12.6.2013

Bahattin Tonbul
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Fısıldasın

Ruhu kaplamış,yalnız acı
Bulamazdım ki,içten yanar
Kalbe saplamış,sevgi tacı
Gönüllerde ki,aşkı anar

Tutma yarimin,ellerini
Bırak boşlukta,hiç durmasın
Konuşamayan,dillerini
Sarıp boynuma,fısıldasın
Bahattin Tonbul
5.11.2009

Bahattin Tonbul
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Fidanlar Biçse

Akbaş köyünün de,sade güzeli
Yörüklere sorup,yolda bırakma
Acıların büyük,yaran ezeli
Eşe dosta sorup,sakın aldanma

Gönülden sevmişim,hakka gitse de
Dillerde dolaşır, bedenler hiçse
Yare yar diyemem,ömür geçse de
Sevdan yüreğimde,fidanlar biçse
Bahattin Tonbul
3.9.2009

Bahattin Tonbul
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Fikret Oğuztürk Sen bambaşkasın

Tanıyamadım eşi dostumu
Sitende buldum aşkı umudu
Okuyanların tüm onurunu
Taşıyorsun  Oğuztürk soyunu

Şairlerin şairisin dostum
Bu vatanın sahibisin baktım
Türk oğlu Türk’ü sen savunursun
Fikret adıyla  üne kavuştun

Mertsin namertler aman dilesin
Senin yüreğine acı gelmesin
Lafını sözünü esirgemez
Yerinde gerekeni söylersin

Sever sayar tüm arkadaşların
Şairliğinde yoktur hilafın
Doğruyu çekinmeden yazarsın
Fikret Oğuztürk sen bambaşkasın
Bahattin Tonbul
31.10.2008

Bahattin Tonbul
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Filimler De Olur

Tanırım yüzüme,bıraktığın buseni
Hoş koku verirdi,o güzelim nefesi
Dokunduğu anda,içimin titremesi
Filimler de olur,şarkılar söylenmesi

Seni sevdiğimi,sakladım bunca zaman
Aşkın acı verir,bedenime durmadan
Sebep de sormadım,kalbimi nedir yakan
Filimler de olur,yıldırım gibi çarpan

Sevda taşınırsa,gönüllere koyamam
Acılı haberi,eşe dosta sunamam
Eski anıları,albümler de tutamam
Filimler de olur,el ele tutuşamam
Bahattin Tonbul
9.09.2008

Bahattin Tonbul
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Fitneye Fesata

Allah’ım müslüman, eyle canım al
Müslüman olarak, aşk ver içime
İyi kullarının,marasına al
Fitneye fesata, uğratma beni

Ailem ve mal da, sağlık isterim
Dinimi dünyamı, senle beslerim
Ruhumu Kur’an la, hakla süslerim
Fitneye fesata, uğratma beni

Allah’ım ölümün, hayırlısını
Sevabın hayatın, bağladı beni
Özümün esiri, aşk sevdasını
Fitneye fesata, uğratma beni

Can yakıp kalp kırmam, gönüller ağlı
Her canlının kalbi, Allah’a bağlı
Ettiğini bulur, şaşırsa dağlı
Fitneye fesata, uğratma beni
Bahattin Tonbul
22.3.2014
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Fotoğraflar

Artık resimlerde kaldı tüm hatıralar
Bakmaya kıyamadım
Sensizliğe dayanamadım
Sanki hiç yaşanmamışlar
Yürekte çarpan ateşi de olmazsa
İnanmak gerçekten zor
Saralmış herbiri iyice bak
Tanı
Sensiz  solmuş
Gönülde canlanmış
Siyah beyaz solmuş
Bu fotoğraflar
Bahattin Tonbul
27.3.2012

Bahattin Tonbul
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Fotoğraflara

Sen sen olamamıştın,can senliğine yetince
Bense ben olamadım,kendimizi kaybedince
Bedenindeki ruhun,senden ayrılıp gidince
Dayanamaz sevgimiz,bu dünyayı terk edince

Tanrım affetsin bizi,artık bu saatten sonra
Mazideki anları,koydum ben fotoğraflara
Bahattin Tonbul
15.8.2009
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Gaflete Düşmeyecek

Yüreğinde yanan vatan aşkı bitmesin
İçinde tüten o müthiş ateş sönmesin
Allah devlete millete zeval vermesin
Bizleri yönetenler gaflete düşmesin

Uyansın Mehmetler,güçlensin bütün kalpler
Gözleriyle gülüp,yumruk indirecekler
O melun çakalları,temizleyecekler
Bizleri yöneten gaflete düşmeyecek
Bahattin Tonbul
11.10.2008

Bahattin Tonbul
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Ganimet Bilir

Yaşanılan her vakit, gençlikle donatılsa
Yaşlılığa hürmeten, zaman kaybolabilir
İhaneti yöneten, aşk ile çoğaltılsa
İnsanlığa mahkumdur, aşkı ganimet bilir
Bahattin Tonbul
6.6.2014

Bahattin Tonbul
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Gardaşım

Davasız müslümandan, yıldım kalbi düşmandan
Unutulmuş yolları, deme bana gardaşım
Kahır çekilir ama, dost görünen düşmandan,
Yüreğimde kolları, karışıyor gardaşım

Kalmadı eski hali, esen rüzgar gibiyiz
Doğacak fırtınada, dağlar aşan tipiyiz
Ne oluyor bizlere, öksüz kalmış sabiyiz
Yüreğimde yolları, karışıyor gardaşım

Senden gayrisi olmaz, aklım da saklı dursun
Geçmişi unutursam, acın özüme vursun
Zamansız çekip gitti, bak gözümde yağmursun
Yüreğimde yolları, karışıyor gardaşım

Yere göğe sığmadı, aşkımla koruyorum
Doğacak güneşlere, hep seni soruyorum
Karalmış gecelerde, yıldızı arıyorum
Yüreğimde yolları, karışıyor gardaşım

Dört duvar arasında, üşüyorum derinden
Simsiyah kar üstünde, kalkamazsın yerinden
Zaman anı yok olmuş, gözü görmez terinden
Yüreğimde yolları, karışıyor gardaşım
Bahattin Tonbul
25.10.2013

Bahattin Tonbul
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Gardolabındaki Eşyalar

Bu gün gar dolabındaki eşyalarını topladım
Kızımız ecemle her birini ayrı ayrı kokladım
Tek tek bakarak hatıra olacakları sakladım
Hiç fazlalık bile yok nasılda hepsini hesapladın

Ecem ne yaptı görüyormusun acep sen bizi
Peruklarını takarak kendinde denedi hepsini
Anneme benzemiyorum baba değilmi?
Diyerek bağzı giysilerini tek tek denedi

Onun bu hareketi çok etkiledi,gözüm yaşla doldu
Ağlayamıyordum boğazın tıkandı,birşeyler oldu
Yutkunamıyordum adeta,içim ezildi sesim burkuldu
Ne oldu Allahım elim titriyor kalbim adeta sızlıyordu
26.01.2008
Bahattin Tonbul
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Garip Ellerde

Sen sen olmuştun da,bu sevdayı,kimlere sundun
Karanlıkta ışık,gölgelenip her zaman oynar
Böyle dostlarla ben,aşkımızı sonsuzda kurdum
Ruhumdaki yüzün,soğuktan da ellerim donar

Tanrıma yalvardım,bağışlasın yok olan derde
Rüzgarın esişi,kaybolunca garip ellerde
Bahattin Tonbul
8.9.2009

Bahattin Tonbul
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Garip kullara

Sabahın seherinde
Düştüm sensiz yollara
Sordum sokakta gezen
Garip,garip kullara

Bulamadım gönlümü
Yalnız kalan baharda
Sen gittin gideli
Gözüm kaldı yollarda

Bana sorma geçmişi
İçerimi yakarsın
Yalnız gedme buradan
Ciğerimi delersin
16.06.2008
Bahattin Tonbul
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Garip Olan

Allah’ım onu senden, inan fazla sevmedim
Her mevsim ağaçların, dalı yaprağı kurur
Yarsiz yaşayamam da, yaşatırım demedim
Garip olan bu dünya, canı tenden sıyırır

Yar bile gün el olur, düşman sana dost olur
Aklın şaşar inanma, hayallerin kaybolur
Olmaz denilen varsa, Allah’ımla son bulur
Garip olan bu dünya, canı tenden sıyırır

Düşmem dersin düşersin, en garibi düşmüdür
Durmam dersin durursun, hakikatı işmidir
Şaşmam dersin şaşarsın, o yar sana eşmidir
Garip olan bu dünya, canı tenden sıyırır

Ölüm tende durmuyor, yaşatılan hayalmi
Yaşa derse yaşarsın,  gördüklerin banalmı
Sanki görülmez alem, yüreklerde sanalmı
Garip olan bu dünya, canı tenden sıyırır

İnsansan sadakatın, sevenlerde hakikat
Yardımcısı doğrudur, gönülleri barikat
Umurunda hiç değil, bağlanmışsa tarikat
Garip olan bu dünya, canı tenden sıyırır

Bahattin’im a dostlar, eşimide ben seçtim
Yaşadığım ortamı, işimide ben seçtim
Arkadaşı ararken, yeryüzünü tek geçtim
Garip olan bu dünya, canı tenden sıyırır
Bahattin Tonbul
15.12.2012

Bahattin Tonbul
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Garip Sevgililer

Çok garipler gördüm kimsesi yok
Parkta uzanmış üstü açık yatıyor
Benim gönlümün işi de aynen öyle
Sahipsiz kalmış içerimde bekliyor

Yemek yapanı yok aç duruyor
Vücut zayıf kalmış besleyeni yok
Gördün mü beynim aşkı soruyor
Sevdiğim güzel acep nerelerde kalıyor

Garibin üstü başı kirlenmiş kokuyor
Yanına insan kokusundan yanaşamıyor
Sevdiğim güzel toprağına sarılmışta yatıyor
Yalnız kalan gönlüm onsuz ebedi yapamıyor
1.06.2008
Bahattin Tonbul
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Gark Etti

Gecenin olan çok kısa bir anında
Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksaya
Gitmesiyle başlar isra ve miracı
Ay iki parçaya birden ayrıldı ya
….O yarattı bizi yoktan da var etti
….Ahmedi Mahmudu bizimle gark etti

Bütün canlıların sırrı hep ondadır
Doğaya iyi bak yaratanım ordadır
Sebepsiz kuş uçmaz gönül kervandadır
…Hepimizi birden  yoktan da var etti
…Ahmedi Mahmudu bizimle gark etti
Bahattin Tonbul
17.4.2009

Bahattin Tonbul
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Gayri

Senden gayri hiç kimseyi
Sevmedim
Aylar yıllar geçsede inan
Bende senden vazgeçmedim
Taş düşsede başıma yar
Ölsem
Sensiz can suyunu içmedim
Çıkarmısın yoluma
Birdaha
Bana tekrar baksana canım yar
Yanar içim
Özlerim artık seni de
Bundan gayri
Bahattin Tonbul
25.9.2011

Bahattin Tonbul
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Gayri Resmi

Gayri resmi düşer, hesap ortada
Kalbine sahip ol, için siner mi
Hakikat Allah’ın,sevdan rotada
Mahpus olmuş sevdan, geri döner mi

Sevgini umut yap, bel bağla ona
Nasibin açıldı, beklenen cana
Esir olmuş aşkı,desen anana
Mahpus olmuş sevdan, geri döner mi

Yıllarca bekledin sabrettin amma
Ak ile karayı, izlettin sanma
Ateşin içinde, yalınız yanma
Mahpus olmuş sevdan, geri döner mi

Hey umut geri gel,ayrılık bitti
Geçmişin acısı,hemencik gitti
Toprağa düşmeden,özlemi setti
Mahpus olmuş sevdan, geri döner mi

Seven yürekleri, ayrı bedende
Nasılda bağlanmış,hayal edende
Geri dön aşkım, zehir içende
Mahpus olmuş sevdan, geri döner mi

Bahattin o yare, uzaktan bakın
Hayali gölgedir, eğleme sakın
Geceyi gündüz yap, yıldıza yakın
Mahpus olmuş sevdan, geri döner mi
Bahattin Tonbul
19.8.2014
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Gazi Koleji İçinde

İnsanlar insanı, çocukda  tanır
Yüreğin güzelse, güzel bakarsın
Yaptığın emeği, kaybetmiş sanır
Duyulan sözlere, ateş yakarsın

Şerife şereftir, iyi bil bunu
Yaptığın güzellik, yaşanmış konu
Gaziye yakışır, sevginin sonu
Duyulan sözlere ateş saçarsın

Niceleri vardır, hain mi hain
yediğin yemekte, bulunmaz tahin
gönül istemez ki, olmasın tain
Gazinin içinde, sen bir ateşsin

Sende bir anasın, çocuğun vardır
Hoş görü insanda, yaşanan ardır
Sevgiyi unutma, iyilik kardır
Gazi kolejinde, sen bir dileksin

Sen bir Şerifesin, en yüksek yerin
İçindeki sevgi, gerçekten derin
Umudun çocuklar, gelecek serin
Gazi kolejinde, sen bir meleksin

Tatlı dil güler yüz, de sen arife
İyilik hoşgörü, olsun Şerife
Unutamaz insan, göm sen tarihe
Gazinin içinde, sen bir meleksin

Bahattin yürekte yaşanır canlar
Yapılan iyilik, doğar insanlar
Söylenmiş sözleri, affeder onlar
Gazinin içinde sen bir dileksin

19.4.2017

Bahattin Tonbul
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Gece

İçinde bir çok sır saklayan gece
Bütün kötülüklerin üstünü örtersin
O kadar gizemli olursun ki bazen bence
Benim sevgimide alır rüyalarda gezersin

Bazen çok karanlık olur birbirlerini göremezler
Güzel ve çirkin fark edilmez ayırtda edilemezler
İçindeki kuşkuları olsada birbirine söylemezler
Bunlar birbirini seven yürekler geceyi dinlemezler

Gece sarhoşu hırsızı haydudu kötüyü iyiyi taşır
Yakına gelmeden tanıyamazsın yoksa birbirine karışır
Seslerini bile ayırt etmek çok zordur ayrı bir telaşdır
Birbirini sevenler için gece vazgeçilmez bir mekandır

Sevenler evliler aşıklar hep geceye sığınırlar
Gündüz güneşten alınan enerliyi orada dağıtırlar
Aşk denilen şey gece gibi yürekleri kaplar hotlatır
İşte gece denince uyuyup bizleri alabildiğine rahatlatır
14.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gece Gündüz

Aşkını yüreğimde közlerim
Seni ben canımdan çok severim
Al sevdamı git buradan hemen
Ruhun cennette gezer dilerim

Yavaşça al canımı sevdiğim
Yok oldun buralarda bildiğim
Bensiz neylersin sen oralarda
Gece gündüz bak her an beklerim
Bahattin Tonbul
15.12.2008

Bahattin Tonbul
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Gece Karanlığı

Yüreğini gören, seni sevendi
En güzel yarınlar,onunla geçti
Harcatmayız aşkı,herşey güvendi
Gece karanlığı,umutla seçti

Rüyaların bitmiş,değmesin eller
Hayat hikayesi,sevdamı beller
Taşmış bütün sular,yok etmiş seller
Gece karanlığı,hayalle geçti

Satırlarda bitmez, o mısraların
Gönüllerden gitmez,tüm ısrarların
Dağlarında kalmış,son mesraların
Gece karanlığı,delerek geçti

Girmesin aşkına,güzel hayali
Değmesin özüne,yarin meali
Giydiğin elbise, nefis kareli
Gece karanlığı,bilerek geçti

Görmeyen gözlere,sevda veren sen
Yarınları bitmiş,harcatmayan  sen
Şiirin en güzel,hayali isen
Gece karanlığı,yakarak geçti

Bahattin’im özü,yanarak soldu
Sevdiği güzelle,geçmiş bir yoldu
O yarin hayali,hikaye oldu
Gece karanlığı,görerek geçti
Bahattin Tonbul
27.7.2012

Bahattin Tonbul
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Gece Senin Yokluğun

Güneş battı batacak ortalık kararıyor,bulutda yok
İçim yalnızdı seninle oturup konuşacak vaktim yok
İnsanların dönüşü ay çıktı alacakaranlık sesizlik çok
Evde çocuklar aç gece olacak hiç de yemek yok

Sen gittin gideli bütün işlerin bana kaldı ne zorimiş
Sabah yedinmi öğle ve akşam ne yemek yenecekmiş
Başlıyor her gün aynı şeyler hiç bir şey hissedilmiyormuş
Gece olunca telaş eve dönüş yorgunluk sen olunca güzelmiş

Bilemedim işini gücünü evde verdiğin yalnız düşüncelerini
Hepsi bir arda bende,keşke sen olduğunda bütün derdini
Paylaşsamda bütün bunları verdiğim bunca tüm eziyetleri
Bilemedim anlayamadım söylemedinki bunca çektiklerini

Yaparken her an seni anar ve ne  güçlü kadınmış bu derim
Bense sadece akşam oldumu eve gelir yemek hazırmı derdim
Bunca yıldır bana hissettirmeden herşeyi sen yalnız düzenlerdin
Neler çektiğini şu anda ben yaşarken hepsini tek,tek hissettim
25:03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gece Yarısı

Ağlamak yetmez sensizliğime
Kahkahalar sarmış ruhumu
Tesellim dolsa gecelerime
Şarkı türkü olmuş umudun bu mu?

Bakışların şimşek yüreğin fırtına
Gözlerin durgun
Hayatta yalnızım ben sensizlik sürgün
Yaşarken de bu alemden kovuldum
Geceler ölüm olmuş
Rüyalar ferman ise
Gündüzler inan daha yorgun

Her zaman kalbini vermezler mi?
Yaşatabilmek için
Peki öyle ise
Sen ne yaptın benim için?
Gülüp oynardık birlikte
Bana bakıp gülerdin
Değil mi?
İnsan sevince,ağlamaz mı her gece?

İsteklerim çok değil yar
Yalnız beni sev
Geçmişin karanlık umutlar sefil
Dağ büyümüş sanki koskoca bir dev
Sevdan yol verir üstünden
Durmadan sevenlere dert yansın
Sazınsa
Susmasın sakın ha bu gece

Yüzün gülüyor bak
Ruhun neşe kapısı
Hayat umduğumdan da parlak
Bir elimde resminin yırtık yarısı
Diğerinde sanki güneş sarısı
Arkana bakmadan dolanıp gittin
İzin almadan
Ufkun karamış bak
Artık her şey geç olmuş gece yarısı
Bahattin Tonbul
20.2.2011

Bahattin Tonbul
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Geceler

Unuttu zannetiler
Sesini kokunu soluğunu
Söküp attı dediler
Senin tendeki yokluğunu
Toprağa kattı dediler
Seni bensiz yediler
Yılanlar karıncalar böcekler
Hayallerde yok oldu
O kapkaranlık geceler.
Bahattin Tonbul
7.4.2012

Bahattin Tonbul
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Gecemi Gündüze

Hayalimi düşümü süsleyendin
Yüreğimde fırtınalar koparan
Gecemi gündüze eşitleyendin
Acı kaderimi rüyası yapan

Yağmurlu günlerde güneş açtıran
Gökyüzüne yıldızları saçtıran
Çayırlarda kelebekler uçturan
Gecemi gündüze eşitleyendin

Adını ben şiirlerde yaşattım
Şarkılarda türkülerle kuşattım
Yeryüzünde sevdana ben uşaktım
Gecemi gündüze eşitleyendin

Umutlarımı sen aydınlatandın
Kara yazımıda ak eyleyendin
Hayallerimide sen parlatandın
Gecemi gündüze eşitleyendin

Yüreğimi kaynatan tatlı belam
Hayat akışımda,olmuşsun selam
Sıcak bakışınla yanmaz vesselam
Gecemi gündüze eşitleyendin

Gönlümdeki çöllerimi ıslatan
Yaralı göğsümde yediverendin
Kurumuş dalları,yerde paslatan
Gecemi gündüze eşitleyendin
Bahattin Tonbul
10.12.2011

Bahattin Tonbul
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Geceye Saklanıp

En karanlık gece, olsaydı düşün
Ağlamayı bırak, yüreğin var mı
Sabahlar olmadan, bitmezdi işin
Bulutlara kanma, soğuk yanar mı

İnsanları seven, seni de sevsin
Değişme kendin ol, hayal edensin
Sadece doğru ol, aşkın beğensin
Umutlara kanma, ateş yanar mı

Dost doğru yıldıza, güneşe baksan
Arkana bakmadan, su ile aksan
Sadece göğsünde, ateşi yaksan
Rüyalara kanma, o yar donar mı

Sükutun sesi yok, onu bulamaz
İnsandır sanarsan, farklı kılamaz
Acıya tat katsa, yalnız salamaz
Zamana aldanma, ona kanar mı

Sevdiğin güzele, sahip değilsen
Sevgi dolu yürek, bulup eğilsen
Sonsuzda buluşup, onla sevilsen
Geceye saklanıp, onsuz yanar mı
Bahattin Tonbul
14.9.2014

Bahattin Tonbul
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Geç Gelen Sabahlar

Beklide bu şekilde sevgiyi yok ederim
Çok zor bu anlar
Kalkıp geleceğin yok senin
Ben eriyorum yavaş,yavaş
Sönmüş içim
Baksana olmadı daha sabah
Gitmiyor sensiz karanlıklar
Işıkları yakmaktan korkuyorum akşamlar
Yoksun diye
Rüyalarımda arıyorum durmadan
Gözlerimi açamıyorum seni görmek için
Biran rüyamda görürüm diye sabrediyorum
Çok acı verir oldu sensizlik gönlüme
Telafisi mümkün olmayan
Yara yapmış içime
Artık uzun geliyor sessizlik
Dudaklarından dökülen nameler derinden
Özler oldu kulağım hepsini
O nefesindeki sıcaklık gitmedi duruyor yanağımda
Kaybolacak diye  korkar oldum
Anlaması anlatması daha zor bunları
Bir türlü aydınlanamayan
Geç gelen sabahlar
Bahattin Tonbul
26.12.2008

Bahattin Tonbul
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Geç Kalmadın Yar

Hayattaki suçu, yaşıyor isen
Dönmüş olsan bile, bekleyenin var
Dünyanın günahı, taşıyor isen
Çok geçmiş değildir, geç kalmadın yar

Tarafından kabul, görmüşüz inan
Yaşıyor olsanda, umudun sinan
Yüreğinde acı, herzaman yanan
Çok geçmiş değildir, geç kalmadın yar

Kimse aşkımıza, inanmasa da
Sen kendine inan, son olmasa da
Ne anlamı kalır, o  kalmasa da
Çok geçmiş değildir, geç kalmadın yar

Canım dediklerin, canını yakar
Gülüp geçtiklerin, dalgana bakar
Atarsan ardından, su olup akar
Çok geçmiş değildir, geç kalmadın yar

Yaralar her zaman, kabuk tutarsa
Bir canım dediğin, yalan yaparsa
İyileşmez yara, acı katarsa
Çok geçmiş değildir, geç kalmadın yar

Giderken bindiğin, son at dorunda
Aşkımız mükemmel, olmak zorunda
Oluşan gerçekler, ateş korunda
Çok geçmiş değildir, geç kalmadın yar
Bahattin Tonbul
29.1.2013

Bahattin Tonbul
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Geçen Günlerde

Seni tatmak
Senle yaşamak bambaşka bir duyguydu
Benim için
Anlayamadım doyamadım sana
Hatta tanıyamadım desem bile yeridir
Birden bire çocuklarımız oldu
Onlarla uğraştık
Onları büyüttük
Kendimize tam zaman ayırmadan
Vakit dolmuş bilemedik
Sen yok oldun
Veda etmeden gittin alelacele
Neden bilemedim
Sanki bir rüya idi geçen zaman
Seni tadmadan tadın damağımda iken
Uyuya kalmak gibi bir şey oldu bu
Her uykuya dalışımda
Senininle olmam beni mutlu ediyordu
Artık
Hiç uyanmak istemiyorum canım
Seninle orda kalmak
Dolaşmak koklaşmak
Sesini duymadan yaşamak bile
Yetiyor bana
Geçen günlerdeki fotoğraflara bakarak
Bahattin Tonbul
22.11.2011

Bahattin Tonbul
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Geçin

En tatlı rüyayı,yaşatmak için
Geceyi saklayıp,gündüzü seçin
Ağrıyı sızıyı yok  etmek için
Sevda köprüsünden,birlikte geçin

Aşık olanların,özü doğrudur
Hasret çekenlerin,gözü yok mudur
Dumanlı dağların,yolu çok mudur
Gönül köprüsünden,yar ile geçin
Bahattin Tonbul
13.11.2010

Bahattin Tonbul
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Geçmem Ondan

Bırak katil olsun,arılar asla
Vaz geçmem vazgeçmez,inan o candan
Başını göğsüme,koyupda yasla
Ölüm çalsa aşkı,vazgeçmem ondan

Yaşamın sevdanın,olanı umut
Şen tebessüm sensiz,kalırken bulut
Gece hayalimde,elini tutup
Ölüm çal kapıyı vaz,geçmem ondan

Kalmadı hayatım,olmaz heyecan
Sana çıkan yollar,telef olsa can
Giden geri gelmez,yıllar sayacan
Ölüm sal kapıya vaz,geçmem ondan

Mühürlü kalbimin,içine yazak
Bir ses kadar yakın,ömürse tuzak
Gözlerin sevdası,gamzeden uzak
Ölüm çal kapıyı vaz,geçmem ondan

Elma dağın karı,uzak diyardan
Gelsede kapıma,ayrılmam yardan
Kavuşma ümidi,yüreğim hardan
Ölüm çal kapıyı vaz,geçmem ondan

Kış içinde güneş,olmaz baharım
Sen olmazsan yokum,seninle varım
Benim can suyumsun,senle yaşarım
Ölüm çal kapıyı vaz,geçmem ondan
Bahattin tonbul
21.4.2012

Bahattin Tonbul
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Geçmez Dostum Geçmez

Nefreti ve korkuyu yenmiş bu duygular
İçinde sadece sevgi aşk kokusu olanlar
Yüreğine düşmüş tükenmek bitmeyen acılar
Geçmez dostum,geçmez mazideki yaşantılar

Bir bakarsın unuttun zannedersin,çıkmışlar
Ummadığın bir anda,kalbinde aniden patlar
Yemesi içmesi yok durur usanmaz olanlar
Geçmez dostum,geçmez mazideki unutulmazlar

Bellimi olur alırsın bir hatırayı eline o başlar
Yürekde  tık,tık gelen o müthiş hareketli anlar
Zaman belli olmaz,ummadığın an çıkarlar
Geçmez dostum,geçmez mazideki çalkantılar

Yolda yürürken arkadaşına rastlar,seni sorarlar
Unutulmaya başlıyan sensiz kalan duygular çağlar
Sormaz anlamaz bu yürek onu yıllarca içinde saklar
Geçmez dostum,geçmez mazide bunlar anılacaklar
01.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Geçmez Gönlüm

Hayatımdaki,gönül hırsızı
Yaktın yüreğimi,koyduğun sızı
Çok sürmedi yar,sensiz bu yazı
Geçmez gönlüm,beklemeye razı

Tane tane her,anın içimde
Seni sevmiştim,ilk gördüğümde
Acıların dursa yüreğimde
Geçmez gönlüm her,şeyim seninle

Anıların hep içimi yakar
Aşkımız sürer mahşere kadar
Bu canım senin yoluna bakar
Geçmez gönlüm su gibi hep akar

Bu sevda bu aşk hiç de gitmiyor
Seni seven bu yürek bitmiyor
Akıttığın yaşlarda yetmiyor
Geçmez gönlüm yarsiz yaşanmıyor
Bahattin Tonbul
20.08.2008

Bahattin Tonbul
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Geçmez Güzelden

Anısı yarmış, dillerde söyle
Çekmesi zormuş,özleyen gözle
Özlemek kormuş,aşkını belle
Geçse özelden,geçmez güzelden

Yarsiz yaşamak,ayrılık zordur
Yolsuz aşamı,izlemek kordur
Görüp de kaçmak,hasretli yoldur
Geçme özelden,geçse güzelden

Bahattin yanar,acıyı tadar
Sevince anar,damarda yakar
Su olsa içmez,sevdaya bakar
Geçme özelden,geçmez güzelden
Bahattin Tonbul
16.4.2011

Bahattin Tonbul
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Geçmiş Zaman

Hayat bazen çok kısa, bazende çok uzundur
Sevdiğin o güzelin, yüreğini sen durdur
Yar dediğin o güzel, işte senin kuzundur
Geçmiş zaman önünde, hayali sana vurur
Bahattin Tonbul
29.10.2012

Bahattin Tonbul
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Geçmişe Bakarak

Geçmişe bakarak, hayaller kurmak
Yaşanan acılar, sudan ucuzsa
Ödenen bedeli, ruhunda kurmak
Paha biçilmeyen, aşkın sonsuzsa

İnsanı eyleme, atan sevgidir
Sevgiyi dünyaya, veren övgüdür
İstediğini yap, özü dengidir
Paha biçilmeyen, aşkın sonsuzsa

Unutma sır gibi, seversen eğer
Murada erersin, herşeye değer
Sevda kalbe düşse, tükenmez meğer
Paha biçilmeyen, aşkın sonsuzsa

Gecesi karanlık, tutunamazsın
Hasretine düşüp, dayanamazsın
Kaçmak istesende, anlayamazsın
Paha biçilmeyen, aşkın sonsuzsa

Aşkı yaşayana, akıl vermeyin
Mutluluk verdikçe, ağlar görmeyin
Gerisini boş ver, uzak ermeyin
Paha biçilmeyen, aşkın sonsuzsa

Kaldığı o yerden, başlanamaz ki
Biri seni bulsa, hoşlanamaz ki
Acıdan korkacak, taşlanamaz ki
Paha biçilmeyen, aşkın sonsuzsa
Bahattin Tonbul
28.9.2013

Bahattin Tonbul
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Geçmişi

Bilirmişsin sen ufuktaki kızıllığı
Korku salar dağa taşa ağaca
Renk kızıldan başlar karanlığa sarkana kadar
Aşka bu mu dersin ateş kırmızısı
Karanlık ölüm olsa gerek
Ne fark eder deme
Her ikisi de acı verir ruhuma sensizken
Geçen zamanı bilmeden
Titrer ellerim
Ararım adını anılardaki resimlerden
Çıkarırım kötü veya güzel günleri
Sıralarım tek tek gözlerimin önüne
Bilmez kimse
Bunu  şunu hatta
Yağmurun yağacağını
Bulut kaplamış olsa da gökyüzünü
Sevdam dolanır
Rüzgarın önünde
Darmadağın etmiş her ikimizi
Sevgisini fırtına
Bilemezler bedenlerimiz ayrıda olsa
Kalplerimizim bütünlüğünü

Bak hala
Seninin için çarpar bu yürek
Damarlarımda duran sıcaklığın
Ensemde
O müthiş nefesin
Titretir içimi
Unutamam bu yüzden sevgimizi
Karalar dururum deliler gibi
Yaşadığım tüm geçmişi
Bahattin Tonbul
20.8.2010

Bahattin Tonbul
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Geçmişi Bilmeyen

Geçmişi bilmeyen aşka ne deyim
Geleceği görmez, bunu bilesin
Sevdanın içinde, ateş dileyim
Cennet bahçesinde, yalnız gülesin
Bahattin Tonbul
4.1.2014

Bahattin Tonbul
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Geçmişi Kursam

Aşk çalmış kapımı,nerede dursam
Dolmuş içime hep,nereye vursam
Sarıp kollarını,yüreğime girsen
Tekrar bana dönsen,geçmişi kursam

Ey yar unutma ki,seni seven var
Bütün bedenimle,seni sayan var
Gönül kapısında,ağlayanım var
Tekrardan dönsende,geçmişi kursam

Git desende bana,gidemem artık
Gül desende bana gülemem artık
Sevdim sonsuza dek,gezemem artık
Tekrardan dönsende,geçmişi kursam

Doldun ruhuma aşk,çıkma dışarı
Sardığın kollarla,aldın başarı
Kalbimi deliyor,sessiz haşarı
Tekrardan dönsende,geçmişi kursam

Sevde birdaha al, okşa gözünle
Bir sır gibi sakla,kalsın yüzünle
Umudunu kırıp, yakma sözünle
Tekrardan dönsende,geçmişi kursam

Bahattin severse,gönülden sever
Gecesi tek parça,dostları över
Ayrılmaz ruhunda,vedalar seher
Tekrardan dönsende,geçmişi kursam
Bahattin Tonbul
11.6.2012

Bahattin Tonbul
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Geçmişi Ve Bu Günü

Deliler gibi sevdin,verdin bana gönlünü
Dünya evine girdin,unutmadık o günü

Daldın dünya işine,kimseye bırakmadın
Bacı kardeş sesine,gerçekten doyamadın

En son köy hasretini,bu yaz bitti demiştin
Tek gelmeyeceğini,önceden söz vermiştin

Severdin teyzeni de,ayırtmadın gönlünü
Onun için yakardın,geçmişi ve bu günü
Bahattin Tonbul
10.09.2008

Bahattin Tonbul
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Geçmişi Yaşarken

Mutlu olmak için bırakırım boşluğa bedenimi
Yazmak isterim bunun sebebi acep bellimi
Hatıralarında saklıyorum o gülen resmini
Bırakmam bu gönlümde duran o sevgini

Dilerim yağmur çeker alır bütün düşüncelerimi
Seninle yaşar gönlümde saklarım ıslak bedenimi
Günlerim seni düşünmeden yok edemiyor sevgimi
İçime işlemiş çıkaramıyor o kokunu bak bu değilmi

Güzel günler geçirdim seninle o anları yaşarken
Şu anda hepsi oldu yalan geçmişi hatırlarken
Bak istersen yüreğime senin ismini anarken
Nasılda çarpıyor içimde fırlar gibi pır,pır atarken
02.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Geçmişini Cız Ardı.....Mani

Ev evin üstünde mi
Can bana küstün demi
Elleri terk edeli
Hasrete düştün hemi

Deniz suyu tuzludur
Eski yerde buzludur
Seven yare doymayan
Yüreğinden pusludur

Gönül gözü yanar mı
Can sevene kanar mı
Yokluğuna bakmadan
Dost düşmanı anar mı

Gökyüzünün bulutu
Dilden ele komutu
Sevdiğine ıh demez
Öğüt versen komutu

Kiraz dalda kızardı
Sarhoş olan sızardı
Sevdiğini şaşırtan
Geçmişini cız ardı
Bahattin Tonbul
29.6.2010

Bahattin Tonbul
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Geçmiyor

Hasret bağrımı yaktı
Aşkı göğsüme taktı
Yar beni terk ederken
Tanrım sonsuza baktı

Anıları gitmiyor
Sevda yerden bitmiyor
Hakikatli yarimin
Acıları geçmiyor
Bahattin Tonbul
29.7.2009

Bahattin Tonbul
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Geçti Ömrüm

Günde birkaç şiir yazmadan yapamam
Gördüğüm güzelliği ayrı tutamam
Ben başkasına da yan gözle bakamam
Yar diyerek yaktı  yıktı geçti ömrüm

Kaplamış bedenimi sarmış tenimi
Uzaktan bakıpda görseydin enimi
Vallahi unutmam can sensiz dinimi
Yar diyerek yaktı  yıktı geçti ömrüm

Karanlığa bakıp,ışık yanarmı hiç
İçimdeki acın bensiz kanarmı hiç
Yağmura aldanınca yar donarmı hiç
Aşk diyerek yaktı  yıktı geçti ömrüm

Hasretim onunla geçmiş yıllarımla
Sarmışım dolamışım bu  kollarımla
Gitmez göğsümden kokun son anlarımla
Yar diyerek yaktı  yıktı geçti ömrüm

Seni sevince bana deli dediler
Ruha aşk yeter sana neki dediler
Geçmişi görmeden bilmeden dediler
Yar diyerek yaktı  yıktı geçti ömrüm

Yüzündeki benin can verirmi sana
Gözyaşımın akışına bir baksana
Titrer bedenim toprağına yatsana
Yar diyerek yaktı  yıktı geçti ömrüm
Bahattin Tonbul
4.10.2011

Bahattin Tonbul
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Gel

Uzak mı sana bırakıp kaçtığın bu yerler
Neredesin dönmek zor mu o topraktan kalksan eğer
Biliyorum ben geleceğim sana bu kesin meğer
Şu an sana hayranım gele biliyorsan bekletme
Gel.
Zaman akıp geçiyor sense sesiz derinden
Kayboldun haber vermeden
Biliyorum çok çektin küçükken ve hastalığa yakalanmışken
Acıların çok artmıştı dayanamadın fazla
Bense sana hayrandım keşke yaşasanda
Bilemedin çektiğin gerçekten fazla
Unuttun,rüyalarımda seni göremedim
Gelmedin bir daha   bekliyorum gözlerim yollarda sakın unutma
14.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gel Artık Canım

Karanlıktayım,ben göremiyordum
Parlayan koru, ben tutamıyordum
Gönlümde yanan, ateşe hep sordum
Gel artık canım,koruyamıyorum

Birden aldılar,uzağa attılar
Gönülde yanar,bütün sevdalılar
Dayanmaz yürek,kime baktı onlar
Gel artık canım,yanacak tüm canlar

Su gibi hoştu,kısa geçti ömrü
Şu yalan dünya,balon gibi söndü
Çok çalıştım ben,ruhun ani göçdü
Gel artık canım,gözüm artık kördü
16.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gel Artık Oralardan***

Gökyüzüne sevda yazsan,güneş olur silgisi
Açılan o göğsüne de,elle merhem sürülmez
Doktorlar iğneyle dikse,rüya olur bilgisi
Damarda dolaşan kanda,yarım aşklar görülmez

Ağaçlar yapraklarını,sarartmadan bırakmaz
Yar dediğin bu alemde,sevdiğini aratmaz
Yanıp tutuşan o aşkı,su döksen de karartmaz
Çık gel artık oralardan,canlar canı sevdiğim
Bahattin Tonbul
12.6.2010

Bahattin Tonbul
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Gel Artık Sarıl Bana

Bu gün karnım tok,içimde sıkıntı anlıyamadım
Sevgililer günü ama sevdiğimi tanıyamadım
Var olmakla yok olmak için mi arasındayım
Sen kimsin ki doğdum ben doğalı buradayım

Hatırlamak zor canım yok artık bu dünyada
Kalbim hep onunla bir oldu onun yanında
Bütün ev oda dolu her yan onun hatıralarıyla
Kaplamış onları ve bedenimi aha burada

Saramam bu yüreği onun izni rızası olmadan
Koyamam bu canı ve canları haberi olmadan
Eskiden sık görüşürdük acaba şimdi nasıl ondan
Bilgi alıpda koyacağız bütün rizkleri hiç durmadan

Sevgi dolu yüreğim hala seni anmaktadır
Hatıralarıyın hepsi ortada her an açıkta saklıdır
Bizde gizlilik yok bunu bütün dünya duyacaktır
Gel artık sarıl bana bırakacağın bu tek  mirastır
14.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gel Gel Artık

Gözler bakışlar yürekleri parlatır
Işık ise çevresini bir an olsun aydınlatır
Kaşlar çatık ise kin nefretle baktırır
Fazla ışık ise yürekleri yakar hoplatır

Sığınacak yer yok,dalga,dalga dağılır
Gücü yetmez tek başına,insanları aldatır
Bir ömür geçmez gibi,sabreden acım katlanır
Bekle yarim bu can sana bağlı yüreğinde saklıdır

Ömrüm yeter mi bilmem,aşkım tek başına
Sabırla bekliyorum tez gel Allah aşkına
Bakışlarım sana can verirse beklerim
Gel,gel artık nazar değdi sana bakan kaşıma
23.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gel Gir Koluma

Yarsiz bu dünya da, hayallerim yok
Birlikte çıkmıştık, sevda yoluna
Yüreğim buruktu, acılarım çok
Sabahlar olmadan, gel gir koluma

Geceler yıldızlı, bak gökyüzüne
Yıldızlarla kaysan, dönsen özüne
Ay üstünde duran yarin izine
Sabahlar olmadan, gel gir koynuma

Bir bakışta düştün, kalbim üstüne
Hiç mi düşürmedin, rüzgara üstüne
Yedi renk ışıldar, yarin üstüne
Sabahlar olmadan, gel gir koluma

Toprak almış onu, şimdi uslandım
Yağmurun altında, yalnız ıslandım
Demir çelik olmuş, neden paslandım
Sabahlar olmadan, gel gir koluma

Sensiz bu yüreğim, kimlere lazım
Umudum tükendi, kırıldı sazım
Ruhumu dağlamış, yazılmış yazım
Sabahlar olmadan, gel gir koluma

Bahattin arkanda, dursa melekler
Ağlar mı bu gönül, kimler emekler
Onsuz yar sevdası, bitse dilekler
Sabahlar olmadan, gel gir koluma
Bahattin Tonbul
13.12.2015

Bahattin Tonbul
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Gel Yanıma

Sen ulu bir çınardın
Evimin ortasında
Sevgilim
Devrilince toprağa
Duruyor anıların kokuların
Hala asılı dolaplarda
Bir kazık çakılmış
Sanki kalbimin tam ortasına
Nefes alamıyorum
Çabuk artık gel yanıma
Rüyalarıma giriyor çıkıyorsun
Aniden birde karşıma…
Ver elini de bir kere tutup kaldırayım seni
Sarayım o sıcacık bağrıma
Sensiz derinden yanar gönlüm
Durmadan
Hiç bakmaz bile ne ağrıma nede sızıma
Giderken bıraktığın o sessiz feryadı
Sallıyor koca bedenim..bak
Daraltıyor ruhumu
Sensizliği yaşamakta
Atı ver birden bire gökyüzüne
Kimselere sormadan
Acı bana ne olur…..can
Tanrım…dayanamıyorum artık
Aşkım  olmadan
Yari kollarıma sarıp koklamamaktan
Hayalleriyle avunmaktan
Onsuz bu dünyada olmamaktan
Yanıyor yüreğim duman çıkmadan
Hasret kaybolmadan
Gel yanıma sevgilim
Bahattin Tonbul
26.3.2009

Bahattin Tonbul
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Gel Yarim Yanıma

Çirkini de severim,güzeli de severim
Sevip sevilenlere,hey yar Allah’ım derim
Yüreğime verdiği,acıları bilirim
Çık gel yarim yanıma,canını hemen yerim

Ruhumu kaplamıştır,sevda ateşin yanar
Rüyalara dalmıştır,hasret kapısı kanar
Ayrılık değil ise,aşkımız olmuş bekar
Gel yarim yanıma da,ekmeğe katık banar

Karışmışsın çorbanın,tadına da tuzuna
Aşkımıza bananın,lokmasına  buzuna
Bakamazsın sevdanın,ani kayboluşuna
Çık gel yarim yanıma,acı çulsuzuna
Bahattin Tonbul
18.2.2009

Bahattin Tonbul
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Geldi

Ufkun üstünde tüten dumanın
Ateş içinde yanan samanın
Gönülde sızlayan sonsuz fermanın
Teli olmadan çalan kemanın

Ruhumu tutup da sarmaya geldi
Kalbindeki aşkı tatmaya geldi
Bahattin Tonbul
28.2.2011

Bahattin Tonbul
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Geldi Geçti

Hepsi geldi geçti yalan dünyadan
Bedenleri oldu, yüzleri soldu
Ölüm hak olunca, kalktı rüyadan
Yürekleri doldu, sevenler yoldu

Yağmura benzemez, verendir Ahmet
Seven aşıkların, özlemi zahmet
Güzel insanların, toprağı rahmet
Bedenleri oldu, yüzleri soldu

Yağdıkça bereket, etrafa saçar
Gönül harman olmuş, dilekler açar
Güzellik huzurdur, zamansa naçar
Yürekleri doldu, sevenler soldu

Edilen dualar, dertlere deva
Sağlığa verilen, elbette şifa
Gözüne nur dolsun, yaşatır hava
Bedenleri oldu, yüzleri soldu

Karşılık olmadan, söyle beyine
Hayat yaşadıkça, siyah neyine
Koşulsuz çıkarsız, aşkın beyine
Yürekleri doldu, sevenler soldu

Bahattin kendine, gelecek güzel
İyiyi kötüyü, ayırmak özel
Sevdayı tutacak, yaradan güzel
Bedenleri oldu, yüzleri soldu
Bahattin Tonbul
4.7.2015

Bahattin Tonbul
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Geldiğin Yere Döner

Yeryüzünde kara toprak
Çimi yeşil
Üstü alabildiğine renkli
Çiçek kaplı
Dibi kahve ve kırmızı
Islanınca ayaklara yapışan çamur
Baksen hele, hala düşünüyor
Tereddüt içinde
Umutsuz gönül

Boşver sen
Ne çimen ol
Ne gül
Ne de çamur
Ayaklara yapışmış
Zaten
Bırakmaz artık
Suçsuz o mağdur

Ağlamak mı gülmek mi
Bilmem
Yaralı bağrı sızlar durur
Yıllarca mahkum

Kim bu dersen
Ara düşün, yor ruhunu biraz
Sende tanırsın elbet
Belki demeden geleceği
Yakalar
Sonsuz zannettiğin beden
Geldiği yere döner
Bahattin Tonbul
18.7.2015

Bahattin Tonbul
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Geleceğe Gölge Düşürme

Son altmış yılın verilen en güçlü gücü sende
Yönetmek varken nifak çıkarmak sana ne
Biliyorum yıllarca ezikliğini saklamışsın için de
Söylediğin sözler içindeki kin nefretini verme

Koskoca Türkiye sana umut bağlamış yön versin diye
Durup durup günde mi değiştiriyorsun ikide bir niye
Böyle mi yürütmüşler tarihi iyi oku ve güzelce dinle
Güzel iz bırak geçmişine geleceğimize gölge düşürme

Fikir üretemiyorsan sor günde mi olumlu yöne ver
Yapamıyorsan yapacak insanları engelleme her sefer
Kafandan senaryolar üretip de karnından konuşmak
Mahkemelere vererek hizip yaratmak neye değer
24.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Geleceği Geçmişe Öğretemedik

Al ala bildiğin kadarda o küçük beynimizi aydınlatsınlar
Sende senden sonra geleceklere ve komşulara  bakar
Küçükler bu alemde cahiller öğrenip içimiz rahatlar
Onları bilgilendirip böylece devam eder mahşere kadar

Biz bilmedik bilemedik bir türlü bilmeyi öğretemedik
Ne öğretecektik de onlara bir türlü geleceğe veremedik
Gerçi verende o verdiren de o ama aklımızı kullanıp da
Ona bir türlü öğreneceğimizi ve öğrendiklerimizi gösteremedik
02.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Geleceği Yoksa

Geleceği yoksa, hayat bozgundur
Kötüyü söyletme, koku çok olur
Yılanı ürkütme, sonu azgındır
Güneşte ısınır, dostu hiç yoktur
Bahattin Tonbul
4.1.2014

Bahattin Tonbul
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Geleceğimi Öldürürsün

Yalnızlığımı geçmişimle örtüyorum
Şimdilik
Ellerim cebimde öksüz bir çocuk gibi boynu bükük
Gülmek yakışmıyor sensiz yüzüme
Sırtımı yaslayacak aşklar uzaklaşmış
Gölgeler gri renge boyanmış
Aklar kara olurken
Korkularım ufuk olup kızarmış
Her akşam vaktinde olduğu gibi

Güneşin doğmasına kadar dayanır mı dersin
Sevda dolu yüreğim
Onsuz doğar mı hiç güneş ruhuma
Çatlamış elim ayağım baksana
Duvarda ki resimler bile eskimiş
Bakmaya cesaretim yok
O ben miyim dercesine
Gülen gözlerin özlemiyim
Dersin

Hissederim o anlar sende beni düşünür benim
Yaşadıklarımı yaşarsın
Gök yüzünde ve cennet bahçesinde hol ta atarken
Bastığın yerlere dikkat et
Sevdamın üzerini çiğnemeden yürü
Sakın ha basıp da geçme
Aşkımı öldürürsün
Yada iyice horon tepki üzerinde
Yaram pekişsin

Aşkımızı yazmakla bitiremez oldum
Damarımda akan kan mürekkebim
Yollar sevdam
Ayrılığın soğuk yüzü gözyaşım
Dilim kalem
Özlemim okyanus da olsa
Mavi gökyüzünde oluşan bulutlar bitmez
Kokun dağlar ötesinden siner ciğerlerime
Sakın ha dilediğim dilekleri atma
Geçmişimle öğünür
Geleceğimi öldürürsün o zaman
Bahattin Tonbul
28.1.2011

Bahattin Tonbul
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Geleceğimizi

Yokluğun yok olup,gidiyor içimde
Nerde kalıp durur,bilemem yinede
Çok sevmiştim seni,geçti birden bire
Mutluluğu rahatı,yakalar elbet de

Varlığın yokluğun,hep devam ediyor
İçimdeki aşkın,her anı pişiyor
Yüreklerde kaynar,gönülde şişiyor
Seni bu beden can,durmadan bekliyor

Aşkın yakarak da,kül etmişti bizi
İçimdeki yaran,söyler sevgimizi
Bırakmadılar ki,bak her ikimizi
Yakıyor durmadan,geleceğimizi
Bahattin Tonbul
10.08.2008

Bahattin Tonbul
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Geleceklerinde

Yine bir aşk,yine bir acı
Hayat dediğin dolan baçlı
Çekilmez çile,umut dolu gelecek
Dol duru ver üst üste
Daha ne bekliyorsun,
Haykırı versene
Boş ver üzülme kimi ağlar kimide güler
Yüreğinde
Zaman zaman bağırırlar
………………Ağlarlar
………………Gülerler
………………Eğlenirler
Hepsi iç içe
Görüyor yaşıyorsun bütün bunları
Dünya durmuyor,yine dönüyor be
Sevgilin geliyor gülerek
Seni görünce gözleri parlıyor
Bırak gülsün,umutla yaşasın,gönlü
Ağzında dili dönmese bile
Ardında bıraktığı üç çocuğu
……………İki kız bir oğlan
…………….Dinle hele
Bütün umutlar bunların geleceklerinde,
Onları bekle
Bahattin Tonbul
20.08.2008

Bahattin Tonbul
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Geleceksen Gel Artık

Günlerimiz,yalnızlık ve korku için de
Gece olunca,kızımla ben yemek yiyince
Çekiliyoruz evimize,geçmişi düşününce
Kızımı uyutup,ağlıyorum hemen,hemen her gece

Evlenmedim çok bekledim,döner diye
Kızım da büyüdü,babasız geldi orta ikiye
Gençliğim geç tikçe,umudumuz yitiyor mu ne
Geleceksen gel artık,sabrım kalmadı seneye

Evlenirken söz verdik,iyi ve kötü günde
Sen orda mutlu değilsin,aklın hep bizde
Kızımla ben bekliyoruz,gel artık evine
Döneceksen dön artık,sabrım kalmadı seneye

Kapı tıkırdayınca,kızım babam diyor
Ben anneyim içerim,hep kan ağlıyor
Onu babasız büyüttün,artık her şeyi anlıyor
Döneceksen dön artık,sabrım tükeniyor

Yalnızlığa alıştım,sensizlik zor gelmez
Kızım için varım,ona artık gücüm yetmez
Bir veya iki sene sonra senide affetmez
Döneceksen dön artık,sabırda kar etmez

Ben kızımı annesiz, koyamazdım
Bu yüzden kalbimi,her tarafa kapattım
Yıllarca boş kaldı,dedikodudan uzak kaldım
Döneceksen dön artık,kalmadı sabrım

Ruhum senden ayrılınca,Bomboş duruyor
Bedenimi nasıl bıraktıysan,öyle bekliyor
Ne yaparsam yapayım,kızım boynu bükük duruyor
Döneceksen dön artık,sabrım buna yetmiyor

Sabah olunca,rahatım, ortalık aydınlanır
Kızım ve ben,bu zulme yıllarca katlanır
Gel istersen bir bak,tüm hatıralar saklanır
Döneceksen dön artık,tek yardımcımız hakta ladır
2.9.2007

Bahattin Tonbul
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Gelecekten Davacı

Hissediyorum buralarda ve yakındasın
Bilmiyorum ama evimizden uzaktasın
Bizi görüyor izliyor beklide karşımdasın
Şu an sensizliğin verdiği ızdırabı anlarsın

Zor günleri yaşıyoruz ailece yokluğun acı
Her saniye ve saatler içimizde olmuştur sancı
Alışırmışız bilmem ama yoktur bunun ilacı
Sensizliğin verdiği yürek gelecekten davacı
28.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gelecektir Sıradan

Çok müthişti yaşamdaki hız
Yüreğini çalan güzel kız
Yıllarca bir arada kaldın
Varsa helal olsun hakkımız

Bakma bana uzak oradan
Can affetsin bizi yaradan
Hiç sormadım eş ve dosttan
Bekle gelecektir sıradan
Bahattin Tonbul
12.08.2008

Bahattin Tonbul
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Gelemez O Yar

Bir tutam sevdayı, tutar sanmıştım
Güldürür sebepsiz, naz eder o yar
Issız çöllerinde, susuz yanmıştım
Gelirim dese de gelemez o yar

Bir karagözlüye, hepten vuruldu
Öldürdü ceylanı, sebep soruldu
Bütün sevenlere, divan kuruldu
Gelirim dese de gelemez o yar

Yaz olmadan öter, sebepsiz bulbul
Hayali silinmez, koparsa sünbül
Demet demet sarmış, kırmızı son gül
Gelirim dese de gelemez o yar

Silinmiş gölgeler yanlız başına
Yıldız kaybolsa da, gelir yaşına
Dost düşman söylenir,kalkık kaşına
Gelirim dese de gelemez o yar

O yare teselli, sade bakışta
Hasret bulmaya gel, dönmez o kışta
Dillerde dolanır, bomboş akışta
Gelirim dese de gelemez o yar

Bahattin günlece, neşe saçıyor
Kalmış yola elden, hasret açıyor
Eller de tutuşur, kimden kaçıyor
Gelirim dese de gelemez o yar
Bahattin Tonbul
20.4.2014

Bahattin Tonbul
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Gelibolu Yangın'ı

İnsan bu kadar nankör olamaz
Eğer bu dünyada yaşıyorsan seversin
Ama güzel ama çirkin
Bilemessin
Güzellik kavramı değişir
Seven yürekler için
Dünya nimetleri insan oğlu için
Yersin içersin hatta gezersin
Sen nasıl soluk borunu kıymadan kesersin
Nasıl kıyarsın tazecik fidanları,çiçekleri
Hatta içinde yaşıyan irili ufaklı böcekleri düşünmezsin
Peki Allah aşkına sen kimsin
Çanakkale'de geçmişteki şehitleri bile aklına getirmez
Geçmişini bir kipritle son verirsin
Seni eğiten yürekler duysa taş kesilirsin
Sen bu dünyada yaşamaya
Yakılmaya değmezsin
Kendi boğazını
Ellerinle kesensin
22.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gelip Geçenleri

Gelip geçenleri, sil hayatından
Soğuk duvarları, görsede övmez
Verme aşkı ona, sıcak hattından
Sıcaklığı bilmez, bilse de sevmez

Kimi fırtınalar, kalandan yana
Depremlerle düşmüş, ateşten cana
Sadakatın sabrı, akar o kana
Sıcaklığı bilmez, bilse de sevmez

Sabrını severim, doldur ışığı
Sokakta kalamaz, desen aşığı
Yiyemezsin artık, düşse kaşığı
Sıcaklığı bilmez, bilse de sevmez

Kaygılanma yarın, ona darılma
Yaz mevsimi olsa, inan kırılma
Güneşli bahçe de, güle sarılma
Sıcaklığı bilmez, bilse de sevmez

Çiçeklerle hoştur, incinme kızma
Başı hoşda olsa, gönüle sızma
Kibirli yürüme, aşkını bozma
Sıcaklığı bilmez, bilse de sevmez

Geri kalma yılma, yıkan sen olma
Seversen gül diye, diken sen olma
İncitme kalbini, yakan sen olma
Sıcaklığı bilmez, bilse de sevmez
Bahattin Tonbul
11.9.2013

Bahattin Tonbul
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Gelip Geçti

Gök yüzündeki bulutlara çekil desem
Çekilir mi acaba
Yüreğimdeki aşk gibi
Bir rüzgar önüne almış bulutları sürüklüyor
O dağdan bu dağa
O tepeden bu tepeye
Tıpkı içine doğan sevgi
Şaşırtmış bulutlar yükseğe çıkınca
Yağmur olup toprağa indi
Tıpkı seven aşıklar gibi
Gözlerin yaşı hasretlik bitince dindi
Kavuştu su toprağına
İki seven birbiriyle bütünleş di
Çok sürmedi,su yavaşça kalbine indi
Yer etti orda toplandı çoğaldı,yarin kucağın da
Büyüdükçe aşkı alabildiğine geliş di
Olmadık yerde çıkı verdi,kaynadı san ki
Yürek donduran kaynak gibi
Ey gidi yar
Sevgi bir su gibi gelip geçti…
Bahattin Tonbul
16.08.2008

Bahattin Tonbul
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Gelip Gidenin

Bu dünyayı sevsende, bilesin ki kalmaz
Er geç sonunda toprak, olacaktır bedenin
De ki yaşadın zar zor, hayat olmuşsa almaz
Sonunda doyumsuzdur, sensiz gelip gidenin

Al götür beni burdan, sevdan bana bir ahtır
Yüzlerin gülmesine, yüzdeki gamze tahat’tır
Yüreğin mahkum ise, dostun senin Allahtır
Sonunda doyumsuzdur, sensiz gelip gidenin
Bahattin Tonbul
30.12.2012

Bahattin Tonbul
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Gelipde Gitmiş

Benden ayrı çekip gidince
Yarsiz bu alemde yapamadım ki
Yüzüme bakıpda yalnız gülünce
Senin kokuna ben doyamadım ki

Candan sarılıp da  yatamadım ki
Senin yokluğunu atamadım ki
İnan farkında hiç olamadım ki
Birden bire günler gelipde gitmiş

Hala sensizliğe alışamadım
Sevenler içine karışamadım
Yokluğunla ben barışamadım
Birden bire günler gelipde gitmiş

Acılar yürekte duruyor hala
Özlemler bedende,kuruyor hala
Sensizlik içimi buruyor hala
Birden bire günler gelipde gitmiş

Teneşire konmuş,yarsiz bedenin
Hakikat uğruna bensiz gidenin
Bir teselli olsa,hasret güdenin
Birden bire günler gelipde gitmiş

Elinle elimi,tutup bıraksa
Murada ermeden,gönül ıraksa
Gurbette yerime,öksüz çıraksa
Birden bire günler gelipde gitmiş
Bahattin Tonbul
26.2.2012

Bahattin Tonbul
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Gelir Cana

Yar ruhunu çizemezsin
Bu ömrümü verdim sana
Toprak olsa gezemezsin
Ölüm haktır gelir cana

Gökyüzünü silemezsin
Aşk tadını bilemezsin
Ayrı ayrı dilemezsin
Ölüm haktır gelir cana

Yare gönül veremezsin
El yurduna eremezsin
Sonsuzluğu deremezsin
Ölüm haktır gelir cana

Toz olup da sekemezsin
O sevdayı ekemezsin
Hasret kalıp çekemezsin
Ölüm haktır gelir cana

Sevda çeksen göremezsin
O gönülü öremezsin
Aşk uğruna töremezsin
Ölüm haktır gelir cana
Bahattin Tonbul
9.2.2013

Bahattin Tonbul
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Gelir Diye Bekledim

Saymamıştım hasreti, bu kaçıncı aybaşı
Senden uzak yıllarca, o kokunu özledim
Simsiyah saçlarına, akan bensiz göz yaşı
Gece hayaller kurup, karanlıkta izledim

Sensiz olan gönlümün, hiç gitmiyor kokusu
Ağlamaktan kızarmış, tutmuyor bak uykusu
Seni beklemektendir, kaybetmeme korkusu
Çok acılar çekerim, gelir diye izledim

Kuş konmaz pencereme, ışık düştüğü zaman
Baş ucumda olunmu, şafak söktüğü zaman
Islak dudaklarımı, sular ıslattığı an
Yüreğimden çıkmazsın, gelir diye izledim

Ne bakmaya gücüm var, nede ağlar geceler
Simsiyah yıldızları, saklayacak geceler
Ruhumda hayal edip, çıkmaz o bilmeceler
Sevdasını dilerken, gelir diye bekledim

Geçmişinde sevdası, o minicik elleri
Kekik kokulu tenin, mis kokulu dilleri
Ruhumu silecekmiş, yarimin mendilleri
Sevdasını özlerim, gelir diye bekledim

Bahattin’in gönlünü, kapladı o daracık
Parlayan gözleriyle, gülseydi son defacık
Ufkumu aydınlatan, sevdasıydı ufacık
Sönmesini istemem, gelir diye  bekledim
Bahattin Tonbul
24.3.2013

Bahattin Tonbul
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Gelir Sıra

Uzun uzun yaptık duvalar
Bizim elde olmaz kavaklar
Tabutuna koyamadım yar
Al yıldızlı koca bayraklar

Bu topraklar serttir eler
Akıp gider dağda gezenler
Yar aşkını bilmez severler
Uçup gider köyde bahçeler

Elleriyle tutup yap kura
Yüreklerde olursa çayıra
İçindeki aşkı yarayı da
Her canlıya gelir sıra
Bahattin Tonbul
12.08.2008

Bahattin Tonbul
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Gelirim

Acıların katlanmış
Dalda dikensiz gülüm
Yar bağrıma saklanmış
Uyutmasın be gönlüm

Yürek ona bağlanmış
Senin için ölürüm
Hasretinle hep yanmış
Sevdiğimi görürüm

Yağmur dereye akmış
Ayrılığı bilirim
Toprak suya karışmış
Rüyalara gelirim
Bahattin Tonbul
30.3.2009

Bahattin Tonbul
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Gelirim Bir Gün

Uzaktır sevda,yürekler yakar
İçinde olmaz,fitneler çıkar
Yardan ayrılan,buluta bakar
Ayrılma gönül,gelirim birgün

Rüzgarı serttir,şimşekler çakar
Kalbimdeki aşk,ılıkça akar
Sevdamı aldın,hala mı sorar
Ayrılma gönül gelirim bir gün

Bu dünya fani,sevmiştim seni
Uzaktır yerin,hatırla beni
Geçmişte gördün,seni seveni
Ayrılma gönül,gelirim birgün

Duman olur sa,bu garip eller
Aşığım sana,sallanan güller
Birden bire hep,sana tabiler
Ayrılma gönül gelirim bir gün

Buluta yükle,rüzgarla taşı
Çok acıktım ben,bütün telaşı
Kalbime verdin,o muthiş aşkı
Ayrılma gönül gelirim bir gün

Nasıl bir sevda,unutulmazsın
Ateşe atıp yakılamazsın
Bu sevdamı hiç,unutamazsın
Ayrılma gönül gelirim bir gün
Bahattin Tonbul
18.09.2008

Bahattin Tonbul
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Gelirim O Gün

Sevdası içimde, ateşten bir kor
Ağlama sevgilim, gelirim birgün
Ruhumda son ateş, yüreğim akkor
Cennetinde bekle, gelirim o gün

Hasretim bitmiyor, geçmiyor zaman
Anılar gitmiyor, sevdası yaman
Dilimde şarkılar, türküler aman
Ağlama sevgilim, gelirim birgün

Karanlık gecenin olsa sabahı
Sana kavuşurum, tükenmez vahı
Dünyada sevgidir, yarlerin şaho
Ağlama sevgilim, gelirim birgün

Hayalim başımdan, gitmek bilmiyor
Ettiğim dualar, neden bulmuyor
Bu alem yalınız, sensiz olmuyor
Ağlama sevgilim, gelirim birgün

Dağların ardında, aşılmaz o yol
Bedenim sızlıyor kırılmış o kol
Sevdan dilimde, şarkıda birol
Ağlama sevgilim, gelirim birgün

Bahattin aşkını, dillere Verdi
Mahkumdu ruhuna sevdası erdi
Bunca geçen zaman, elbette sevdi
Ağlama sevgilim, gelirim birgün
Bahattin Tonbul
15.3.2016

Bahattin Tonbul
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Gelirsen Sende

Gelirsen sende
Severin seni geldiğinde,senin yerinede
Severim
Gitmeden önce sevgilimdin de
Biliyorum deliler gibi seviyorum senide
Yinede bildiğin halde
Seven yüreğimi
Yok edeceğim şimdi de.....
20.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Geliver

Saramazsın gönlümü
İçimdeki ömrümü
Sana verdim gülümü
Kaybetmeden geriver

Hasret kokan bedenim
Yari candan sevenim
Bu yurdu terk edenim
Unutmadan geliver

Sensiz olan ruhumu
Acıların çoğunu
Yüreğimde tohumu
Çıkarmadan geriver

Çok özledim ben seni
Gök yüzünde gezeni
Yüreğimi ezeni
Yok etmeden geliver
Bahattin Tonbul
21.3.2009

Bahattin Tonbul
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Geliyo

Yaşanmışların şehri, duysan artık sesimi
Basgit buradan şimdi, gönül eğlendiriyo
Dilin ile tadınca, almasın nefesimi
Söyleme mısraları, kokun bana geliyo
Bahattin Tonbul
22.12.2012

Bahattin Tonbul
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Geliyorsun Gidiyorsun

Köyde bir rüzgar gibi
Esiyor, gürlüyorsun
İçime bir aşk hikayesi
Yazıp çizip siliyorsun
Dudaklarında hep benim ismim
Sesli sessiz ağrıyorsun
Bir türlü anlayamadım sevdiğini
Gülüyorsun,küsüyorsun
Aşkımın buruk, acı türkü
Söyleyip,susuyorsun
Sensizliğime artık,isyan ettim
Hep kendine acıyorsun
Girmek istemedin şu kalbime
Geliyorsun,gidiyorsun
28.7.2007

Bahattin Tonbul
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Gelmedin

Seni unutmadı gönlüm
Rüyalarda görmedim
Sabaha dek bekledim
İnan sevgilim gelmedin

Hayatım seni beklemekle geçti
Bunu yürekten hissettim
Bekle dedin bekledim
İnan sevgilim gelmedin
14.05.08
 Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gelmeni Bekler

Duman çıkmıyor bizim bacadan
Senden uzak artık dayanamam
İçime bakıp hasretle yanan
Alıştım sensizliğe bakamam

Hasret yakar kalbimi bakışla
Uzaklardan gelirse karşıla
Yüreğimde oluşan aşkınla
Kalkıp gittin buradan alkışla

Sabah ayaz olur bizim elde
Soğuk titretir hasret içimde
Nereye baksam hayalin perde
Çok sevdim seni yar beni bekle

Bakamam senden başkasına ben
Sevemem kimseyi can özlerken
Uzatma buynunu terk eden sen
Çok sevdim seni yar hasretiken

Senin hayalinle ışır her yer
Karanlık yoktur ruhun hep gezer
Aşkın olduğu yerde kalp pişer
Haydi can senin gelmeni bekler
Bahattin tonbul
4.08.2008

Bahattin Tonbul
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Gelmiş Geçmiş Bu Dünyadan

Ne gönüller ne yürekler gelmiş geçmiştir bu dünyadan
Kimse anlamamış hepsi toprağa karışmış istersen inan
Yokmuş ki kağıt,yokmuş ki kalem  sadece dillerde akan
Kimi zaman değişmiş o zaman ki yar olmuş yaradan

Sonradan akıllı biri yazarken demiş onu,söyleyen yok
İşte bu yüzden seviniyorum,yazarken şimdi hep gerçek
Notlar yazılıyor derleniyor belkide kopyalanıyor birbir
Ama çıkan tek ağız söyleyen ve yazanda yaratanda bir
06.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gelsen

Sonsuzlukta yüreğin,durur böyle kanma
Acıları bileydin,yar yanlış anlama
Onu candan sevseydin,kurur öyle yanma
Gökyüzünde aşkımı,bayrak gibi sallama

Ellerinle elimi,saçlarına değsem
Yüzlerimle yüzünü,sürüp bana gelsen
Gönlümdeki ağrıyı,ağaç deyip eğsem
Akar mısın sevdiğim,ırmaklarda selsen
Bahattin Tonbul
14.2.2010

Bahattin Tonbul
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Gelsen Rüyama

Sevda kervanına, sahip olduğum
Dönsende yeniden, girsen dünyama
Akan gözyaşına, kurban olduğum
Doğsanda ruhuma, gelsen rüyama

Tutsaydın sevgimi, sakin aşkını
Kayboldun dünyam dan, bulsan şaşkını
Akmış gözyaşını, silme kaşını
Doğsanda ruhuma, gelsen rüyama
Bahattin Tonbul
17.7.2016

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gelsene

Gözlerimden akan kanlı yaşıma
Acıtarak o yaramı kaşıma
Ayağıma tökezlenen taşıma
Sarı verip bu ellere gelsene

Ne çabuk geçti bu ellerin yeli
Yağmur yağınca da tutaman seli
Sazımın ucuna bağladın teli
Mızrabını keybetmeden gelsene

Dilerim tanrıdan yari sorasın
Sancılar içinde aşkı yorasın
Bensiz o alemde nasıl durasın
Kaçı verip bizim eve gelsene
Bahattin Tonbul
26.11.2009

Bahattin Tonbul
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Gelseydim

Acıların durur baksan yerinde
Gece değil gündüzün seherinde
Açar isen yaran çokmuş derinde
Seni sensiz arar,canım  sevdiğim

Ellerinde resmim,cansız duruyor
Karşıdan bakıp da,bana vuruyor
Seni seven ruhum,aşkı kuruyor
Toprağa karışıp sana gelseydim
Bahattin Tonbul
21.11.2009

Bahattin Tonbul
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Gelseydin

Gökyüzünün dileği
Yar sevenin meleği
Dillerdeki eleği
Çekip bana gelseydin

Çok uzaktan gelirdin
Yüreğimde erirdin
Aşkımı sen bilirdin
Çekip bana gelseydin

Karanlığın ayazı
Kışın karın beyazı
Hasret kaldığım yazı
Deyip bana gelseydin

Gönüllerde akıyor
Yarim bana bakıyor
Sevenleri yakıyor
Deyip bana gelseydin

Uzak olur sayalar
Aşıkları oyalar
Dağbaşında kayalar
Deyip bana gelseydin

Bahattin'im yanarım
Yari heran anarım
Ona kalpten kanarım
Deyip bana gelseydin
Bahattin Tonbul
29.11.2009

Bahattin Tonbul
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Gelsin

Biliyorum sende seviyorsun
Yaşarken el ele tutup doyamadık
Dünya işinden
Sevdan korkularından daha üstün geldi
Anladım en son gidişinden

Kalbine özlemimi koydum
Kışın yağan karın oldum
Yazınsa sensiz dondum
Bu elde
Bekledim hala dönmedin
Ağladım yine dönmedin
Alevinde yandım ufkumda sönmedin
Aslında sen gerçekten ölmedin
Çünkü içimdeydin bilmedin
Yüreğimden silmedim
Ben

Ateşin durur tenimi yakar hala gelirim
Bile demedin
Biliyorum sende sevdin
Ama arkandan ağlayan
Dört çift göz ekledin
Kalkıp da yerinden bir bak
Hepsinin kalpleri param parça olmuş
Yıllar acılarına merhem koymuş
Bet beniz kalmamış solmuş
Al eline çekici vur beynine de
Her şey bitsin
Sevmeyenler titresin
Acırsam eğer namerdim
Gönüller istemeden terk etsin
Sevdayı işte o zaman
Aşkımız hissetsin
Sevgilim
Hakikat yerine gelsin
Bahattin Tonbul
3.7.2011

Bahattin Tonbul
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Gelsin Görürüm

Yari çok sevmişim,bende burada
Boğazıma duran,yari arama
İçimdeki yara,işte burada
Deliyorsa oda,bir bir görürsün

Kalbim sanki delik,nefes alamam
Bana hayat veren,aşkı soramam
Tüm saçımı döken,hayatı takmam
Geliyorsa oda,bir bir görürsün

Yara büyük olur,onu bilemem
Dilden dile akan,yari göremem
Çok sevmiştim onu,hayat veremem
Gediyorsa oda,gelsin görürüm
Bahattin Tonbul
29.08.2008

Bahattin Tonbul
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Gencecik Ölüm

Şimdi viran oldu şu deli gönlüm
Günüm doldu nerden çile çekerim
Sen gidince çok sürmesin bu ömrüm
Hasretini yüreğimde hissederim

Kara yazılmış bahtı karalı yarim
İçinde doğmadan solasın gülüm
Yaz bahar açılmıyor etrafın zalim
Bende isterdim gencecik ölüm
2.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gençken Çok Tuhaftın

Gençken çok tuhaftın, korkak ve ürkek
Bakışlar dağınık, giyimin erkek
Çok rahat gezinir,dikkat toplardın
O zaman çocuktun yolda hoplardın

Anlaşılması zordu, hiçte gülmezdin
Sesiz ortamlara neden gelmezdin
Cesaretin kırık,öyle bilmezdim
O zaman çocuktun yolda hoplardın

Armudun çöpü var, üzümün sapı
Geçmiş yıllarında, içilmiş hapı
Açmadı o kalbin,  uygun bir kapı
O zaman çocuktun yolda hoplardın

Belki kısmetin bu, Allah’a inan
Sevmek elbet değil, bulunmaz mekan
Çıksa  karşıma o, o da imtihan
O zaman çocuktun yolda hoplardın
Bahattin Tonbul
22.9.2014

Bahattin Tonbul
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Gençliğe Bıraktı

Bandırma vapuru,o Karadeniz’in
Hırçın sularında atamı taşıyan
Bir ceviz kabuğu gibiydi benizim
Üstünde yüzerek ışığı yansıyan

İlk ateşi yaktı,yurdu aydınlattı
O anda bugünü,gençliğe bıraktı

Güneş o gün yurda,bak nasıl doğdu
Düşman istilası,Osmanlıyı boğdu
Çoluk çocuklarla,akacak kan çoktu
Mavi gözlü şahin,hepsini birden kovdu

İlk ateşi yaktı,yurdu aydınlattı
O anda bugünü,gençliğe bıraktı
Bahattin Tonbul
19.5.2009

Bahattin Tonbul
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Gençliğe Öğüt

Acemiler geçti senden yüceye
Kıymet bulamadı,hafız hocaya
Kırk beşinde kadın, kaçar kocaya
Yalan mı bu sözler,böyle değil mi

Giyinip kuşanıp çıkma dışarı
Başı ondüleli,dudakları boyalı
Allah'ın yanına nasıl varmalı
Yalan mı sözlerim böyle değil mi

Ne kadar güzelsen,ellere bakma
Yavrunla eşini öksüz bırakma
O güzel yuvanı,ateşle yakma
Yalan mı sözlerim, böyle değil mi
(30.6.1971)

Bahattin Tonbul
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Gerçek Seven

Gerçek seven dostlar, hiç eskimez ki
Eskidikçe değer, anılar kalır
Özde sahte dostlar, değişemez ki
Durdukça bozulur, acı can alır
Bahattin Tonbul
22.1.2014

Bahattin Tonbul
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Gerçek Sevgi

Bu akşam bambaşka duygu içinde yazmak istedim
Ruhumu bedenimden ayırsalar senden vazgeçmezdim
Hala kalbimde  sen burda olmasan da, duracak boş yerin
Seni ben inan ne olursa olsun, mahşere dek beklerim

Kim demiş unuturuz kalbimizi dolduran gerçek sevgimizi
Unutanlar varsa,o aşk değildir, inan bambaşka bir fantazi
Çünkü bu ruh başka türlü, kaybedemez gerçek olan sevgiyi
Sevgiler hakikattır bağdır, çürütür anlamayanların ortaya attığı tezi
17.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gerçek Sevgi Sonsuzmuydu

An dediğin gelip gider
Can dediğin birgün biter
Ateş aşk içinde yiter
Gerçek sevgi sonsuzmuydu

Güneş elbet doğacaktır
Ruhum tene sığacaktır
Kokun beni boğacaktır
Gerçek sevgi sonsuzmuydu

Seven kalbim diler ise
Bakan gözler güler ise
Hayat sensiz evet derse
Gerçek sevgi sonsuzmuydu

Çiçek dağlarda açacak
Yağmur bulutla kaçacak
Umut yürekte taşacak
Gerçek sevgi sonsuzmuydu

Özlem yüreğinde eter
Sevda ölümlerden beter
Hasret gönüllere yeter
Gerçek sevgi sonsuzmuydu

Bahattin’im bekliyorum
Günü düne ekliyorum
Her anını çekliyorum
Gerçek sevgi sonsuzmuydu
Bahattin Tonbul
18.10.2011

Bahattin Tonbul
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Gerçek Zor Olur

Karadan denize yüzeceğim ben
Gönülden gönüle durmadan
Sürekli uçacağım yine ben
Bu aşkı dilere dolamadan

Gemi yok sandal yok neden
Yüreklerde taşıdığı sevgiden
Bir botu bile çok gördüler ona
Şamyel ile gelecekler birden

Koşamıyorsun deniz derin
Yüzme biliyorsa kaderin
Sevdiğin insana ödettiğin
Acıların bedelini hesap edin

Yar yürekde yanar kül olur
İçindeki acı bedene kor olur
Seviyorsan aşkını sen düşün
Onsuz dünya gerçek zor olur
5.07.2008
Bahattin TOnbul

Bahattin Tonbul
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Gerçekten Seviyorsan

Sevda yükü çok azdır
Gönlüm ise ayazdır
Sevgilim kaybolmuşsa
Anılar yaşamaktır

Hatıralar saklansın
Yüreklerde aşk yansın
Sevdayı unutamam
Onu hiç bulamazsın

Kaybettinse yarini
Yumuşak bedenini
Hatırından çıkartman
Onun yediklerini

Bardakta su taşıyor
Sevenler hep yaşıyor
Yari hayatta olan
Yüreklerde coşuyor

Yakamaz seven insan
Yarini kucaklarsan
Onu unutamazsın
Gerçekten seviyorsan
Bahattin Tonbul
23.10.08

Bahattin Tonbul
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Gerek Görmen Bile

Bir bardak su ne kadar şeffaf,bakınca dalıyorsun
Eğer o su kaynaksa,içtiğinde içini ferahlatıyorsun
Herşey özüne gezdiği yere,oradan aldığı madene
Dikkat et kaliteyi nasılda ağzının tadıyla ölçüyorsun

İnsanda böyle,eğer işlersen eğitimi ve çevresiyle
Konuşurken bal akar kelimesi yakar adamı diliyle
Gördünmü iyi çevre,herşey yapacağı o eğitimle
Kavuşur rahatlatır ölçüsüne gerek görmen bile
06.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Geri Dönüp

Senin olan ruhu bana verseydin
Yaralı gönlüme gelip girseydin
Kınalı başını hakka serseydin
Geri dönüp gelir miydin sevdiğim

Kışta buz üstünde kara sorulmaz
Bedenleri sevda çekip yorulmaz
Göğe merdivenle aşklar kurulmaz
Geri dönüp gelir miydin sevdiğim

Sevenin dilinde,ateş yanaydı
Gönülleri hakkın  gözü sanaydı
Yar yemeğe çorba koyup banaydı
Geri dönüp gelir miydin sevdiğim

Dağa taşa yalnız,can koyamadım
Aşkına sevdana,yar doyamadım
Sonsuzlukta uçup, el soyamadım
Geri dönüp gelir miydin sevdiğim

Sensiz bu dünyada kimi seveydim
Her gün ölmektense bir gün öleydim
Gönül ateşine mil mi çekeydim
Geri dönüp gelir miydin sevdiğim
Bahattin Tonbul
5.9.2009

Bahattin Tonbul
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Geri Gel Sevdiğim

Dilek kuyusunda, yanmış susuzum
Neyle bağladın ki, yoketme beni
Ağlanan günlerde, bak uykusuzum
Geri dön sevdiğim, bekletme beni

Yazılan şiirler, elbet sana az
Bestelenmiş şarkı, olmuş bembeyaz
Sensiz bütün sabah, içimde ayaz
Geri gel sevdiğim, bekletme beni

Gece rüyalarda, karanlık durur
Gündüz gölgelere, hayali vurur
Benim nazlı yarim, toprakta kurur
Geri gel sevdiğim, bekletme beni
Bahattin Tonbul
4.9.2016

Bahattin Tonbul
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Geri Gelsen Artık

Dilerim Allah’tan beni alasın
Yüreklere ekmek ile banasın
Göğsüme yatırıp hakkı anasın
Geri gelsen artık bana sevgilim

Sevdamın yerine acını çeksem
Bir kalbim var onu sana mı versem
Ateşler içinde yakıp kül etsem
Geri gelsen artık bana sevgilim

Ateşini alıp bağrıma soktun
Bu yalan dünyada nasıl bir oktun
Sabah benim için yerinde yoktun
Bana geri gelir isen sevgilim

Doyamadım sana nasılda kaçtın
Rüyamda hatırla gerçeği açtın
Gönüller içinde ayrı bir taçtın
Bana geri gelir isen sevgilim

Sabahlar senindi erkenden kalktım
Yemeden içmeden yüzüne baktım
Ruhlarda ateşi sonsuzda yaktım
Geri gelsen artık bana sevgilim
Bahattin Tonbul
5.9.2009

Bahattin Tonbul
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Gerisi Bahane

Gerisi bahane, niyeti değer
Acılar derinmiş, silsen onları
Yarini özleyen, elbette sever
Dost düşman görseydi bütün bunları

Aslında güzeli görebilmektir
Sevmekse sırrına erebilmektir
En güzel ibadet sevebilmektir
Dost düşman sarsaydı bütün bunları

Göz yaşarmadıkça gönül ağlamaz
Yara hasret gönül farklı bağlamaz
Gökkuşağı olmuş renksiz dağlamaz
Dost düşman görseydi bütün bunları
Bahattin Tonbul
15.1.2014

Bahattin Tonbul
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Geriye Dönmek

İnsan oğlu küçükken,büyümeyi çok ister
Yaşlanınca o insan,küçülmeyi hep özler
Para kazanmak için,sağlıkları da biter
Geriye almak için,o paralarda gider

Yarını düşünürken,gününü unuturlar
Hiç ölmeyecek gibi,gününü kuruturlar
Ne yarını ne günü,hakkıyla yaşatırlar
Geriye dönmek için,o hayallerden gider

Kimseye kendinizi,sevdirmeye kalkmayın
Su olup da dünyadan,bomboş yere akmayın
Yapılması gereken,karşılıksız bakmayın
Geriye dönmek için,o sevgilerde biter

Bahattin’in hayatı,aşk ile sulanmaktır
Çok kazanmak değil de,onunla bulanmaktır
En küçükler ihtiyaç,sarılıp dolanmaktır
Geriye dönmek için,o sevdalar hep biter
Bahattin Tonbul
25.8.2011

Bahattin Tonbul
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Geriye Dönsede

Ölünce kayboldu,bekleyen yarim
Ya şimdi sevsede,sevmese de bir
Ağlardı yolunu gözleyen yarim
Geriye dönsede dönmese de bir

Dermişim içimden,sakın ha kanma
Kahramanın olsun,ateşte yanma
Sevdiğin o güzel,dönermiş sanma
Geriye gelsede gelmese de bir

Bu gidiş tek kişi,hazırlanamaz
Biri gelir ise,hiç sallanamaz
Diğeri giderse,can kullanamaz
Geriye dönsede dönmesede bir,

Anıların destan,ruhunda ferman
Bir çift güzel söze,yüreği derman
Vurdukça dönüyor,elinde kirman
Geriye gelsede gelmese de bir

Yüzünü özüme,aşkınla çizdin
Adın ezberimde,bilerek ezdin
Benim olsaydın sen,cennette gezdin
Geriye dönsede dönmese de bir

Görmesem de seni,ister bu gönlüm
Görünce dayansız,özler bu gönlüm
Bana eksikleri,sorma be gönlüm
Geriye dönsede dönmese de bir
Bahattin Tonbul
9.7.2012

Bahattin Tonbul
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Getiren

Bizdeki yanı böcek
Kim kime ne bilecek
Sevdası kaybolanlar
Yare şair diyecek

Aşkı yaşayan bilir
Çok uzaktan sevilir
Kendini ozan bilip
Yakınsa dost edinir

Kendine yar dedirten
Satırları eriten
Sondaki heceleri
Alt alta da getiren
Bahattin Tonbul
22.2.2009

Bahattin Tonbul
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Geyik

Nazikçe de hoplardın
Çayırları toplardın
Çevrende avcıları
Görünce de zıplardın

Bakmadın hiç gönlüme
Ormandaki çevreme
Kokuları yayardın
Bağırıp da meleme

İnce zarif belinle
Söylemedin dilinle
Gönlümü sana verdim
O güzelim tenimle

Yaşadıkça hayranım
Çevrende de dolandım
Hele o nazik etin
Yedikçe de doymadım

Yakalayıp sevmedik
Yürekleri pek eğik
Aşık olan avcılar
Adına dedi geyik
Bahattin Tonbul
26.1.2009

Bahattin Tonbul
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Gez Gezde Gör

Gez gezde gör bu dünyayı, gezsende  gezmesende bir
Aldanma güzelliklere, çirkinliklere sakın ha
Herşey sevgiyle yaşanır, yaşatır sevgiyi doğar
Anar yanar yüreklerde, ağlar kalplerinde ruhu
Unutamaz yıllarını, sevdiğin o güzel yar
Bahattin Tonbul
17.2.2017

Bahattin Tonbul
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Gezdiremezsin

Geri dönüp bana,hayran hayran baktılar
Tutup da yari,bensiz gezdiremezsin

Sen giderken bana,bıraktığın çocuklar
Arkandan da sana,aşka ağıt yaktılar
Yüreğimden akan,kana ateş çakanlar
Geri dönüp bana,hayran hayran baktılar

Birbirimizden çok,uzakta kaldık canım
Sensizliğe yanan,damarda akan kanım
Ateşiyle sensiz,duruyor hala yanım
Tutup da yari,bensiz gezdiremezsin
Bahattin Tonbul
21.2.2010

Bahattin Tonbul
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Gezenlerden

Sevgi öfkeye küs,aşkı kim doğurur
Aşk yalnız değilse,sevdalar yol olur
Şu gurbet elleri,hasreti doğurur
Karanlık gecede,acılar kaybolur

Tutma elini sen,aşağı yukarı
Gönül vaz mı geçer,gelip gidenlerden
Ayrılık zor mudur,dağlardan yukarı
Hakka kavuşup da,yarsiz gezenlerden
Bahattin Tonbul
3.8.2009

Bahattin Tonbul
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Gezenleri

Yanan gönlün duruyorsa
Acıları karıştırma
Sevdiğini kuruyorsa
Hasret ile yarıştırma

Çık gel derim çiçeğim ol
Ayrılığı hatırlatma
Geri gelip kuşumda ol
Yaban elde sakın yatma

Dönüversen bu ellere
Hakta la mı sevenleri
Sarıversen gönüllere
Boştan yere gezenleri
Bahattin Tonbul
3.4.2009

Bahattin Tonbul
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Gezer Mi

Bense yarin kalbinde
Umut yapıp erirsem
Günden güne dilimde
Acı eki verirsem

Her yere baktım dilli
Havalanmış besbelli
Sevdiğim o güzeli
Garip kapmış değil mi

Parmağında yüzük yok
Oynayana baksan çok
Karnı aç olsa bile
O güzelin gözü tok

Seven yalnız sezer mi
Gönülleri ezer mi
Acı tatlı pek bilmez
Gurbet elde gezer mi
Bahattin Tonbul
8.112.2010

Bahattin Tonbul
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Gezerdim

Sen sende sen
Unutulmaz yüreğimde busen
Ufkumda doğmadan kaybolmaz isen
Benim sevdiğimi sen kimlere desen

Görmediğin dünyada,yarin bensiz uyuya
Gece karanlığında,acın gerçekten buya

Akşamın karanlığında ben yalnızken
Kalbimin tek sahibisin sevgili yarim sen
Hasret dolu gönlümde unutulmazken
Şu kısacık ömürde,sevenlerle bir gezersen
Bahattin Tonbul
11.9.2011

Bahattin Tonbul
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Gezerken

Bir daha sever miyim
Sevmeye değer miyim
Aşkını gerer miyim
Bu dünyada gezerken

Sevenlerin sesiyim
Gölgelerin efesiyim

Gökyüzünde durmuşlar
Kanat açıp uçmuşlar
Yüreğinden vurmuşlar
Bu dünyada gezerken

Sevenlerin sesiyim
Gölgelerin efesiyim

Yüreğimde yaralar
Bu dert beni karalar
İflah olmaz yaralar
Bu dünyada gezerken
Bahattin Tonbul
2.2.2011

Bahattin Tonbul
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Gezersin Cennetimde

Bıraktın ellerimi, yalnız bıraktın beni
Yaşarken doyamadım, kokun kaldı içimde
Son yaşlı gözlerimden, silemedim ben seni
Bağladın bensiz ruhu, gezersin cennetimde

Ağlattın yüreğimi, ötmüyor can bülbüller
Dökülmüş bak bahçene, solmuyor hiç o güller
Tek başına anılar, yazılsada kim dinler
Bağladın bensiz ruhu, gezersin cennetimde

Sevdaların güzeli, yalınız sende durdu
Yaralı bu kalbimde, yıkılmaz yarin yurdu
Sonbir kez seyredeyim, akılalmaz o kurdu
Bağladın bensiz ruhu, gezersin cennetimde
Bahattin Tonbul
26.6.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Geziyorum Burada

Kimse bilmez kimselerin derdini
Ancak çeken bilir belki kendini
Halı örtüp kilimleri serdin mi
Koklatmaya kıyamazsın sevgini

Karşı dağlar arasında arama
Gurbet elde sensiz kaldım sılada
Başkasını saramam ki yarama
Deli oldum geziyorum burada
Bahattin Tonbul
30.6.2009

Bahattin Tonbul
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Gezme Sevdiğim

Seni ararken de,görsem rüyamda
Artık benim için,gönülden düştün
Ağızım da müthiş,olmadık tat da
Özlemlerle anıp,nasıl bölmüştün

Bu da bir işmiş ki,nasıl bir gülüş
Hoş bir eda ile,gittin sevdiğim
Solmadık aşkımı,dünyada bölüş
Bütün insanlara,güller serdiğim

Seven yüreğimi,ateşe kattın
İçtiğin sularla,feraha yattın
Ruhunu ruhuma,nedensiz attın
Bensiz o dünya da,gezme sevdiğim
Bahattin Tonbul
2.6.2010

Bahattin Tonbul
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Gibi

Sevgiler bulacaksın
Yüzündeki ben gibi
Anılar kucaklasın
Sanki hepsi el gibi

Yarınlar boğacakmış
Sanki esen yel gibi
Güneşse doğacakmış
Gökyüzünde ten gibi

Acılar yanacakmış
Hasret olan can gibi
Gökyüzü donacakmış
Ayrı olan ben gibi

Yarim yaşayacakmış
Ruhundaki el gibi
Gönüller taşacakmış
Dünyadaki sel gibi

Sevenler donacakmış
Solan yüzde ben gibi
Yaralar konacakmış
Cam üstüne kan gibi
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Gidemez Ki O

Vaz geçer mi insan,sevdiğinden hiç
İçten içe yanar,ağlar durmaz o
Giderken haberdar,eder mi ki hiç
Veda etmeden de,gidemez ki o

En son gördüğümde,uyuyordu yar
O uyurkende ben,bakıyordum yar
Gözünü görmeden,ayrılmam ki yar
Veda etmeden de,gidemez ki o

Gece hayaline,kavuşmak için
Bakarsam duramam,sarılmak için
Kaybolacak düşe,inanmak için
Veda etmeden de,gidemez ki o

Onun için gitti,ben biliyorum
Hakikat yolunda,kal diliyorum
Allah’ın gücünü,de seviyorum
Veda etmeden de,gidemez ki o

Diyemedim ona,terk etme diye
Sonkez sevdiğimi,söylesem bile
Oda ağlar belki,kendi kendine
Veda etmeden de,gidemez ki o

Gücü kalmamıştı,bize bakmaya
Seven o kalbiyle,yalnız akmaya
Geceyle gündüzü,birlik yapmaya
Karar vermiştik ya,gidemez ki o
Bahattin Tonbul
14.7.2011

Bahattin Tonbul
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Giden

İki dünya var birinde sen,
Diğerinde sevdiğin beden
İki yerde yaşayanlarsa
Bir birini ararlar neden

Ruhu veren tanrıyı bilen
Onsun yeyip içmeden gezen
Damarında dolaşan kanı
Yok edip de,kaybolup giden
Bahattin Tonbul
16.11.2008

Bahattin Tonbul
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Giden Geri gelmezse

Giden geri gelmezse, ömrün tekrarı yoktur
Güneşin battığı an, yaraların hep yanar
Hayat gibi tükenir, acılarıda çoktur
Ateşli sabır ister, mutluluk kapısı var

Sevdan gönülde keder, aşkın tenininde dağın
Ölüm bizi ayırdı, kader bozmuş ağının
Dünya döndükçe zaman, umutlar sayacağın
Çarkın her döndüğü an, toprağında işim var
Bahattin Tonbul
29.8.2013

Bahattin Tonbul
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Giden Güzeller

Her şeyi sessiz yaşamak
Anlamsız geliyor bana bu eller
Nede garip kokuyor
Giden yalnız güzeller

Dal dal olmuş şu an bütün çiçekler
Mantar gibi çıkmış renk,renk güller
Nede hoş duruyor
Yakasına  takan güzeller

24.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Giden Sen Oldun

Güneşi kapattım, yakmasın diye
Yaprak dökmesine, sebep sen oldun
Sonbahar da yeşil, solmasın diye
Gözlük camlarıyla, neden kayboldun

Dağların üstüne, yağmur yağarmış
Güneşi doğmazsa, günü kararmış
Sevdası ufukta, kime bağarmış
Buğulu camlarla, giden sen oldun

Dertleri tükenmez, ağlama sen yar
Yarına bakmadan, görülmez diyar
Acısı içinde, ateşten bir nar
Süslü camlarıyla, bitten sen oldun

Ufkunu kaplamış, bunca seneler
Ağlayan gözleri, bilir haneler
Hayali aklında, bitmez döneler
Kırılmış camlarla, giden sen oldun
Bahattin Tonbul
2.1.2016

Bahattin Tonbul
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Giderim Can

Bakıp göremediğim o yerlere
Sensiz sen olmadan nasıl giderim
Sense bensiz gittin ta o yerlere
Kalkıp gelemezsin  yalnız giderim

Hatta dalar gözlerim uzaklara
Kayar gidersin bin sen kızaklara
Yutkunma bensiz düşme tuzaklara
Takılır boğazına can giderim

Anlayamazsın o anını değer
Ayıramıyorsan aşkını eğer
Bir cebinde keşke, diğeri meğer
Bensiz olacaksan sen can giderim

Ben da seni sensiz hep düşünürüm
Yürek sızlar inceden eşinirim
Umudunu kaybetme taşınırım
Hasret giderdiğin an can giderim
Bahattin Tonbul
24.10.2015

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Giderken

Hiç aklımdan çıkmadı
Seven yarim akmadı
Aşka hile katmadı
Bu ellerden giderken

Korkuluğu unutma
Karanlıkta korkutma
Acıları bir tutma
Bu ellerden giderken

Aşka sevda deseydin
Gönülleri serseydin
Dağda taşta erseydin
Bu ellerden giderken
Bahattin Tonbul
21.11.2009

Bahattin Tonbul
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Gidince anladım

Bu sevgileri,kalplere koyan
Dünyadakiler,hepside yalan
Allah'ını sev,hep ona inan
Bütün bunları,yapan yaradan

Sevgiyi aşkı,koydu içime
Sevgili yarim,bensiz yürüme
Acılarını,gömdü gönlüne
Affet bizi can,sensin yaradan

O sonsuz yarim,yanarken tatdım
Bütün evrende,aşkı tanıdım
Tüm bedenlerde,zaten sen varsın
Affet Allah'ım,yar gidince anladım
Bahattin Tonbul
1.09.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Gidincede Severim

Ne güzeldi bedenin,hoş kokuluydu tenin
Bu dünyada sen çok güzel alır giyinirdin
Çıktığın ortamlarda parmakla gösterilirdin
Hoş olmazsa renkleri inan giymez,görülmezdin

Çok sabırlı idin çoğunu içinde saklar söylemezdin
Kollardın onu içinde yıllarca dışarı vermezdin
Fırsatını bulunca onu alır,çocuklar gibi sevinirdin
Sen küçüklükten bu yana içinde taşıdığın özlemin

Hiç kimselerle paylaşmadın sadece bana söylerdin
İçin,için dertleri yüreğine doldurdun çok da yükledin
Kader bu ne yapalım Allah’tan gelene ben ne derim
Seninle tanışınca doğdum,sen gidince de  severim
08.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Giremedin

Çok gezersin,çok yazarsın
Eşin dostun,yar çoğalsın
Seni seven,deli gönlüm
Bedenime,yorum yazsın

Ara sıra,bana baksın
Damarımda,akan kansın
Yüreğimde,olan sızım
Bedenime,yorum yazsın

Acımadı,sevenlerim
İçerimde,gezenlerim
Tutamadım sevdamızı
Bedenime,giremedim
Bahattin Tonbul
5.3.2009

Bahattin Tonbul
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Girer Kendisi

Bu dünyadan göçüp,gittin oraya
Bedenini bırakmıştır buraya
Tüm ağrı ve sızıların kaldı ya
Aynı gün toprağa,gömüştük ya

Kaybolan ruhu benim ruhum arar
Her hatırlamada geçmişi anar
Yalnızlığın verdiği fırtınalar
Tutulamazdı her şey olmuş sanal

Ruh yemez içmez kaynağı geçmişi
Dünyadaki çocukları ve eşi
Onlardan gelecek güzel sesleri
Onu rahatlatır,girer kendisi
Bahattin Tonbul
11.08.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Girerse

Severdin peki neden
Kışın karda gezerken
Baharı beklemeden
Bırakıp gittin erken

Damarda akan kanım
Ateşte hep yanarım
Bedeni    ısıtanım
Yüreğini yakarım

Eziver gönülleri
Yar uzağa giderse
Kollarım sevenleri
Bedenlere girerse
Bahattin Tonbul
19.3.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Giriversem

Derelerin bayırına
Ormanların çayırına
Sevdaların hayırına
Koydu beni deli gönül

Dertli dertli öten bülbül
Ne dağ koydu nede bir gül
Aşkın yalnız,yarim zebil
Koydu beni deli gönül

Atı versen uzaklara
Sevdandaki tuzaklara
Kapılmışım ateşine
Giriversem topraklara
Bahattin Tonbul
1.7.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Girmesin İçimize

Seven ayrı bir yerde
Sevgilerse gönlünde
Aşkı bulamayanlar
Söyler hep dilden dile

Ufukta yar beklerim
Vay benim sevdiklerim

At kendini denize
Söylemedin sen bize
Sevdasız yaşayanlar
Girmesin  içimize
Bahattin Tonbul
12.1.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Git

Git veda etmeden, garip değil mi
Bana benden yakın, olanlar lazım
Selamsız sabahsız, terket  değil mi
Bana sevda dolu, sevenler lazım

Anılar resimdi, resimde kaldı
Onu seven gönül, ateşler saldı
Bedeni topraktı, zaman ne aldı
Bana sevda dolu, sevenler lazım
Bahattin Tonbul
6.7.2017

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Git Git Ama Söyle Öyle Git

Her an aklım sende idi düşünemedim gideceğini
Aklımın ucundan bile geçmezdi terk edeceğini
Nasıl oldu anlamadım bunu bana bildireceğini
Git git ama söyle öyle git terk et o zaman beni

Bende bileyim canım benim birgün gidecek deyi
Arada öperdim dudaklarından zehir gibi belliydi
Nasıl oldu fırsat bulamadın her halde söylemeyi
Git gide bilirsen bana söylede öyle isterdim gitmeni

Doktorlar demişti son anları diye hep beklediler
Ben inanmadım olamaz böyle şey dedirttiler
Onlarda şaşırdı mucize bu düzeldiğini söylediler
Git gide bilirsen bana söylede öyle gitseydin dediler
24.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gitme

Her derdin kıymetini,önceden de bil
Sağda solda deyip,açılı verme
Acının hiddetini,duyda öyle bil
Kaybedince onu,pişmana erme

Belki de tüm bunlar,umut kapısı
Seven kalplerini,dışarı itme
Geçmişte yaşanan,gönül yapısı
Küstürünce onu,çekip de gitme
Bahattin Tonbul
28.4.2010

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Gitme Canım Sevgilim

Sevdayı huzuru sende bulurdum
Ezilen gururu,kalbe doldurdum
Gurbet de acıyı,nasıl soldurdum
Bırakıp da gitme canım sevgilim

Derelerde kumu ayırtamazsın
Yağmurlarda suyu,boşaltamazsın
Gönüllerde huyu,hiç atamazsın
Söylemeden gitme canım sevgilim
Bahattin Tonbul
21.5.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Gitme sevgilim

Karaydı kaşlarım seninle soldu
Bu ayrılık bana dahada  çok koydu
Sevmek sevilmek acaba bumuydu
Gitme sevgilim ayrılık kimin suçuydu

Ayırdı mevlam daha hiç doyamadan
İçinde duruyor kocaman olmuş yaran
Seninkine bakarken nasıl geçti zaman
Gitme sevgilim dayan biraz daha dayan

Demek kolay acıyı çeken sensin
Bu yara iyileşmez haber veresin
Duyuyorum onu kalbinden sesin
Gitme sevgilim seviyorum bilesin

Hayat kolay değil çok direndin gücün az
Bu yerlerde bekle geliriz şimdi etme naz
Ortalık soğuk oluyor sabah öyle bir ayaz
Gitme canım az kaldı bak çıkacak kiraz
14.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Gitmek İçin

Sevgi denen aşıklara
Ruhundaki acıları
Özündeki kuşaklara
Deyi verdin sancıları

İçerimi acıtıyor
Ateşinle yanmak için
Sevgilerin kayboluyor
Çok geç artık gitmek için
Bahattin Tonbul
12.4.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Gitmek İstedin Git

Yalnızlığın adı, yoktur bu gece
Allah bir yastıkta, kocasın diye
Bekleme yazılmaz, o sonki hece
Gitmek istedin git, bekletme diye

Beklemek çok kötü, boşu boşuna
Beni mutsuz eden, düşen kaşına
Tek favorim sensin, bakma yaşına
Gitmek istedin git, bekletmek niye

Beraber yaşadık, biz bu duyguyu
Seviyor gibiydin, at o kaygıyı
Yaşarken ölmekse, tutsun saygıyı
Gitmek istedin git, bekletmek niye

Artık gel yoruldum, özlemekten ben
Benimle varmısın, ömür boyu sen
Bir yolunu bulup, mesaj atarken
Gitmek istedin git, bekletmek niye

Sonra diyorum ki, el ele tutsak
Gerçekten konuşup, geçmişi yutsak
Bir yolunu bulup, birlikte yatsak
Gitmek istedin git, bekletmek niye

Yerini alacak, çok kişiler var
Vazgeçilmez değil, ateşdi o nar
Değilsin bunu bil, tek sevgili yar
Gitmek istedin git, bekletmek niye
Bahattin Tonbul
23.7.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gitmez Gönlümden

Sevda yarası da sardı kalbimi
Çektiğin acılar,çıkmaz içimden
Sessizlik çığlığın,sağır dilimi
Duyup da anlayan,gitmez gönlümden

Görüp de yaşayan bilir halimi
Konuşup anlatmaz o mecalimi
Aşk denen son şeyi,tutan zalimi
Akıp da çağlayan,çıkmaz gönlümden

Sensiz yaşıyorum,hasretin içimde nar
Candan özlüyorum,ne istediğin var
Koşup oynuyorum,bu dünyamız dar
Akıp da çağlayan,gitmez gönlümden

Yalnız beklemeye,takatimde yok
Sevda eklemeye,zamanımda yok
Kalp de teklemeye,boş ver diyen çok
Duyup da ağlayan,gitmez gönlümden
Bahattin Tonbul
14.5.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Gitmez O Günler

Bir yerler eksilir, bunca seneler
Tanışdıktan sonra, durur o dünler
Bir yerlerim erir, acım döneler
Aykırı bulvarda, gitmez o günler

Bu su mavisini, günde ararken
Kayboldun dünyamdan, sonu umarken
Akmayan sularda, içim yanarken
Aykırı bulvarda, bitmez o günler

Günlerdir başımda, durur o bulut
Yüreğim eriyor, nefessiz solut
Mevkiler tükendi, Allah’ım umut
Aykırı bulvarda, bitmez o günler

Yine akşam oldu, sessiz ayazda
Mahkummuş sevdalar, gelmez bu yazda
Bir süt mavisini, koyma beyazda
Aykırı bulvarda, gitmez o günler
Bahattin Tonbul
1.1.2016

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Gitmiyor Baba

Senin gibi başka, yoktu bir daha
Bakışların yorgun, yüreğin suskun
Sevdan dimdik durur, ayakta hala
Keşkeler peşinden, gitmiyor baba

Kabrin nurla dolsun, mekanın cennet
Hakla ruhun solsun, yaşamın himmet
Ağlayan gözlere, sevdamız minnet
Keşkeler peşinden, gitmiyor baba

Belkide haklıydın, kullanırlardı
Hayallerin vardı, horlanırlardı
Sevenler içinde, zorlanırlardı
Keşkeler peşinden, gitmiyor baba

Hep sana seslendim, içim yandıkça
Özlemine daldım, seni andıkça
Acılar umuda, ışık saldıkça
Keşkeler peşinden, gitmiyor baba

Ne zaman arasam, meşgul çalıyor
Ulaşamıyorsan, özlem kalıyor
Mutluluk altında, acı alıyor
Keşkeler peşinden, gitmiyor baba

Yine akşam oldu, geçsede günler
Kupkuruyuz hala, hayaller inler
Sevgiye sarılsam, dostları dinler
Keşkeler peşinden, gitmiyor baba

Aklımın ucunda, durup da kalan
Kalbimin altında, uyuşup dalan
Çaresizliğimi, en güzel bulan
Keşkeler peşinden, gitmiyor baba
Bahattin Tonbul
19.10.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Gitmiyor İçten

Deli oldum yollara,düştüm a dostlar
O yollar sanki bir çöl,insanı saklar
Yakar güneşi sanki,yer bulamazlar
Yarın esintisinde,içim rahatlar

Uzak kalma sen ondan,geli ver birden
Şimşek gibi parlarsın,yakar aniden
Bir aşk masalı sanki,ılık derinden
Yarın esintisinde,gitmiyor içten
Bahattin Tonbul
29.08.2008

Bahattin Tonbul
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Gitsen De

Sevmek sevilmek acıdır
Aşık olmak baş tacıdır

Gitsen de gönlümün sahibisin
Gitmesen de

Düşümde yıldızlara değsem hatta
Değmesem de

Ufkuma doğan güneşimsin sen
Belki de ölümüne seviyorum
Desem

Ben o bakan güzele kötülük yapmadım ki
Bana dost diyenlere de

Bu alemde onsuz güzellik sunmadım ki
Acılarda özelliklerde de

Ona hiç hainlik yapmadım ki
Yalnız kaldığım
 Bu sonsuz alemde terk edip gitsen de
Bahattin Tonbul
7.8.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Gitsende Kalsanda Seni Seviyorum

Gitsen de kalsan da seviyorum,çünkü sevgiyi yüreğime işledin
Nasıl bir örnekmiş ki göğsüne tek,tek iğne ile nakş ettirdin
Saygıyı kucaklamayı senden öğrendim,ayrılırken hasret gitdin
Zaman çok geçti sevgilim,beklerken kendini bayağı özlettirdin

Hastalanıp hastaneye düştüğünde kaybederim diye çok korktum
Korkunun ecele faydası olmadı bir süre sonrada birden yok oldun
Dönersin diye çok bekledim canım halada senin gelmeni bekliyorum
İçim kan ağlıyor beklerken inan sensizliğin acısı içimde hala çok derin
08.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gitsin

Acımasın olan insan değildir
Herkese duyurun, hasretlik bitsin
Gerçek yaşam hayat, kime meğildir
Sevda bir anıysa, beklede gitsin

Geçmiş bir dumansa, elle tutaman
Zamanla kaybolur, bilsen yutaman
İçinde ezilir, yokta olaman
Sevgi bir anıysa, söylede gitsin

Konuşmayı dene, gene olmadı
Anlatmaya çalış, yari bulmadı
Sonradan yazarak, aşkım solmadı
Aşk bir anıysa, hede de gitsin

Hepsinden vazgeçtin, susmasın için
Yara kabuk bağlı, sevdan kim için
Göç ettin dünyadan, cennetin niçin
Sevgi bir anıysa, konuşda gitsin

Nasıl olsa  herkes, boş verir dedim
Anlaşılan kadar, umuda serdim
Özlemler içinde, zamanı gerdim
Aşk bir anıysa, bırak da gitsin

Bahattin üstüne, gelir gibiydi
Sabrettikçe mola, sanki tipiydi
Hayat söner gibi, yarin kabriydi
Sevda bira anıysa, bekle de gitsin
Bahattin Tonbul
28.7.2015

Bahattin Tonbul
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Gitti Deli Gönlüm

Vazgeçemem sevdiğimden
Şüphem olmaz hikmetinden
Yaratanı bildiğimden
Uçtu gitti deli gönlüm

Hak bildiğim sevdiğimsin
Tek sevdiğim yüreğimsin
Benim için dileğimsin
Uçtu gitti deli gönlüm

Yanar dağlar hatta taşlar
Aşk dediğin beden haşlar
Sensiz kaçan kumru kuşlar
Uçtu gitti deli gönlüm

Yarim için alemdesin
Dağlar taşlar selam versin
Hakkı gören bir yerdesin
Sevdi gitti deli gönlüm
Bahattin Tonbul
19.4.2009

Bahattin Tonbul
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Gitti Deyip Gömsünler

Sağı sola koydum bende son anda
Acımadı tanrım yaktı  o anda
Diler isen salı ver de şu anda
Gider isen gitti deyip gülsünler

Ayrılığın acıları gedmiyor
Sensizliğin yaraları bitmiyor
Bu hasretlik canıma da tak diyor
Gider isen gitti deyip gülsünler

Kara toprağını,üstüne örttüm
Bütün geçmişine sünger mi çektim
Aşkım ve sevdam için ölecektim
Gider isen gitti deyip gömsünler
Bahattin Tonbul
10.10.2008

Bahattin Tonbul
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Gitti Elinden

Rüzgarın önünde,dağılan bulut
Aldın yarimi de,kalmadı umut
İçinde kaynayan,acıları yut
Değme gönül uçtu,gitti elinden

Tane tane düşer,yağmur damlası
Yüreklerde pişer,aşkın alası
Sevenlerde küser,o baş belası
Değme gönül uçtu,gitti elinden

Kimi zaman sevdin,anlayamadın
Sevdiğin güzeli,tanıyamadın
Geçen zamanı da,toplayamadın
Değme gönül uçtu,gitti elinden

Çok soğuktu her yer,kar kaplamıştı
Dışarı çıkamaz,sular donmuştu
Yürekteki acı,sona gelmişti
Değme gönül uçtu,gitti elinden

Daha dün tanıştık,ne çabuk geçti
Yılları eskittik,vakit gelmişti
Bir arada olup,eğlenecekti
Değme gönül uçtu,gitti elinden
Bahattin Tonbul
7.09.2008

Bahattin Tonbul
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Gittin

Hep verdin bir sevgi yakalayamadın
Bütün sevdiklerine hoşça bakardın
Karşılık bulamayınca da yanardın
Tam son anda aşkıma sarılı kaldın

Aileni çocuklarını severdin
Adeta yeğenlerine delirirdin
Sevgini akrabalarına verirdin
Sen acılarını tek başına çektin

Ona şuna bana dahi bile demedin
Hepsini yüreğinin içinde ezdin
Bu dünyada hiç sanki yeyip içmedin
Bütün sevgini sevdanı alıp gittin
Bahattin Tonbul
14.11.2008

Bahattin Tonbul
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Gittin Artık Bu Ellerden

O kaleden atlasınlar
Tatlı yürek tutmasınlar
Bu sevdalı meleğimi
Buralarda yakmasınlar

Birden gittin uzaklara
Alnımdaki yazılara
Önce bilgi alamadım
Sevgin içimde bir yara

Kimselere görünmeden
Bana bile söylemeden
Çok acılar çekiyordu
Gitti artık bu ellerden
Bahattin Tonbul
30.10.2008

Bahattin Tonbul
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Gittin Be Gönül

Gönül girdabını,aştı be gönül
Sensiz yüreğime,taştı be gönül
Yalnız  bırakmadı,can bedenimi
Ruhumu kapladı,durdun be gönül

Acılarını aşk,sarmadan çık gel
Bensiz bedenini,yok etmeden gel
Karanlığa girip,kaybolmadan gel
Sevdanı arayıp,durdum be gönül

Issız gecelerde,sesini duydum
Okunan ezanda,kalbime koydum
Hakkın divanında,deryaya doydum
Cennet bahçesinde,uçtun be gönül

Kaybedince seni,tanrıma sordum
Ruhunla ruhumu,sonsuza kordum
Geçmişi anıyı,rüyaya yordum
Karanlık içinde,gittin be gönül

Bahattin'im yanan,yari göreyim
Gökyüzüne seven,kalbi sereyim
Yıldızlara aşkı neden vereyim
Karanlık içinde,gittin be gönül
Bahattin Tonbul
26.11.2009

Bahattin Tonbul
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Gittin Gideli

Sen gittin gideli, kaç mevsim oldu
Ne zaman bitecek, aşkta hasretlik
Dağlara kar yağıp, gönlüme doldu
Yollarını gözler, gülde hasretlik

Ateşlerde yanan, şu gönlüm deli
Gülüşü avutur, gözyaşı seli
Hayaline girmiş, başında teli
Yollarını gözler, gülde hasretlik

Sabah olmadan gel, avutsam seni
Gülüşünü yayar, o güzel beni
Eceli almadan, kaybolmaz teni
Yollarını gözler, gülde hasretlik

Hasretin bir alev, yakılmadan gel
Bülbülün özlemi, dikenini del
Gülün saklanması, elbette bedel
Yollarını gözler, gülde hasretlik

Farklı ağlamayı, gelde bana sor
Her bakışda gülüş, ayrılana zor
Yakmadan çıkıp gel, el yakanı kor
Yollarını gözler, gülde hasretlik
Bahattin Tonbul
21.9.2013

Bahattin Tonbul
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Gittinya

Hayat insanlara, dersini verir
Doğarken ölmeyi, kabul ettinya
Acıyla tatlıyla, bedenler erir
Sevda ateşiyle, yanıp gittinya
Bahattin Tonbul
14.10.2012

Bahattin Tonbul
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Gizledim

Seni sen varkende sevdim
Ama şimdi çok özledim
Bak yokkende seni sevdim
Rüyalarımda gizledim

Yaşanan sensiz bir şehir
Akar damarımdan nehir
Yarsiz o yediğim zehir
Rüyalarımda gizledim

Sevdamıza çelme takan
Aşkıyla içimi yakan
Bana aval aval bakan
Rüyalarımı gizledim

Bu kadar acıtır teni
Güneşin ateşi yeni
Yüzünde simsiyah beni
Rüyalarıma gizledim

Bir çift yalnızlık içimde
Ölüme göçsen içimde
Kapılar kapalı biçimde
Rüyalarıma gizledim

Öyle ki sensiz soluyum
Hakkı özleyen kuluyum
Aşkın özünde doluyum
Rüyalarımda gizledim

O yarsiz burda dayanmak
Kötü uykudan uyanmak
Sonsuz renklere boyanmak
Rüyalarımda gizledim
Bahattin Tonbul
18.2.2012

Bahattin Tonbul
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Gizlidir Sözlerim

Hatırada saklıdır dünlerim
Anılarda gizlidir sözlerim

Bu dünyada gelecek günlerin
Anlamı kalmaz seni ünlerim
Unutturmaz geçmişi sözlerin
Hatırada saklıdır dünlerim

Yok olamaz yüreklerde ışığım
Ben giden sevdiğime aşığım
O yarin ellerinde kaşığım
Anılarda gizlidir sözlerim
Bahattin Tonbul
28.3.2010

Bahattin Tonbul
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Göçenim Sendin

Tane tane düştün, benim gönlüme
Kurak topraklarda, çimlenen sendin
Yüreklerde taşıp, doğdun ömrüme
Ümmeti alemde, göçenim sendin

Söylediğin şarkı, anılarında
Yüzünü kızartmış, yarınlarında
Hakir görme zalim, sorunlarında
Ümmeti alemde, göçenim sendin

Erkeğin gözyaşı, kolayca akmaz
Ağlarsa o erkek, yarına bakmaz
Sahte gözyaşıyla, yürekler yakmaz
Ümmeti alemde, göçenim sendin

İnsanın değişik, sahte yüzleri
Unutma bambaşka, onun sözleri
Menfaat var ise, çıkmaz izleri
Ümmeti alemde, göçenim sendin

Hiç hata yapmayan, insan olurmu
Aşkı tanımayan, hakkı bulurmu
En büyük hata o, yarsiz kalırmı
Ümmeti alemde, göçenim sendin

Bahattin’in aşkı, gökler ötesi
Terk edip çağrılan, özünde sendin
Seher vakti yollar, sevda sotesi
Ümmeti alemde, göçenim sendin
Bahattin Tonbul
14.4.2013

Bahattin Tonbul
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Göçmen Kuşlar Gibi

Göçmen kuşlar mevsimi gelince terk eder yaşadıkları yeri
Beklemezler kimseyi yuvasını yavrusunu hatta bütün giysileri
Bırakır acelece terk eder bir an evvel hedef belirler gideceği
Mekanın yolu,her şey zamana ve zeminle ayarlanmış değil mi

Anlayamadım canım sevgilim bir göçmen kuşu gibi terk ettin
Yarım kalan o kadar hedeflerin vardı ki hiç beklemeden gittin
Adeta koşarcasına yavrularını beni ve gelecekteki her şeyini
Bıraktın yüz üstü anladım zamanın dardı söyüyemeden sevdiğini
17.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Göçüyor

Ölüm manalı güzel olsa gerek
Bütün insanlar oraya koşuyor
Dertlere son çare olması gerek
Güzel olmaz ise  neden göçüyor

İşte gerçek yaşantı oradadır
Verilen hakikatlar yaradadır
Esecek son rüzgarlar boradadır
Güzel olmaz ise  neden göçüyor

Gelmiş geçmiş tüm paşalar ağalar
Güçlü güçsüz zayıf orada ağlar
Zengini fakiri bir kefen bağlar
Güzel olmaz ise  neden göçüyor

Allah’ım verende sen alanda sen
Yüreğimi derende yaranda sen
Yaşarken bunları kabullenmişsem
Ölüme kavuşmak için koşuyor

Al eline mendili sallayı ver
Ölüme koşarken balayını ver
Hakikat uğruna kolayını ver
Sevenleri Allah ondan göçüyor

Dahasımı var tükenen ahların
Oraya düşünce dönmez vahların
Senden önce giden nice şahların
Hakikatı Allah ondan göçüyor

Allah’ım affet umudum hep sende
Topraktan hak ettin toprağın tende
Yüzde hakikatın dururuyor bende
Sana kavuşmaya ruhum göçüyor
Bahattin Tonbul
4.2.2012

Bahattin Tonbul
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Göğe Yükselirken

Sen gittin gideli
Gözlerinin sıcaklığı gitmedi üzerimden
Seni sordum meleklere
Sınırsız güneşin bıraktığı beneklere
Göç etti turnalar farklı farklı memleketlere
Yoruldu gönlüm
Beklerken
Gecelerin sabahı gözlenirken
Bulup yerine koydum aşkımızı
Yokluğun kayboldu birden göğe yükselirken
Bahattin Tonbul
5.3.2012

Bahattin Tonbul
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Göğsümde Dursaydın

Dilerim tanrıdan rahat olasın
İçinde acılar seni yakmasın
Sızılar ruhunu kaplar bakarsın
Göğsümde dursaydın canım sevgilim

Elini uzatıp beni yakmıştın
Güzelim gözünle nazar atmıştın
Kimseye bakmadan dosta katmıştın
Göğsümde dursaydın canım sevgilim
Bahattin Tonbul
3.2.2009

Bahattin Tonbul
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Göğsünde

Aşklar bir yumak misali sarılmış
Üst üste
Düzensiz dağılacak gibi karmaşık
Sonrada
İlmik ilmik dokumuş her birini diğerine
İster kazak ister süveter giydirdiğin gibi
Hiç değilse ses ver bedenin üstünde
Adına ad konsun
Yazısı deseni siyah olsun
Dursun
Sevdiğinin göğsünde
Bahattin Tonbul
22.1.2011

Bahattin Tonbul
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Göğsünde Ateşi

Yapılan doğrunun, bedeli vardır
Bir gün dönüp gelir, bedel ödersin
Sevdanın ve aşkın, tek yolu ardır
Göğsünde  ateşi, yakıp ödersin

Almışsın sevdayı, yükün ağırmı
Sevdiğin o güzel, gerçek sağır mı
Taşıdığın yara, sana kahır mı
Göğsünde  ateşi, yakıp ödersin

Rabbinden istedin, ona bıraktın
Sardığın sevda da, sanki çıraktın
Umudun içinde, yarden ıraktın
Göğsünde  ateşi, yakıp ödersin

İsteklerin olmaz, deme ha sakın
Sevgisi gönlünde, iyice bakın
Hakkında hayırlı, olursa akın
Göğsünde  ateşi, yakıp ödersin
Bahattin Tonbul
11.8.2012

Bahattin Tonbul
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Göğsünde Meleğim

Çok özledim be gülüm çok
Çok bekledim aylarca
Belki de yıllarca
Dönersin diye
Umudum bitmedi
Tükenmedi sevgim hala
Tesellim sen
Ruhumdaki aşk da
Burnumda ki o kokun
Çıkmaz içimde ki yok olmaz acın
Solmadı be gülüm solmaz da
Sevgin durur kalbimde
Gel artık dön geriye
Ufkumda ne yağmur var ne bulut
Gözyaşlarım mı dersen
Kurumuş  somut
Gölgeler karanlık
Hayaller bitmek bilmiyor
İnan
Geçmiş çok acı
Zaman artık yetmiyor
Seninle doğan aşk
Hergün gün batımı
Sevgiye muhtaç
Kıyma ezme
Doğmasın sensiz güneş
Yıldızında çobanım
Kaymasın bensiz o yalınız yokolan eş
Unutulmak alın yazın dersen
Yazarım alnıma
Unutmayı unuturum senininle
Kaybolurum yatarım göğsünde
Meleğim
Bahattin Tonbul
26.10.2012

Bahattin Tonbul
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Göğsünde Yaşatacak

İşte bu son şiirin,yüreğimi yakandı
Bensiz dolaşan şiir,gönüllere akandı
Yürekte kalan şiir,benim için solandı
Sevda dolu gönlüme,acı parçalayandı

Kanımı kaynatacak,içimi aydınlatacak
Bir sevda istiyorum,göğsünde yaşatacak
Bahattin Tonbul
13.4.2011

Bahattin Tonbul
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Göğsünü Yakan

İçimde sevdayı sakın unutma
Bedeni gitmişti,göğsünü yakan

Yoksunsa yaşamı attın be gönül
Yürekte ateşi yakıp da tutma
Zamanla uzayıp,gittin be gönül
İçimde sevdayı sakın unutma

Bizim sevgimizdi ayakta tutan
Tam elli bir gündü umutla bakan
Yemesi içmesi,lokmayı yutan
Bedeni gitmişti,Göğsünü yakan
Bahattin Tonbul
15.8.2009

Bahattin Tonbul
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Gök Kuşağı Elbisen

Durmuyor kanımın kaynaması sanki ateş gibi
İçten içe yanıp tutuşuyor kavruluyor belli
Çok heyecanlıydım görünce aniden seni
Sanki o ilk günlerdeki tanıştığımız el gibi

Bir yaklaşıp birden uzaklaşıyorsun neden
İçindeki özlemi unutamadım gülerken
Yağmur yağarken arkasındaki belki de sen
Yedi rengini de gördüm elbisenin eteğini bir ben
26.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gök Yüzü Karanlık

Gece havada bulut yok,gökyüzü karanlık
Bir demet yıldız dolaşıyor bir takımı da arada
Kayarak kayboluyor.
Sanki insanların toprağa konduğu gibi yok olu veriyorlar
Yerine sanki başka bir yıldız alı veriyor,hemen
Neyi merak ettim dersiniz?
Acaba sevgilimin yıldızı kayınca
Onun yerine yanan yıldızı merak ettim
Kayan yıldızı nereye düştü dersin işte merak bu ya
Hep onu yakalamak isterdim hayalimdeki rüya
O oldu,içimde o kalacak şimdi?
17.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gök Yüzünde

Dilden dile sarıp,o ses veriyor mu
Gök yüzünde çıkıp,kanatlanıyor mu

Dinlemez babası,unut dokusunu
Söylediğin yari,arayan soran yok mu
Yok olan anası,toprak tortusunu
Dilden dile sarıp,o ses veriyor mu

Acılar sonrası,sevenler deryası
İçindeki aşkı,hiç haykırıyor mu
Gönlünde uçuşan, ayrılık rüyası
Gök yüzünde çıkıp,kanatlanıyor mu
Bahattit Tonbul
3.2.2009

Bahattin Tonbul
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Gökcen

Çok geçmedi yıl bin dokuz yüz seksen üç
Doğumun gecikti,annen için bu çok güç
Yattı hasta haneye,benim için beklemek hiç
Gece haberini aldım,oğlunuz oldu,mayıs üç

Sabah ilk işim yanınıza koşmak oldu
Hasta haneden çıkar iken,isim bulmak zor oldu
Çok düşündük,tartıştık bütün adlar yok oldu
En sonunda adına karar verdik,Gökçen kondu

Bir kızım, bir oğlum var, yeter dedik
Gönlümüze göre uzun zaman bekledik
Yemedik içmedik sizleri iyi bir şekilde büyütüp
Gençlikteki tüm sevgimizi sizlere verdik

İlk okula başlayana dek annem baktı
Eve gelince yalçın,selcen sana meraktı
Annense hep özlemini içinde yaktı
Gece olunca seni ayağında,işi sallamaktı

İlk okulu şen tepede,orta ve liseyi denemede
Güzel okurdun,ama geç kalırdın derslere de
Biz okulda ders de iken,sende evde
Ne yapardın bilmiyorum,hata nerede
8.7.2007

Bahattin Tonbul
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Göktedir Baba

Söylenecek lafım, kalmadı ama
Seni seviyorum, sevgili baba
Boş konuşmak değil, dillerim yama
Kökü yerde başı, göktedir baba

Yorgunum yol uzun, zamansa kısa
Rabbim benden razı, cenneti yasa
Sarılma ey toprak, mezarım kasa
Kökü yerde başı, göktedir baba

Yeterki Allah de, umuttur eller
Açardı bahçede, solmayan güller
Bir seda haykırır, ağlar bülbüller
Kökü yerde başı, göktedir baba

İnan aydınlanır, kalpde dilekler
Izdırap kederdir, özler melekler
Kötü sözü söyler, sonsuz da bekler
Kökü yerde başı, göktedir baba

Kalk yolunda yürü, ne yerse yesin
Allah’a hamdolsun, kaderse desin
Doyurup içiren, rüzgarı kesin
Kökü yerde başı, göktedir baba

Bahattin gün olur, hayaller atlar
Namludaki kurşun, hedefde patlar
Sabır taşı olsan, elbette çatlar
Kökü yerde başı, göktedir baba
Bahattin Tonbul
22.2.2013

Bahattin Tonbul
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Gökyüzünde Nerede

Ben özlerim özledim,benden ayrılan yari
Dünya hüzün bıraktı,sessiz kalan  o yari
Şereflendi aşkıyla,cennet onun tek kari
Ruhumun sessizliği,gökyüzünde  nerede

Üstüne toprak örttün,karanlıkta derinde
Sürgüne gönderdiğin,sevdam hala yerinde
Acını tadamadan,çekip gittin serinde
Ruhumun sessizliği,gökyüzünde  nerede
Bahattin Tonbul
6.3.2011

Bahattin Tonbul
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Gökyüzüne Bakınca

Sev ki sevenleri gör, seni de severler bil
Karanlık geceleri, zamana meydan okur
Ayrılık ölümden zor, acısı olmuş sefil
Gökyüzüne bakınca, yıldızlar halı dokur

Sokaklar cehennemse, kurşunlar boyanırmış
Elleri ceplerinde,, hayaller dayanırmış
İkindi yağmurunda, yürekler tıkanırmış
Karanlık geceleri, zamana meydan okur

Daha çok riske girdim, güneş doğuşu izler
O yar dağa tırmanır, nehir sevdayı gizler
Görmediğin bir çok yer, yüreklerde aşk gözler
Karanlık geceleri, zamana meydan okur

Farkındamısın bilmem, hep yalınız gezerdim
Onsuz bu dünyada ben, içim yanar sezerdim
Yaşantımın her anı, deniz olsa yüzerdim
Karanlık geceleri, zamana meydan okur
Bahattin Tonbul
9.5.2017

Bahattin Tonbul
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Gökyüzüne Çıktın

Ruhumda ki büyük, acıların var
Gökyüzüne uçtun, tekbaşına sen
Birlikte yatmıştık, eleleydik yar
Sabahı bulmadan, yokolmuştun sen

Beş ocaktır bugün, ölümü tatdın
Bir başına soğuk, toprakta yatdın
Buz gibi havada, aşkını satdın
Gökyüzüne uçtun, tekbaşına sen

Geceler ay gibi, kayboldum sensiz
Yıldızlarda kaydın, cennetin bensiz
Kalbe düşü verdin, hayalin densiz
Gökyüzüne uçtun, tekbaşına sen

Gökkuşağı rengi, bulutlar üstü
Toprak ıslandıkça, dostların küstü
Yağmurun altında, nutkumu kesti
Gökyüzüne uçtun, tekbaşına sen

Gölgelerde güneş, sevda üstüne
Ölüm aldı benden, gittin pistine
Düşüverdi başın, omuz üstüne
Gökyüzüne uçtun, tekbaşına sen

Bahattin sözlerin, son durağına
Bahçede solacak, gül dudağına
Dayanmaz ateşin, sıcaklığına
Ölüm aldı benden, umudumdun sen
Bahattin Tonbul
5.1.2014

Bahattin Tonbul
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Gökyüzüne Sersinler

Sürüyorum dilimi teline yavaş yavaş
Yüzüne bakıyorum acıyorum arkadaş
Yapamıyorum sanki,gönlümdeki bir savaş
İçimi ürpertiyor,aşkım olmuş bir kandaş

Bırak serbest kalsınlar,sevenler sevilenler
İster toprak atsınlar,yüreğini örtsünler
Sevdamı bağlasınlar,kimseye demesinler
Geçmişteki anları,gökyüzüne sersinler
Bahattin Tonbul
21.3.2009

Bahattin Tonbul
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Gölge Etme Sen

Nefsim korkutuyor, sözüm geçmiyor
Onu tanıyınca, merak etme sen
Sevda özletiyor, aşkı içmiyor
Oh ne güzel sabah, gölge etme sen

Geceden kapımı, ne ile çaldın
Kapıyı açan ben, umuda daldım
Bir süre kendimi, aşkına saldım
Oh ne güzel sabah, gölge etme sen

Öldün mü kaldınmı, hiçbir haber yok
O güleç yüzün de, duran benin çok
Aşkınla kalbime, sapladığın ok
Oh ne güzel sabah, gölge etme sen

Bugünde yaşadım, hele çok şükür
Hayaline dalmak, engüzel fikir
Akşamın gölgesi, zor olur fakir
Oh ne güzel sabah, gölge etme sen

Sevdaya gül dahil, koklamak güzel
Müdahilse  sevda, gül ona özel
Yaşamak sadece, yaprakta gazel
Oh ne güzel sabah, gölge etme sen

Bahattin ateşte, aşk ile yanma
Kavuşmak zor ise, sakın aldanma
Vuslata aşık ol, gönülsüz kanma
Oh ne güzel sabah, gölge etme sen
Bahattin Tonbul
13.8.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gölgede

Senden uzakta ve sensiz
Yalnız olan yüreğim var
Uykularım olmuş densiz
Gölgede bakışların var

Her yer ayna gibi parlar
Yalan değil geçen yıllar
Değişmiyor sonbaharlar
Uzaktan bakışların var

O şarkı sensiz ağlatır
Geçmiş bugünü bağlatır
Hasret ruhumu dağlatır
Gölgede bakışların var

Deli eden zaman değil
Acıya bu yürek meğil
Güneşi tutarak eğil
Gölgede bakışların var

Şen ol sevdiğini üzme
Acıyı bul ama ezme
Kalpten kalbe sakın gezme
Gölgede bakışların var

Aşk derttir yarsiz azar
Dil  yarası oyun bozar
Yürek susar şair yazar
Gölgede bakışların var
Bahattin Tonbul
22.6.2013

Bahattin Tonbul
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Gölgeler

Hey aşk doldur kadehine de
Senin için içelim
İçelimde kendimizden geçelim
Duymayalım varlığı yokluğu
Unutalım yaşamışı yaşanmışı
Dolanalım yüreklerde
Arayalım birdaha o mahsun  olan sevgiyi
Saralım boş göğsüne
Koyalım döşüne ateşi
Anar artık yakar tenimi
Özlem
Duy duysana yar
Kadehler boşalmış
Bardaklar dudakları çatlamış
Sensizlikten kararmış geceler
Hayaller gelmez oldu mehtaba
Oynar senli sensiz gölgeler
Bahattin Tonbul
30.11.2011

Bahattin Tonbul
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Gölgeler Bile Yoktu

Güneş yeniden doğuyordu
Gölgeler toprağa düşerken
Sıcak yavaş yavaş çoğalıyordu
Arkandan
Gölgen ise küçücük kalıyordu
Farkında olmadan

Kafamı saklamak istedim
Oraya biran
Gölgeler kaybolmadan
İçimse artık rahat
Sensizliği yaşarken
......
Of of ateş sardı birden bire her yanımı
İçimi  dağlıyordu sanki acı
Gözlerim  gölgeni arıyordu
Durmadan
Bir o yana,bir bu yana baktım
Kimseleri göremedim
Hatta sormadım bile
Farklılığı özlemi hasreti
Ayrılığı tatmadan

Gölgene sığındım
Orada saklandım
Ta akşama dek
Bak görülmüyor artık arkandan
Daha koyu uzanıp siliniveriyor
Büyüyordu yeryüzünde
Büyüdükçe tükeniyordu o koyu
Simsiyah gölgeler
Tıpkı seninin ile benim
Yaşadıklarım gibi

Bak anladın mı?
Birbirimize olan sevgiyi
Kopuyor
Siliniyordu sanki bütün o gölgeler
Yapmacık oldu ışıklar ikimiz için
Yaşarken
Ne sihirdi
Nede süresi yetişemedi
Gidiverdi
Güneş batarken

Yerini yalnız gecelere bırakıyordu
Arkasında
Karanlıkta ruhumu sarıp kaplayan
Şafakla ufkun birleştiği  o mekan var ya
Tam o anda
Artık sensizlik boğazımı sıkıyordu
Gölgeler bile yoktu
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Bomboş kalbim durmadan
Seni
Sevgini arıyordu
Bahattin Tonbul
26.6.2010

Bahattin Tonbul
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Gölgelerde

Bazen yürürdün bensiz
Yıldızlar üstünde
Farkında olmadan süpürürdün
Bozulanları
Kayan yıldızlarınla
Sanki içindeydi o kızgın güneş
Yakardın bakışlarınla
Arkan dönükde hata uzakta olsa
Hayalimde kurulurdu orkestiran
Duyulmazdı sesin
Koskoca bir sevdaydı senle yaşamak
Şimdi hayat anlamsız
Uçup gitti hepsi senle birlikte
Koşsamda tutamam biliyorum
Sen gerçeksin şuan
Nerelerdesin
Umutya
Bense seni izleyen gölgelerdeyim
Bahattin Tonbul
13.1.2013

Bahattin Tonbul
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Gölgelerin Üstünde

Günlerce saklıyorum, seni kendi içimde
Özleyen tüm duygular, mısraların üstünde
Yüreğimi kessen de, acın çıkmaz biçimde
Kimseler görmeyecek, gölgelerin üstünde

Duracaksan orda kal, beni bekle orada
Duyacaksan öyle çal, sazım kırık burada
Parlayan son sevdamız, umut vermiş sırada
Kimseler görmeyecek, gölgelerin üstünde

Parlayan aşkımızla, uyuyacak uyansın
Karanlık gecelerde, yıldız olup kayansın
Senininle geçen günler, anılara dayansın
Kimseler görmeyecek, gölgelerin üstünde

Bu sevgiyi anlamak, rüya gibi geliyor
Bir yaşamı harcamak, karanlığı deliyor
Bağlayacak umudu, hayeller de eliyor
Kimseler görmeyecek, gölgelerin üstünde

Sözlerimi bağlayın, ben o yari unutmam
Yıllarcada ağlasam, gözlerimi kurutmam
Anlayacak özlemi, bir çırpıda karatmam
Kimseler görmeyecek, gölgelerin üstünde

Bahattin’im sevdayı, esen rüzgara vurur
Yaşanacak yılları, yüreğinde kavurur
Bitmeyen o sevgiyi, dillerinde savurur
Kimseler görmeyecek, gölgelerin üstünde
Bahattin Tonbul
8.12.2012

Bahattin Tonbul
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Gölgen Silinmez

Bekler her gün yolunu bu yaratılan
Mevsim ne olur ne geçse bilinmez
Mutlaka bizim sokakta karatılan
Lambalar sönse hiç gölgen silinmez

Ay ışığı vurur çokça uzaktan
Ayakları şişti, ayakta durmaktan
Gece gündüz özlerdi ağlamaktan
Lambalar sönse hiç gölgen silinmez

Bir tutam aşkımla, dursan yanımda
Tut ellerimi aşk yansın kanımda
Tüm şarkılar söyler bizi anında
Lambalar sönse hiç gölgen silinmez

İzliyorsan bizi yakınımızda
Yaşatılan anılar takımızda
Verdiğin bütün  tatlar şarkımızda
Lambalar sönsede gölgen silinmez

Hüsranı bir yerde kabul ederim
Sen olmazsan aşkımızı güderim
Hayalleri umut ölüm kederim
Lambalar sönsede gölgen silinmez

Bahattin hayatı yaşanmış akar
Gerisi hayalmiş gerçeği yakar
Sevdiği o güzel cennetten bakar
Lambalar sönse hiç gölgen silinmez
Bahattin Tonbul
30.3.2013

Bahattin Tonbul
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Gölgenin bıraktığı Zaman Kadar

Gökteki kartallar yok olmuş
Bu yaşamın sonu veya hayatta kalmanın
Başlangıcı olsa gerek.
Her şeyden önce insanların istediği gibi
Yaşaması ve sevgilerini yaşatması gerekir
Kartallar olmasa bile.
Yaşadığımız bu kısa dönemde severek sevilerek geçirmek
En son insan bu dünyadan gitti mi?
Onun hatırasını,gök yüzündeki yalnız bulutun
Uçsuz bucaksız çimenler üzerinde
Gölge bıraktığı zaman,kadar
Yer bulamaz.
Canım.
17.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gölgense Kaybolmasın

Sensizliğim gözlerimden akıyor
Hayalin hiç solmasın yüreğimden
Aşkın güneş olmuş nasıl yakıyor
Gölgense kaybolmasın içerimden

Sevdamızı astığım ağaç durur
Bahar gelmiş bak o yapraklar kurur
Yorgunluktan rüzgar nasıl kudurur
Gölgense kaybolmasın içerimden

Gökyüzünden uçan kuşa baksana
Yağmur olup selli sulu aksana
Yarsiz olan o tenini yaksana
Gölgende kaybolmasın içerimden

Bayıldım sevdamıza havasından
Yükseltmiş o dağları sefasından
Unutamam yarimi edasından
Gölgense kaybolmasın içerimden

Şu an senden uzak nerelerdeyim
Hiç durmadan akan derelerdeyim
Gönlümü ısıtan berelerdeyim
Gölgense kaybolmasın içerimden
Bahattin Tonbul
22.11.2011

Bahattin Tonbul
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Gölgesi Çöktü

Gittimi tam gitti, o yar yanımdan
Ayrılık belimi, nasılda büktü
Gurur duyar bende, geçmiş anımdan
Doğmadan güneşin gölgesi çöktü

Gölgesiz dünyada, hayali bilki
Özleyip bekleten, acıyı dilki
Hasretlik farklıydı, zamanı silki
Doğmadan güneşin gölgesi çöktü

Asalet doğuştan, elinizdeyken
Mutluluk görülür, dilinizdeyken
Birden bire büyür, izimizdeyken
Doğmadan güneşin gölgesi çöktü

Geçmişi unuttum, sır olup aktı
Sevdası gönlümde, hala berraktı
Aşkı suya yazmış, yazan çaylaktı
Doğmadan güneşin gölgesi çöktü

Anlatırım yari, sessiz derinden
Uzaklardan bakar, bana yerinden
Gelen rüzgarları, eser serinden
Doğmadan güneşin gölgesi çöktü

Dokundu hissettim, onu yaşadım
Sevdayı yalınız, aldım boşadım
Ölüm hak olunca, çıktı haşadım
Doğmadan güneşin gölgesi çöktü
Bahattin Tonbul
24.1.2014

Bahattin Tonbul
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Gölgeye Gitme

O güneşe gitme,gölgeler gitsin
Çok seviyorsan,beni terk etme
Sen bensiz yitme,yitenler bitsin
Arkandan kaybolmuş,gölgeye gitme

İzi varsanarsın,ne haindir o
Zindanlar karanlık,mahkum olmaz o
Umut aydınlıksa,saklanmıştır o
Arkandan yokolmuş,gölgeye gitme

Uzaktır aranız,yakında olsa
Peşinden koşardı,arkanda dursa
Uzayıp kısalır,yerinde solsa
Arkandan yokolmuş,gölgeye gitme

Hayat acımasız,gönüller kırgın
Kaybolunca birden,yüreğin dargın
Acıyı unutmaz,bağlanan sargın
Arkandan yokolmuş,gölgeye gitme

Kahrolsun karanlık,sevdamız uzun
Ruhumuz aydınlık,çoğalır yazın
Gölge dedikleri,alsada izin
Arkandan yokolmuş,gölgeye gitme

Bahattin’im bende,akar dururum
Su dolu ırmakta,susuz kururum
Bu nasıl sevdaymış,bitmez gururum
Arkandan yokolmuş,gölgeye gitme
Bahattin Tonbul
10.7.2012

Bahattin Tonbul
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Gömsün Seni

O duaya ermek gerek
Hak talaya varmak demek
Gönüllere aşkı sermek
Dualarla gömsün seni

Yaradanım sarar ise
Ona varmak hazar ise
Aşka bakan nazar ise
Dualarla gömse seni

Dereleri bayırları
Yaptığın tüm hayırları
Gönüldeki çayırları
Dualarla gömsek seni

Ne baharı nede yazı
Alındaki kara yazı
Vakit saat deki sazı
Deyip deyip gömsek seni

Ruhlar toplanıp gitmesin
Çok uzaklara yitmesin
Köşe bucak ot bitmesin
Sevda çiçek sarsa seni

Hakkı hakka tam vereydin
Dünya malını sereydin
Sonsuzluğa sen ereydin
Topraklara gömsek seni
Bahattin Tonbul
19.8.2009

Bahattin Tonbul
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Gömün Yarin Toprağına

Ey benim garip gönlüm
Fakir ömrüm
Sevdiğim yarin yokluğu
Senin yokluğunla birlikte yakıp bitiriyor
Söyle Allah aşkına
Ne zaman çalacaksın kapımı
Benim
Bırak ne olur benimle farklı düşünmeyi
Sabır ver yanan yüreğime
Çaresiz acıların duruyor bak hala içimde
Çok özledim seni
Çünki sevdiğim  sen aldın  değil mi
Bir nefesdi o bana
Bir yudum suydu belki
Ama kokusu bambaşka birşeydi
Aşkımızı inkar edersem Rabbim sorsun
Özledim ona kavuşmak için
Seni
Anlaya bildin mi
Gömün yarin toprağına  beni
Bahattin Tonbul
7.2.2012

Bahattin Tonbul
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Gönderdim

İçin için yanar gönlüm,küçüklüğü bilemedim
Her gece rüyalarımda,ineklere yem verirdim

Arkadaşlar top oynardı,özlemim içimde yandı
Sabah akşam dükkan vardı,çocukluğum orda kaldı

Bir pazarda yatamazdım,fırından pide alırdım
Ailenin tek çocuğu,sanki bir tek ben mi vardım

Çelik çomağa vaktim yok,bilye aşık oyunu çok
Yemek yemeyi unutup,sanki karınlarımız tok

Anamı ben çok özledim,kimseye naz edemedim
Yarime yar diyemedim,onu da erken gönderdim
Bahattin Tonbul
8.3.2009

Bahattin Tonbul
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Gönlü Bol Dayım

Gençliğin gurbette geçti,sahipsizdin
Köyünden uzak hasretle,gezerdin
Eşini çocuklarını durmaz özlerdin
Gönlü bol dayım,akrabalarını severdin

Çok çektin sonra Avusturya'ya gittin
Eşini dostunu,hatta çocuklarını iş sahibi ettin
Buda yetmedi,damatlarını bile oraya götürdün
Gönlü bol dayım,sonunda Akbaş Köyüne geldin

Kimseyi incitmezsin, çok hassas birisin
Bulunduğun ortamda,hiç rahat değilsin
Daima tepkiyi eleştiriyi,en yakınından yersin
Gönlü bol dayım,biz seni biliriz için rahat etsin

Sanma ki görüşmesek bile,senden uzak değiliz
Ne derseler desinler,seni canımızdan çok severiz
Seni horlayanların,dediklerine sadece güleriz
Gönlü bol dayım,onların cahilliklerine veririz

Çok kırıldın mahcup oldun,sakın ha
Bunun için telaşlanıp,boşa darılma
Cahillerin hatalarını ciddiye alma
Gönlü bol dayım,biz seni severiz aldırma

Yapılan hatayı hakareti,biz de gördük
Bilirsin onlar küçüldü,bizse büyüdük
Bize bunu yapanlar,seni de çok düşündük
Gönlü bol dayım,geçmişte çok süründük

Yaptıklarının değeri yok,sen beceriksizmişsin
Bu diyenlerin gözüne dursun,hepsini iş sahibi etmişsin
Hepsi büyümüş,çocuk sahibi olmuş,gelecekte göreceksin
Gönlü bol dayım,sabırlı ol sonucu bekliyeceksin

Yurt dışında çalışmak, paralı olmak
Eşin dostun,büyüğün küçüğün gönlünü kırmak
Varsa kinin,geçmişteki özüne bakmak
Gönlü bol dayım,en iyisi onlardan ders almak

Çok sabırlısın,Allah gönlüne göre versin
Eşini dostunu,bir arada görmek istersin
Bazen böyle aksilikler,seni hiç üzmesin
Gönlü bol dayım,sebep sen değilsin

Bizler bu dünyada misafir olmuşuz
Hepsi iyi olacak değil,gönül koymuşuz
Sanki ölmeyecek gibi,içinde kin nefret dolmuşuz
Gönlü bol dayım,niçin böyle olmuşuz

Eskiden daha çok içip gezerdin
Derdin neydi ki,kimselere söylemezdin
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En yakın dostun,kim bilmiyorum belki kendin
Gönlü bol dayım,Allah sana daha uzun ömür versin

Yıllar seni eski demedi,sadece yordu
Yakınlarının lakırdıları içine çok koydu
Bay pas oldun,için ilaçla doldu
Gönlü bol dayım,seni anlayan insan yoktu

Bahattin'im yaza,yaza bitmiyor
Seni anlatmaya,kağıt kalem yetmiyor
Çocukların kıymetini hiç mi hiç bilmiyor
Gönlü bol dayım,hayat bu herkesin başına geliyor
6.8.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gönlüm

Bu dünyada el gibiyim
Sanki çok garip biriyim
Sorsan belki de deliyim
Yanar durur deli gönlüm

Kelimelerle oynuyor
Yürek sesi hiç durmuyor
Sevda yerine konmuyor
Bakar dururu deli gönlüm

Senin ile geçti ömrüm
Ağrır durur iki böğrüm
Yarsiz bu alemde körüm
Aşkı sorar deli gönlüm

Yağmur yeri yaşlı olur
Çimen üstü yeşil olur
Seven güzel uslu olur
Arar durur deli gönlüm

Bahattin’im dilim kurur
Tek başına için burur
Seven kalp de seni korur
Sarar durur deli gönlüm
Bahattin Tonbul
28.7.2010

Bahattin Tonbul
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Gönlüm Bana Dargın

Dilim sana kızgın,giden ömrüme
Anlatılacaktı,hepsi gönlüme
Düşündüğü için,yanan ömrüme
Gönlüm bana dargın,bense gönlüme

Acılar sabrını bak bitiriyor
Artık fırtınalar ses getiriyor
Ölüm ikimizi,pes ettiriyor
Gönlüm bana dargın,bense gönlüme

Zerrenin kaybında,yoktur günahı
Şimdi olacaksa yarının ahı
Ölmeyi bilsen,gitmez günahı
Ömrüm ona dargın bense gönlüme

Sevmeyi bilsen de vardır kaderi
Yarini alacak,aşkın ederi
Bütün meselede,bitmez kederi
Gönlüm bana dargın,bense gönlüme

Şimdi olacaksa yarına kalmaz
Yarin kalacaksa,bugünü salmaz
Gerçek alacaksa,hazırı olmaz
Gönlüm bana dargın,bense gönlüme

Madem hiçbir insan,sahip olmamış
Bırakıp gidecek,aşkı dolmamış
Erken terk edince,yüzü solmamış
Gönlüm bana dargın,bense gönlüme

Düşündüğü için,sevda kızıyor
Yüreğe akacak,kanı sızıyor
Toprağı açacak,anı yazıyor
Gönlüm bana dargın,bense gönlüme

Candan sevenleri,boşa almadın
Acıya tatlıyı,neden salmadın
Eliyle tutacak,suya dalmadın
Gönlüm bana dargın,bense gönlüme
Bahattin Tonbul
30.10.2010

Bahattin Tonbul
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Gönlüm Kalmış Çok Aç

Karnım aç değil gönlüm kalmış çok aç
Doyamadım sizlere etrafa gülücükler saç
İçim yanıyor doldurun aşkıma dolu bir bagraç
Nerde kötülük görürsen durma orda hemen kaç

İsteyeninde çok istemeyeninde alabildiğine
Mümkün değil her kesin gönlünü yapabilme
Oturup kalkıp Allah'tan isterdin yardım dileme
Nerde kötülük görürsen onu sakın affetme

Bu işgence bu ayrılık karşılıklı birbirimize olan
Aşkımızı duyup da gıp da olup hayran kalan
O kadar insan vardı ki bize aşkımıza nazar koyan
Doyamadan ayırdılar bizi farklı farklı dünyalara atan
10.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gönlüm Özlemdir

Ben yari yar alınca, deliler gibi sevdim
Yol bilmez kervan geçmez, aşka hasrettir gönlüm
Zaman zemin bulunca, ben onu onsuz sevdim
Umut sürüyor dostum, yare özlemdir gönlüm
Bahattin Tonbul
28.2.2016

Bahattin Tonbul
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Gönlüm Sana Doymadı

Gönlüm sana doymadı içimdeki heyecan
Beni hayata bağlayan,sen ile olan dünyam
Bu dünyamı yıktın,kaçtın hemen buradan
Senin mezarın gibi, mezarım da olacak o an

Sarılacak, koklayacak ve kucaklıyacağım  kalmadı
Kendini bana alıştırmıştın şimdi o kısımlar boş kaldı
Yerini tutacak dünyalık yok,ortalığı sert bir rüzgar aldı
Bana üç çocuk ve kalbime bıraktığın acı bir yara kaldı
11.2.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gönlüm Senden Gitmedi

Hayallerle başlayıp
Her şey sonsuza kaldı
Sevda bedeni sarıp
Aşkımı rüzgar aldı

Bu dünyayı kaplayıp
Ruhum sana doymadı
Oyunlarla başlayıp
Yare yüzüm kalmadı

Acıların çoğaldı
Sevgim sana yetmedi
Boğazlarım daraldı
Gönlüm senden gedmedi
Bahattin Tonbul
21.3.2009

Bahattin Tonbul
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Gönlüm Sizden Vaz Geçmedi

Karanlık yıllar geçti anam geçti
Bütün ömrüm yaşamayı seçti
Vade yetmedi acı sızı bir hiçti
Gönlüm sizlerden vaz geçmedi

Doyamadım hayata çiçeklere
Ayrı bir özlem duyardım sizlere
Nasıl olduda ayrı düştüm gözlere
Gönlüm sizle idi ayrılan deyişlere

Korkmadan durdum aylarca bekledim
Her şeyimi sizlere adadım verdim
Baksam bile sizleri göremezdim
Ne oldu gözlerime bunu çözemedim

Ben gidi yorum ayrı ayrı vatana
İçime dolan orada ki yatana
Sizi hiç sormadılar o an  bana
Gidiyorum bende bizi yaratana
10.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gönlüm…Muhterem Karabaş’a

Bir valizle çıktım,gurbet eline
Köyü özler oldu, bu garip gönlüm
Bülbülün çilesi vurmuş diline
Eşimi dostumu,ister bu gönlüm

Anadan babadan,ayrı düşünce
Hasret olan sevdam,kalpde pişince
Zamanı gelene, toprak eşince
Akrabayı özler,oldu bu gönlüm

Bir zamanlar devlet memuruydu zat
Bıraktı işini,kurdu bir hayat
Geçmişi unutup,sevdayı yaşat
Özünü özler oldu bu gönlüm

Severek evlendi sabiha ile
İki oğul bir kız,yetiş di bile
Mehmet ile kızı,farklı bir il’e
Gidince özler oldu bu gönlüm

Ne kadar isterdi,birlik olmayı
Bir arada olup,güçlü kalmayı
El ele tutarak,sevip saymayı
Yaşamak isterdi bu garip gönlüm

Karabaşdı asıl,yaşayan nesli
Akbaş Köyü onda,bitmez hevesdi
Atası dedesi,orda nefesli
Koklamak isterdi bu garip gönlüm
Bahattin Tonbul
20.5.2012

Bahattin Tonbul
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Gönlümde Anılar

İyi düşün hisset, sakın aldanma
Bir gülün anısı, zamanı alır
Ne varsa doğruda, şaşırıp kanma
Belki sabah açar, özlemi kalır

Geçmişte yaşarken, dönmüştün küle
Küllerin altında, fışkıran güle
Doğrulan yeni gül, ağlar bülbüle
Gönlümde anılar, hep bağlı kalır

Hayat tırmanıştır, tut yüreğini
İnsancıl yaşama, son emeğini
Ruhunu yansıtan, o meleğini
Göğsünde anılar, hep bağlı kalır

Özlediysen söyle, gece yarısı
Her vakitte sızlar, gönül ağrısı
Cennette buluşmak, gerçek darısı
Özünde anılar, hep bağlı kalır

Bahattin’in aşkı, durur sessizce
Güvercin kanadı, vurur sessizce
Ak bulutlar düşmüş, ömre sessizce
Gönlümde anılar, hep bağlı kalır
Bahattin Tonbul
16.2.2013

Bahattin Tonbul
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Gönlüm'de Yorulmuş

Kafam kocaman olmuş onu düşünmekten
İçi dolmuş ağır geliyor bu bedene neden
Gönlüm'de yorulmuş,daha ne söyleyeyim ben
Ah dilim ah durmuyor,canım sevgilim demeden

Gönlüme yeni bir sevdanın yeri yoktur bilesin
Ne kadar ayrı kalsam,ona olan sevdam genişlesin
Hürriyeti kaybettim,bundan sonrada gezemezsin
Ah dilim ah durmuyor,sensiz hür olsam ne edersin

Güzeller dizilmiş sırada beni bekler,bende iş yok
Gönlüm doymuş sensiz bu hayatın hiç tadı yok
Arama kimseyi hatıraların yetiyor,sonuç pek çok
Ah dilim ah durmuyor,dilin bilirsiniz kemiği yok
06.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gönlümdeki Aşk

Gönlümdeki aşkı aldı felek,koydu toprağına
İçimdeki yara oynuyor,durmuz acı bağrımda
Saramadım seni,alamadım bir türlü kollarıma
İncitmese keşke topraktaki taşları yuvarlama
07.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gönlümden Çıkamazsın

Hey gidi yar hey gidi
Yaşaması an gibi
Seni tadan  yüreğim
Ağacın dalı gibi

Sen gönlümden kaçarsın
Toprağı parçalarsın
Uzaklaştın yar benden
Ruhumu unutmazsın

Can gibi yar can gibi
Unutmadım sevgini
Zaman uzasa bile
Gökteki yıldız gibi

Işığını yayarsın
Çevremde çoğalırsın
Her gece sayamazsam
Gönlümden çıkamazsın
Bahattin Tonbul
30.12.2008

Bahattin Tonbul
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Gönlümü

Ağzında gönüllerde tadınım
Kollarım tutamadı gönlümü

Haydi gel,haydi gelsen kadınım
Şu anda yüreğine yakınım
Çıkıp gel artık sende yanıma
Ağzında gönüllerde tadınım

Hasretin dağladı hep ömrümü
Ateşim söndürecek gülümü
Sevdamda senin için yandığı
Kollarım tutamadı gönlümü
Bahattin Tonbul
3.4.2009

Bahattin Tonbul
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Gönlümü De Doldurdu

Ne çok sevmişim seni
Ne de ayrılık oldu
Sensiz geçen yıllarım
Benzimi hep soldurdu

Ruhumdaki yüreğe
Durmadan acı doldu
Kalbimdeki meleğe
Kanat takıp uçmuştu

Anıların kalbimde
Yıkılmadan dururdu
Sevdan yüreğimde
Gönlümü de doldurdu
Bahattin Tonbul
28.1.2009

Bahattin Tonbul
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Gönlümüzü

Yağmurlu bir günde,sordun kalbimizi
Yalnız kalınca da,sonsuz sevgimizi
Bastın bağrına da,yok olmasın izi
Bırakıp gidince,unutmasın bizi

Düşmesin derine,yanan ateşinde
Kapladı yüreği,sızlıyor yerinde

Yüzüme bakmadan,kapadığın gözü
Hiç mi acımadın,giderken son sözü
Fısıldamadın,bana attın öksüzü
Nerelerde ayrı,koydun gönlümüzü
Bahattin Tonbul
28.09.2008

Bahattin Tonbul
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Gönlün Hoşmudur

O beni görünce, nasıl titrerdi
Sevgide yaşanan, heycan bu olsa
Adını andıkça, kalbim titrerdi
Gönülde yaşanan, aşkım son olsa

Yar ölümü tatdı, darısı bize
Bu iş kolaymıdır, yoksa zor mudur
Başından geçenler, rüyadır bize
Sevmek kolay değil, gönlü hoşmudur

Çok zor olsa gerek, bom boş gidene
Ayırt edilecek, hakkı bilene
Yürekten sevip de, aşkı güdene
Çok kolay olmaz, gönlü hoşmudur

Bir türlü aklımdan, çıkmıyor anın
Sevdamız ateşdir, yanıyor yanın
Yağmurda dinmedi, akarken kanın
Bensiz oralarda, gönlün hoşmudur
Bahattin Tonbul
3.3.2013

Bahattin Tonbul
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Gönlün Mezar Olmuş

Geçmişten ders alıp, yarının varsa
Dünyaya güvenme, toprak doyar mı
Allah’ını anıp, ona sayarsa
Yollar mezar olmuş, insan duyar mı

Gül gibi görünüp, dikeni batan
Dost gibi yaşayıp, putlara tapan
Vatan toprağını, düşmana satan
Gönlün mezar olmuş, hain duyar mı

Geçmiş bunca zaman, eksiğin mi var
Takvim delik deşik, gördüğün mü yar
Nereye konuldu, bitmişti yıllar
Gönlün mezar olmuş, hain duyar mı
Bahattin Tonbul
4.1.2014

Bahattin Tonbul
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Gönlünde Solsun

Her sabah umuda, doğsun o güneş
Umut yüreğinde, bir sevda olsun
Gözlerin uzaktan, ararsa bir eş
O uzaktaki yar, seninle dolsun

Attığın her adım, ufkuma doğsun
Günaydın denince, şu göğsüm soğsun
Vereceğin sevda, kokunla boğsun
O uzaktaki yar, gönlünde solsun

Her insanı sever, sevdayı bilen
Sevmek çok ağırdır, geçmişi dilen
Pes eder sevilen, özünü silen
O uzaktaki yar, gönlüne dolsun

Uzun düşün yaşa, sen yararlı ol
Şimdi düşün yaşa, bak kararlı ol
Affetmeyi bilip, sen sabırlı ol
O uzaktaki yar, gönlünde solsun

Mantıklı ve esnek, sevdana baksın
Azimle sabırla, ufkunu yaksın
Etten kemiktensin, özüne aksın
O uzaktaki yar, gönlünde solsun

Gül ile düşünsen, gül gibi olun
Aşk ile düşünsen, aşıkda olun
Diken olup batsan, acıyla solun
O uzaktaki yar, gönlünde solsun
Bahattin Tonbul
6.8.2012

Bahattin Tonbul
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Gönlünden Daha Yüce

Sevdiğim yar ile konuşun
Onu sevdiğimi kaybedince tanıdım
Küstüm kendi kendimce
Tek başıma inan çok ağladım
Aradım durdum ömrümce
Bulamadım bir daha
Onun gibi sevdası gönlünden daha yüce
Bahattin Tonbul
1.5.2011

Bahattin Tonbul
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Gönlüne Göre Versin

Bindin mi inemezsin
Çevrendekini göremezsin
Çıktın mı da  düşersin
Sevdin mi de deli gibi seversin

Aşık oldu mu gidersin
Yemesini bilesin
Kimseyi düşünmezsin
Yüreğindeki sızı gedmesin

Yar,yar diye hep gezersin
Çok aşıktan sen betersin
İçindeki ateş hiç sönmesin
Allah gönlüne göre versin
21.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gönlünle Hükmet

Kimseyi bilerek, kırmadım inan
Verilen değere, iyi dikkat et
Hele haksızlığa, uymadım sanan
Değer taşlarını, gönlünle hükmet
Bahattin Tonbul
1.8.2013

Bahattin Tonbul
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Gönlünü Kuşaltmalı

Sevenin dost olmalı,yüreği çatal gibi
Rüzgarı sert esmeli,içini boşaltmalı
Yere kökler salmalı,ağaçdaki dal gibi
Güneş gibi ısıtıp,gönlünü kuşaltmalı

Geceleri ıssızken,karanlığın koynunda
Çılgın olan son dalga,sevenlerin boynunda
Sonra apaçık deniz,terkettiğin koyunda
Ateş gibi tutuşup,gönlünü kuşaltmalı

Yelkeni sallamalı,halatları çözmeli
Deniz dalgalanmalı,rüzgarı gözlemeli
Yanağına konacak,gözyaşları çizmeli
Güneş gibi ısıtıp,gönlünü kuşaltmalı

Düşünmediklerini,düşündüren seni bir
Yaratanın varlığı,yüzündeki beni bir
Canbaz ipinde gezen,güvendeki teni bir
Güneş gibi ısıtıp,gönlünü kuşaltmalı

Gökyüzünde gülmeli,yer yüzüne inmeli
Ateşi yuta bilen,canavara binmeli
Öğrenmeli hayatın,toprağında sinmeli
Güneş gibi ısıtıp,gönlünü kuşaltmalı
Bahattin Tonbul
29.11.2011

Bahattin Tonbul
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Gönül

Yarsiz bu diyarda gezen varmıdır
Sevenin içinde,o bir armıdır
Aşıklar gönlünde,ulu sevdadır
Yalnızlık onunda,bağrında gönul

Sevdiğim olmazsa bekle duruver
İçindeki aşkı,hele salı ver
Yaradan görürde,kalbe sabır ver
Gerçekleri bilen yare yan gönül

Aldın yari benden,şöyle bir çevir
Karıştığı toprak üst üste gelir
Ulu mevlam onu,sarıpta getir
Yarsiz bu dünyada,gezemem gönül

Yaktığı ateşi,sarmış her yanı
Acı veriyorsa,geçmiş zamanı
Elden bir şey gelmez,kaybolan anı
Yakalarsan hele,sabret be gönül

Tane tane düşer,sevda ateşi
Tutarsan  elinden,kurtar o leşi
İçinde kaynayan,kaçan kalleşi
Sarda koynuna can,bırakma gönül
Bahattin Tonbul
28.08.2008

Bahattin Tonbul
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Gönül Akar

Uzak durma bana öyle
İçimdeki yara böyle
Seven kalbe susan gönle
Atıverdim posta söyle

Ateş olmuş hep yanıyor
Eşi dostu  can arıyor
Yüreğinde acıları
Ona buna kim soruyor

Benim yarim bana bakar
Bedenimde güneş akar
Aşkı örten bulutları
Dağıtınca  gönül yakar
Bahattin Tonbul
12.4.2009

Bahattin Tonbul
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Gönül Arar

Gönül arar yarini, yar de gider mevlaya
Sevdan umut olmuşsa, hayat dünyayı seçer
Karanlık geceleri, sarsa seni evliya
Vakit saat gelmişse, dünya bizden vaz geçer
Bahattin Tonbul
6.4.2014

Bahattin Tonbul
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Gönül Arzusuyla

Gönül arzusuyla, acı çekilmez
Pişmanlık yükünü, alabilseydin
Aklın adaleti, kalbe dikilmez
Söylenen sözleri tuta bilseydin

Söylenen gizlenmez, sevdası para
Nerede durursan, orası ara
Selamet gönülde, çalınmaz yara
Esen rüzgarlarda, durabil seydin

Sırları açıkla hayalet yeter
Para pul adamı,rezilde eder
Gücün yetmez ise, iyilik yeter
Söylenen sözleri tuta bilseydin

Sadık dost arkadaş, sevgi ortağı
Nefesin faydası, aşılmaz dağı
Denizde takılmış, o müthiş ağı
Söylenen sözleri tuta bilseydin

İbreti alacaksan, sahibine bak
Gönül alacaksan, yüreğinde yak
Aşk rehberiysen, hayalinde ak
Söylenen sözleri tuta bilseydin

Sende bulunmayan güzellik tende
Öfke gazabıyla ayıbı sende
Fenalık düşün me, kötülün günde
Söylenen sözleri tuta bilseydin
Bahattin Tonbul
29.11.2013

Bahattin Tonbul
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Gönül Bağların

Acıların yokluğunda,gül yüzümü sarartmış.
Sevgin ise tüm bedene,toprak örtüp karartmış
Ateş yakıp koru ile,yüreğimi kabartmış
Yükselerek tükenemez,seven gönül bağların

Kaybolmamış bayraklaşmış,gökyüzünde sevenler
Yıllar yılı telaş yapmış,ayrı bakıp görenler
Hayalleri karanlıkla,bırakıp da gidenler
Yükselerek tükenemez,seven gönül bağların

Seven yürek sevilene,el açıpda can diyor
Kalpde gönül sarılınca,damarında kan diyor
Uçan ruhun hayalimde,biran olsun gitmiyor
Yükselerek tükenemez,seven gönül bağların

Sen sevdiğim benim için,bu dünyada bir idin
Geceleri rüyalarda,duman gibi sır idin
Şarkılarda türkülerde,ateş olup kor idin
Yükselerek tükenemez,seven gönül bağların
Bahattin Tonbul
5.12.2009

Bahattin Tonbul
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Gönül Başka

Bu sevdayla varamazsın o yere
Sessiz ıssız tek varımız o aşka
Çalma artık o türküyü koy bire
Gönül başka  yürek başka ten başka

Sevdiğine kavuşmamız an kaldı
Gökyüzünde buluşmanız  sanaldı
Yer yüzünde akan sular kanaldı
Gönül başka  yürek başka ten başka
Bahattin Tonbul
15.12.2012

Bahattin Tonbul
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Gönül Benimdir

Dünsüz bugüne de, attım zamana
Yarını kim bilir Allah kerimdir
Gününü yaşarken,umutsuzdun ama
Acıyı tadarken,gönül benimdir

Yarınlar umutla bugünler için
Dünleri çizmedik yarınlar için
Bu üç günü bizler unutmak için
Özleme  dayanan aşklar katlanır

Dünleri yok ettik,kavuşamıyor
Yarınlar gönlüme,ulaşamıyor
Sevenler bugünü,dolaşamıyor
Acıyı tadarken,gönül benimdir

Sanal aleminde,oluşan gündem
Gün ile günleri,bağlıyor dünden
Yarına ulaşan,sevdalar tümden
Acıyı tadacak gönül benimdir

Hayatı dikiyor,yaşatan günler
Sancıyı çekiyor,dünden bugünler
Yarına bakıyor,gerçek ürünler
Özlemi tadacak gönül benimdir
Bahattin Tonbul
16.10.2010

Bahattin Tonbul
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Gönül Bir Deryadır

İnsanın değeri, sevince boğar
Yokluğu eksiktir, darlığı yetmez
Değişmeyen aşktır, yüreği doğar
Gönül bir deryadır, varlığı bitmez

Bedeli savunmuş, hayırlısı o
Ne güzel ifade, sevdalısı o
Havale edilmiş, ve gerisi o
Gönül bir deryadır, varlığı bitmez

Kırçiçeği sarmış, cennet kokusu
Yaslanılan ömür, hayat dokusu
Kabenin duvarı, onun yakısı
Gönül bir deryadır, varlığı bitmez

Yaşanılan değil, yaşatılırsın
Eğer yaşattıysan, duy anılırsın
Hergün onu yaşar, bil darılırsın
Gönül bir deryadır, varlığı bitmez

Çatlak bardak gibi, tükenir suyu
Tat almaya baksan, değişir huyu
İçsen içmesende, akmaz o kuyu
Gönül bir deryadır, varlığı bitmez

Bahattin veriyor, acıyı geçmiş
Acı veriyorsa, bilki geçmemiş
Hayaller ülkesi, bak onu seçmiş
Gönül bir deryadır, varlığı bitmez
Bahattin Tonbul
15.12.2016

Bahattin Tonbul
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Gönül Bunu Bilirmi

Allah’ını sevenler
Her an pilav yiyenler
Hem de çorba içenler
Gönülden aşk bilir mi

Elleriyle eli mi
Dilleriyle dili mi
Saçımdaki teli mi
Sorsam gönül  bilir mi

Deliler gibi sevdim
Yüreğimi ben verdim
Aşkı ondan dilendim
Gönül bunu bilir mi

Ruhundaki sevdası
Geceleri rüyası
Hakkın gerçek hülyası
Olsa gönül  bilmez mi

Bahattin'im yanarım
Ben yarimi anarım
Her sevene kanarım
Gönül bunu bilir mi
Bahattin Tonbul
12.12.2009

Bahattin Tonbul
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Gönül Eğilmez

Bu sanal alemde yarden ayrılıp
Tek başına yer yüzünde gezilmez
Gece karanlıkta her gün ağlayıp
İçten içe seven gönül ezilmez

Gönlümün sultanı,sevdanın nuru
Cennet bahçesinde almış onuru
Koskoca alemde  sevenler duru
İçten içe yakan gönül ezilmez

Gönüller yerinde beden ayakta
Sevdalar yürekte,sevmez çaylakta
Yerinden uzaksa leylek laklakta
Sevgiyi arayan gönül ezilmez
Bahattin Tonbul
8.5.2011

Bahattin Tonbul
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Gönül Hapsolmaz

Ufukta yıldızlar, olmuş tarifsiz
Aşkınla mutluysan, aşk derdin olmaz
Bitmiyor gönüller, yarınlar densiz
Özlemi tattıkça, hasret yok olmaz

Sen yoksun diye de,sokaklar sesiz
Gece rüyaların, hep bana dilsiz
Sana olan aşkım, neden çaresiz
Yarden umutluysan, gönül hapsolmaz

Umudun elçişi, yürekte bensiz
Bom boş olan dünya, hala bak sensiz
Yarsiz içilen çay, bardak da demsiz
Yarden umutluysan, gönül hapsolmaz

Dilerim Allah’tan, acılar tatma
Gönülde yaşayıp, ayırtıp atma
O yarden uzakta, yalınız yatma
Yarden umutluysan, gönül hapsolmaz

Sabır yaradanı, taşır içinde
Yaratanı görmek, umut içinde
Sevdiğimi derim, canlı biçimde
Yarden umutluysan, gönül hapsolmaz
Bahattin Tonbul
24.4.2013

Bahattin Tonbul
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Gönül Hırsızı

Acıyı almaz
Yarayı salmaz
Kimseye bakmaz
Gönül hırsızı

Derdimi söyler
Gurbette eyler
Yolunu özler
Gönül hırsızı

Karanlık gece
Söylenen hece
Yanmayan pece
Gönül hırsızı

Sevdayı çeker
Aşkını eker
Gülünü diker
Gönül hırsızı

Tutun elini
Aldın dilini
Sardın belini
Gönül hırsızı

Sensiz olamam
Elde duramam
Yarsiz solamam
Gönül hırsızı

Karanlık sarar
Aşkını arar
Hasretse nazar
Gönül hırsızı

Güneşe koyma
Kalbini oyma
Yemeyle doyma
Gönül hırsızı

Akan su durmaz
Acısı burmaz
Sevdayı yormaz
Gönül hırsızı

Geçmişi zalim
Yaşamış alim
Sevgiye talim
Gönül hırsızı

Ufukta yanar
İçimde kanar
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Yarini anar
Gönül yıldızı

Sabahlar olmaz
Yürekte solmaz
Yar bensiz durmaz
Gönül hırsızı
Bahattin Tonbul
8.4.2011

Bahattin Tonbul
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Gönül Hırsızı Karanlık Gecede

Bitmez sabahlarda, yari ararken
Yüreğimi dağlar, gönül yıldızı
Akmayan gözyaşı, seni ararken
Karanlık gecede, gönül hırsızı

Sefası olmaz ki, aşkdı esiri
Gönlüne mahkumum, yardi teksiri
Silinmez ruhumun, bitmiş teksiri
Sevgisi hoş olur, gönül hırsızı

Bedeni mi sarmış bitmez ateşi
Sevdası yok olmaz, yakar güneşi
Kalbimin sahibi, birtek o eşi
Umudun esiri, gönül hırsızı

Gecesi gündüzü, kaybolmaz bende
Ne kadar zavallı, yaralı tende
Yüzünde karalar, o siyah bende
Nar olmuş gözlerin, gönül hırsızı

Simsiyah sabahlar, vurmuş ayazı
İçindeki yara, umut beyazı
Dağlara sır vermiş, aşkın ilk nazı
Sevdası yanacak, gönül hırsızı

Bahattin yağmurda, sevdayı arar
Kaybolan yarini, göklere sorar
Tükenmez aşkında, alınan karar
Neydi ki çaresi, gönül hırsızı

19.3.2017

Bahattin Tonbul
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Gönül İpidir

O yarden ayrılıp, yıkılır sanma
Hasreti içimde, bir cam gibidir
Kırılsa yüreğim, sarsılır amma
Topraktaki beden, gönül ipidir

Dillerde dolanır, sevgiyi bulan
Zaman kaybolmuşsa, yarsizdir kalan
Unutulmaz kalpde, geçmişi alan
Topraktaki beden, gönül ipidir

Nefretin yeri yok, seven gönlümde
Yarimi kaybettim, kabahat kimde
Bütün bu olanlar, değil elimde
Topraktaki beden, gönül ipidir

Kavgayı gideli, ufkuna yazdım
Rüzgarın altında, çalınmış sazdım
Nefreti karlara, izimle kazdım
Topraktaki beden, gönül ipidir

Bükülmez bileği, ayrıca durur
Kırılmaz dileği, diline vurur
Çektiği çileler, göğsünde kurur
Topraktaki beden, gönül ipidir
Bahattin Tonbul
14.7.2013

Bahattin Tonbul
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Gönül İşi

Bizdeki gönül işi, gerisi de Allah da
Yaradana el açtım, kavuşmamız yamaç da
Sevdi bu deli gönül, buluşunca refahta
Verende alanda o, sevdası bu amaçta
Bahattin Tonbul
24.5.2015

Bahattin Tonbul
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Gönül İzleri

Düz olur bizim elin orası
Dağlık ormanlıktır sizin elin yaylası
Durmadan buralarda yaşanan gönül hatırası
Seni arayıp sorar her yerin sevdalısı
Korkular salmış bütün bu yerleri
Hatıraları ve anıları dolmuş vardır ayak izleri
Çok sevdim yalnız koydun bu bedenimi
Bıraktın üzerinde gönül izleri
Bahattin Tonbul
04.08.2008

Bahattin Tonbul
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Gönül kapısından

Doğrudan ayrılma hata etsende
Kimseler göz yummaz, sana inanmaz
Yalancılık yapıp, helal desende
Gönül kapısından, güneş korunmaz
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Gönül Kızmış Yarime

Gönlüm dilime dargın,dilim ise gönlüme
Anlaşılmaz duyguylar, yıkılmadı ilime
Diller anlatamazsa,kızar oda gönlüme
Düşündüğün şeye bak,gönlüm kızar dilime

Acıların içinde,yanar yüreğim yanar
Gönlüm ona küssede,dilim hep onu anar
Geçmişin anıları, ateşiyle bir kanar
Düşündüğün şeye bek,gönül kızmış yarime

İyi ameller versin, yaşatılan her günü
Analım ömrümüzle,beraatlı hoş günü
Sıhhat ve afiyetle,daim eylesin ünü
Düşündüğün şeye bek,gönül kızmış yarime

Herşeye gücü yeter,şüphesiz sevgi onun
Razı olacak amel,güzellikler hep sonun
Yaratanın elinde,tükenmez hiçte konun
Düşündüğün şeye bek,gönül kızmış yarime
Bahattin Tonbul
4.7.2012

Bahattin Tonbul
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Gönül Perdesi

Babam ne çınar oldu ne de ağaç
Yenmez bilirsiniz yoktur meyvesi
Sever her çocukta, tomurcuk ağaç
Gölgesiydi saran gönül perdesi

Ağladığı kadar, yanar o gözler
Babamdı beni hep, uzaktan izler
Kalp yaralanmaz sa,tükenmez sözler
Gölgesiydi saran gönül perdesi

Sevgi ve merhamet, insan içinde
Sevda bir nehirdir, akar içinde
Kötülük kir tutmaz, yansa içinde
Gölgesiydi saran gönül perdesi
Bahattin Tonbul
16.6.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Gönül Uzak Düşse

Yürekten bağlıysan, gerçek sevensin
Dünyalar değişse, hep beraberdir
Özleyip yanarsan, umut edersin
Gönül uzak düşse, ten harabedir

Ayrıkalsan bile, bitmez türküsü
Umut etsen dile, gitmez ülküsü
Sevdan yük olmuşsa, yetmez terkisi
Gönül uzak düşse, ten harabedir

Yarden ayrı kalıp, sıcaklık yoksa
Kalbine saplanan, o müthiş  oksa
Özlenen sevdası, anıda toksa
Gönül uzak düşse, ten harabedir

Karanlık gecenin, yoktur ışığı
Özünde ateşi, bitmez aşığı
Akan gözyaşının, olmaz kaşığı
Gönül uzak düşse, ten harabedir

Yağmur ağlayacak, yokluğu acı
Birlikte yaşarken, taktığın tacı
Cennet kokusudur, gidersen hacı
Gönül uzak düşse, ten harabedir

Bahattin’im haydi, aşk ile yansan
Anlarsın her defa, sevdana kansan
Bülbül gül misali, ruhuna konsan
Gönül uzak düşse, ten harabedir
Bahattin Tonbul
2.1.2013

Bahattin Tonbul
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Gönül Verdiğinde

Gönül verdiğinde, sandığın o aşk
Aşk dediğin kadın, güzelliği yar
Erkeğin yüzünde, değildir ki aşk
Aşk dediğin hikmet, var edende var

Bazen kötü şeyler, deyip de geçme
Kötü bitten şeyden, kötülük seçme
Yüzbin defa düşün, acıyı içme
Aşk dediğin hikmet, var edende var

Özlediysen git bul, sevdiysen affet
Kaybettiklerini, gönlünde hapset
Kırıldıysan söyle, ruhunda sabret
Aşk dediğin hikmet, var edende var

Unuttuklarını, bir kenara yaz
Sevdiklerini de, yüreğine kaz
Aşk bedende hapis, acınsa ayaz
Aşk dediğin hikmet, var edende var

Dizimde dermanın, tükenmeden gel
Tükendiği vakit, ağlayan güzel
Yeşeren yarınlar, oluşmuş bir sel
Aşk dediğin hikmet, var edende var

Seven insanların, ana fikridir
Kalbi özetinde, aşkı zikridir
Vicdanı altında, saklı eklidir
Aşk dediğin hikmet, var edende var
Bahattin Tonbul
7.8.2013

Bahattin Tonbul
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Gönül Yıldızı

Yağmurda tutuldum,ben o güzele
Göğsümü sarmıştı,aşkın yıldızı
Çağlayıp akmıştın,sen o özele
Sarmış gökyüzünü,gönül yıldızı

El açıp yalvarsam,ayrı istemez
Şarkılar söylesem,sevda dinlemez
Diz çöküp ağlasam,inkar edemez
Bulutlar kararmış,gönül yıldızı

Sensiz olan aşkı,seven unutmaz
Yarin hayalini,eliyle tutmaz
Gece karanlıkta,sevda uyutmaz
Hasretle bekliyor,gönül yıldızı

Dilinde ateşi,söndüremezsin
Yaptığı telaşı,döndüremezsin
Ondan başkasına,gönderemezsin
Özlemle akıyor,gönül yıldızı

Gölgede gezip de,rüyada serer
Gittiği her yerde,dostlara yerer
Ruhumu kaplayan,sevgiye erer
Bedende durmayan,gönül yıldızı

Sessizce dinlerdin,bende o nazı
Prenses sanmıştım,sende o yazı
Tuttuğun hasreti,elinle kazı
Ayrı kalamazsın,gönül yıldızı

Gök yüzünü açıp,ellere sundum
Kimlere layıksam,oraya kondum
Artık yalnızlıktan,gerçekten dondum
Terk edip de gitme,gönül yıldızı

Yalan yanlış dolu,sonsuz bilmece
Yerleri sarıp da,elle dilmece
Kalbimi yormadan,hassas silmece
Deyi versen sende,gönül yıldızı

Bahattin’im yari,ben çok severim
Göğsümde ağrıyı,kime sererim
Geceyi gündüze,nasıl dererim
Atıp da gidemem,gönül yıldızı
Bahattin Tonbul
27.8.2010

Bahattin Tonbul
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Gönülde Sevgiyi

Gözdeki acıyı, göremeyenler
Yürekteki aşkı, nasıl öğrensin
Toprağa düşüp de, eremeyenler
Gönülde sevgiyi, kimden beğensin
Bahattin Tonbul
15.8.2013

Bahattin Tonbul
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Gönülde Tutmak

Hayattaki en zor şey,yaşanan aşkı yıkmak
Yıktığın aşk üstüne,elinle toprak tıkmak
Karanlık gecelerde,özleyip dağa çıkmak
Ne kadar zormuş sevda, hele gönülde tutmak

Ölüm başa gelince,yarden ayrı yaşamak
Çok hızlı geçti dünya,rüyalarda koşamak
Bir yıldırım sesiydi,kulaklarda taşımak
Ne kadar zormuş sevda, hele gönülde tutmak
Bahattin Tonbul
8.7.2012

Bahattin Tonbul
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Gönülde Varsın

Bilmem ne haldeyim, içine çeken
Hasretinde yakan, toprağa sarsın
Ömür hududuna, sevdayı eken
Boş ver söyleneni, gönülde varsın

Ne çiçekler açtı, ne bahar geldi
Sen gidince mevsim, içimi deldi
Yarim için akan, gözyaşım seldi
Boş ver söyleneni, gönülde varsın

Öyle mektup yaz ki, duyan utansın
Meçhulden gelecek, dönecek sansın
Bu sevda ateşi, seni hep ansın
Boş ver söyleneni, gönülde varsın

Acılar çiledir, ağrıyor dizi
Gecesi karanlık, görülmez yüzü
Dağların ardında, bulursan düzü
Boş ver söyleneni, gönülde varsın

Zaman haydudunu, istedin görmek
Gurbetin çilesi, altında örmek
Ayrılık hasreti, hesabı vermek
Boş ver söyleneni, gönülde varsın

Bahattin mahkumdu, almak istedi
Uzayan gecede, sormak istedi
Göğsünde yarayı, sarmak istedi
Boş ver söyleneni, gönülde varsın
Bahattin Tonbul
2.9.2016

Bahattin Tonbul
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Gönülden

Seven sevdiğini kıskanır elbet
Herkesten
Seversem gönüller kehribarıyım
Ben
İhanet etmedim
Etmem desemde ben
Sana aşığım ezberden
Hatta çook ezelden
Ne bugün
Nede yarın
Umut vardır  sevdiğin güzelden
Kokusu durur hala o günden
Anla artık beni geçmişten
Belkide gelecekten
Koru
Sevmişken sen ve ben
Unutmayız sevince
Sevdiğini gönülden
Bahattin Tonbul
17.6.2012

Bahattin Tonbul
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Gönülden Gitmez

Beni üzen işte,.budur sevdiğim
Hizmette sınır yok,seven terk etmez
Seni hiç unutmam candan sevdiğim
Rüyamdan silinse,gönül affetmez

Seveni saklamaz cam kırıkları
Nasılda dağılır,her yarıkları
Birer birer durur,aralıkları
Üfürüp süpürse,gönülden gitmez

Hayal edildikçe,yürekten bakar
İçinde yanınca,ateşler çakar
Yağmurun suları,yağdıkça akar
Öyle süpürünce gönülden gitmez

Aklına geldikçe,batar inceden
Kırıkları gibi,camı inceden
Ruhunda iz kalır,aşk der inceden
Üfürüp süpürüp,gönülden gitmez

Çok kalmayacak,sevip dönecek
Her iklim saracak,öyle dinecek
Kendini aldatıp,belki sinecek
Rüyamdan silinse,gönül affetmez

Her satırda nefret,taşır bilseler
Seninle kirlenip,kalp de gezseler
Göze alamayıp,deli deseler
Öyle süpürünce gönülden gitmez
Bahattin Tonbul
3.9.2011

Bahattin Tonbul
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Gönülden Gönüle

Bir daha bir daha,yeniden sevmek
Zor olurmu aşka,sevgi yeter mi
Bomboş kalmıştı, yarsiz o melek
Gönülden gönüle,uçar gidermi

Sevip sevilmeyi,ben onda gördüm
Simsiyah saçını elimle ördüm
Yüreğimi açıp,ruhumu verdim
Gönülden gönüle,kaçıp gidermi

Sevda dedikleri,sanki bir bulut
Ölüm haktır aşkı,içinde ılıt
Unutan güzeller,dağlarda umut
Gönülden gönüle,kaçıp gidermi

O yarimi bende,kalp te taşırım
Geçmişi anıyı,yalnız kaşırım
Yeniden seversem,nasıl ışırım
Gönülden gönüle,uçup gidermi

Güzeller güzeli,elbet bitecek
Sevenin gönlün de,ateş yitecek
Karanlık gecede,yıldız itecek
Gönülden gönüle,kaçıp gidermi

Yarden ayrılanın,kalbi panlanmış
Sevenin adını,sevip canlanmış
Dillerin tadını,diller anlarmış
Gönülden gönüle,açıp gidermi
Bahattin Tonbul
27.1.2012

Bahattin Tonbul
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Gönülden Şaşkın

Duy sevgili yar,cennet alada bensiz,nasılsın
Özlemle yanıp,hasretle kalınca yol,yarılsın
Geceyi gündüzü,birbirine katıp da,sarılsın
Dillerde aşkın,dağda bayırda çiçek,açılsın

Söylesin yürek, aşkımı haykırsın dudakların
Geçmişte ürkek,yanacak kızarmış yanakların
Elimde kürek,kazanı da çok muş toprakların
Gönülden şaşkın,ruh yorulmuş duymaz kulakların
Bahattin Tonbul
29.6.2010

Bahattin Tonbul
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Gönülden Yaralılar

Sevgisiz yaşam olmaz
Damarından kan akmaz
Unutulmuş sevgiler
Aşkı yarım bırakmaz

Dillerinde şarkılar
Kaybolmaz sevdalılar
Yari ben bulamadım
Gönülden yaralılar
Bahattin Tonbul
26.1.2009

Bahattin Tonbul
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Gönüller Gördüm

Ne gönüller gördüm, fırtına taşır
İçinde pür neşe, acılar gördüm
Hayaller altında, dağları aşır
Karanlık gecede, rüyalar gördüm

Zamanın kısası, yollar çok uzak
Her seven bir engel, aşk ise tuzak
Hasreti son engel, mahkumu kızak
Karanlık gecede, rüyalar gördüm

Hayatı özledik, dursa sahiden
Dönüp bakamadı, ruhu ahiden
Onca kırık kalbi, tutsa sahiden
Karanlık gecede, rüyalar gördüm

Sakındığı omuz, sıktığı ele
Kollarıyla sarıp, tuttuğu bele
Sevdasını verip, astığı tele
Karanlık gecede, rüyalar gördüm

Kalacak dünyada, ağlayan göze
Hepsi benim diyen, çağıran söze
Ektiği biçtiği, gülümser yüze
Karanlık gecede, rüyalar gördüm

Ne eksik ne fazla, düzenli ayar
Bir gönül dolusu, hayaller kayar
Umut ışıkları, yıldızlar sayar
Karanlık gecede, rüyalar gördüm
Bahattin Tonbul
9.9.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Gönüller Sevince

Hayaller bitmez,sevgiler yürekte
Özlemler gitmez,acı söylemekte
Beden fark etmez,vücut küçülmekte
Hayat kısadır,gönüller sevince

Kimi gerçekten,sevdiğini arar
Aşkım durmadan,bedenini yarar
Yarse bakmadan,dileğini sarar
Hayat kısadır,gönüller sevince
Bahattin Tonbul
21.3.2009

Bahattin Tonbul
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Gönüller Solmaz

Karanlık gecenin bitmez sabahı
Yarsiz yürekleri acısız olmaz
Gerçek sevenlerin, yoktur günahı
Güneşi olmayan gönüller solmaz

Sevdası bir hoştur,düşmüş dillere
Yarinden ayrılan kaçmış ellere
Özlemin kokusu, açmış güllere
Güneşi olmayan gönüller solmaz

Ulu tanrım seni kalbime yazdı
Dikenli tarlanın,içide sazdı
Verdiği o tatlar,gerçekten hazdı
Güneşi olmayan gönüller solmaz

Derelerde akan, yağmurun suyu
Gönüllerde bakan, hayale duyu
Özlemin parçası, bedende kıyı
Güneşi olmayan gönüller solmaz

Gölgeler kılıftır atma dışarı
Toprağa düşmüşse, olmuş haşarı
Yarini sevenler, alır başarı
Güneşi olmayan gönüller solmaz

Acıyla tatlıyı veren Allah’ım
Yaşanan alemde, çoktur günahım
Öksüzle yetime, sunulan vahım
Güneşi olmayan gönüller solmaz
Bahattin Tonbul
4.6.2012

Bahattin Tonbul
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Gönüller Yıkma

Hayatın boyunca Allah’a inan
Onun rızasından dışarı çıkma
Tek gayemiz odur, onunla iman
Emrinden dışarı, gönüller yıkma
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Gönüllerde Çalar

Yarsiz bu dünyanın tek merkezinde
Terkedilmiş halde,tükenmiş nazı
İsimsiz aşkların,son ülkesinde
Gönüllerde çalar,hepsin de sazı

Söylenen sözlerin,durur bestede
Severek toplanmış,ruhu destede
Anıları sarıp,kalpden istede
Gönüllerde çalar,bilmeden sazı

Gördüğü her yerde,neyi arıyor
Yüreğine çökmüş,sevda karıyor
Titreyen bedeni,ateş yarıyor
Gönüllerde çalar,duysana sazı

Kızıla bürünmüş,akşamın narı
İç çekişle bitmez,o yarın arı
Kalpleri tükenmiş,yırtılmış zarı
Gönüllerde çalar,kırılsa sazı

Yankılıyor esen,rüzgarın ahı
Geceli gündüzlü,tükenmez vahı
Seven bedenlerde,duruyor şahı
Gönüllerde çalar,ağlamaz sazı

O yara baktıkça,sevdası yerde
Toprağa sarılmış,bedeni terde
Hakikat uğruna,inerse perde
Gönüllerde çalar,haykırır sazı
Bahattin Tonbul
27.3.2012

Bahattin Tonbul
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Gönüllerde Çarpar

Öpüverdim yanağından ben seni
Unutmadım o sıcacık nefesi
Yüreğime hasret koydun buseni
Kulağımda çınlar,sevdanın sesi

Bir uğultu gibi,dağda yankılar
Seven gönülleri,çorak yaptılar
Esen rüzgarları,hapse tıktılar
Kulaklarda çınlar,aşkın efesi

Dağlar evim oldu,ağaçlar kolum
Esen rüzgar ise,nefesim oldu
Hakta la dedi de,tutmadı solum
Yağan yağmurlarda,gözyaşım oldu

Bahattin'im yerde,gökte duramam
Yar olmazsa onsuz,sevda kuramam
Toprağa sarsanda,aşkı buramam
Gönüllerde çarpar sevda nefesi
Bahattin Tonbul
3.1.2009

Bahattin Tonbul
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Gönüllerde Gezer İken

Fallar ile dilek yaptın
Acılara gönül taktın
Yüreğimde sen bir haktın
Gönüllerde gezer iken

Sevdan ile beden yaktın
Ak süt gibi çok berraktın
Dumansız sen ateş yaktın
Gönüllerde gezer iken

Yaralara koru attın
El açmadan dua yaptın
O güzeli nere attın
Gönüllerde gezer iken
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Gönüllerde Kaynayan

Beni yalnız bırakıp,zamansız gidenlerin
İsyanına aldanma,belki acın geçecek
Arkasına bakmadan,göz yaşı dökenlerin
Yüreklerde kanayan,sevdaları biçecek

Ummadığın biranda,rüyalarda çıkacak
Gözyaşıyla yaralar,belki kabuk tutacak
Gökyüzünde yıldırım,aşk hızıyla çakacak
Yüreklerde kanayan,sevdaları biçecek

Sensiz olan günlerde,bak göğsümde sen bittin
Yeryüzünde su olup,akıp sessizce gittin
Bazen sel olmak lazım,öfken ile sen yittin
Gönüllerde kanayan,sevdaları biçecek

Yanan bir mum alevi,sabırla eritmeyi
Volkan olup coşunca,her şeyi tüketmeyi
Bazen su bazende sel,olacaksan kimseyi
Gönüllerde arayan,acılar biçilecek

Eğer mum olacaksan,içinde durur volkan
Sevdanı bulacaksan,yüreğinden akar kan
Hakka kul olacaksan,çıkmaz içinde iman
Gönüllerde kaynayan,yaraları biçecek
Bahattin Tonbul
26.7.2011

Bahattin Tonbul
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Gönüllerde Muhammet

Vazgeçmedi islamdan, dualarım onunla
Hakikat elçisiydi, peygamberdi muhammet
Dünya nimetlerini, verselerde hep ona
Allah’a ulaşırdı, gönüllerde muhammet

Ellerimiz havada,yüreklerimiz onda
Cennetine hayranım, kurbanım Allah’ına
Buna sebep olanda, çıksam hakkın katına
Vazgeçmedi Allah’tan, gönüllerde muhammet

Hayal şimdi bir rüya, aşkına dayanılmaz
Gölgelerin feri yok, şeytana inanılmaz
Beş vakitin beşinde, yapılır hakka niyaz
Islamın elçisidir, güzel sözlü muhammet

Nefis içinde hapis, bunu bilerek Verdi
Hak yolunu bulanca, ona ulaşan erdi
Terbiyesi Kur’anda, özü sözü hep birdi
Sevenlerin elçisi, güzel gözlü muhammet

Sevgi saygı terbiye, acılar paylaşılmaz
O gönüller elçisi, yıldıza ulaşılmaz
Ölüm bize hak olmuş, nefesle alışılmaz
Gönüller efendisi, doğru sözlü muhammet

Karanlık yüreklerin, ateşini o yaktı
Yolu izi olmayan, gönüllere can aktı
Sevdası özlem olsa, dağda çölde berraktı
Allah’ın elçisiydi, güzel yüzlü muhammet
Bahattin Tonbul
9.4.2014

Bahattin Tonbul
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Gönüllerde Yaşatıyoruz

Çok hasastır gelenek,görenekleri çok iyi bilir,uygular
Eşi gelmeden sofraya oturmaz onu gelmesini hayaller
Çok tatlıdır canı sıkılsa bile güzel düşünür hülyalara dalar
O günü kurmuştur nasıl başlatırsa öyle biteceğini uygular

Tüm üzüntüler içinde gülücükler dışında dura,dura yanıyor
Bütün bu olanlar onu bu dünyadan dışarıya adeta bırakıyor
İstemiyerekde olsa çok çekti artık fani dünya ile tanışıyor
Bizde onun aşk ateşi sevgisi ile birlikte gönüllerde yaşatıyoruz
06.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gönüllerdeki Aşkı

Yarim gurbete gitmiş, gönlüm durmadan ağlar
Gözlerini kapatıp, ağlayıp düşündün mü
Güneş üstten doğsa da, eğilmemiş o dağlar
Gönüllerdeki aşkı, cennette düşürdün mü

Çıkan üzüm kor ise, bozulmaz daha bağlar
Sözdinlemez oldular, tükenmiş artık çağlar
Gelecekte sevdayı, seven aşıklar sağlar
Gönüllerdeki aşkı, cennette düşürdün mü
Bahattin Tonbul
28.1.2013

Bahattin Tonbul
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Gönüllerden Uçarsan

Yatağımın içinde,ben uyuyamıyorum
Yanına ne gelirim,dedin hala gelmedin
Artık sesini özden,hiç de duyamıyorum
Ben severken ölürüm,dedin ama ölmedin

Sevdan başka aşk başka,bensiz yanar yüreğin
Gönüllerde uçarsan,sen benimsin meleğim

Günlerce ağladın sen,sevdanı bilirim
Yari sever bu yürek,her gün doğup ölürüm
Terini ellerimle,gözyaşını silirim
Ben severken ölürüm,dedin ama ölmedin

Sevdan başka aşk başka,bensiz yanar yüreğin
Gönüllerde uçarsan,sen benimsin meleğim
Bahattin Tonbul
13.6.2011

Bahattin Tonbul
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Gönüllere Katınca

Bedenimde sönen,ateşim olsan
Acıları gönüllere katınca

Dağ başına çıkıp yari soraydım
Esen rüzgarlarda sanki boraydım
Onu sonsuzlardan,alıp saraydım
Bedenimde sönen,ateşim olsan

Eşi dostu düşman diye sayarlar
Görmeyeni uzaklara atınca
Sevmeyenler çok yüksekten kayarlar
Acıları gönüllere katınca
Bahattin Tonbul
16.2.2010

Bahattin Tonbul
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Gönülleri Soldurmayacaklar

Seven insan özler mi hiç yalnızlığında
Odasını çevirmiş tüm anıların da
Özlemlerini duvarlara hep kazımış
Yetmemiş yazı gönüllere bıraksa da

Unutamaz çocukluğunu ruhların da
Gençliğini sevdiğini hatırlasa da
Akşam yediğini bilemez tam o anda
Yaşı yüzünden belli can suratın da

Boyunları yüzlerinde olan kıvrımlar
Gözlerinin altı kabaran torbacıklar
Ruhları hepten genç unutulmayacaklar
Yaş geçse gönülleri soldurmayacaklar
Bahattin Tonbul
19.10.08

Bahattin Tonbul
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Gör Feleği

Yazı bulan telaşını
O muhteşem bakışını
Kalp de olan akışını
Saramadım sor feleğe

Dilden dile söylemedin
Kimselere diyemedin
Yüreğinde eritmedin
Tutamadın tut feleği

Gönüllerde yar yatıyor
Bedenlere can katıyor
İçerimi hak yakıyor
Diyemedim de feleğe

Bu dünyanın sonu belli
Rüyalarda hep teselli
Aşk dediğin uçuk telli
Göremedim gör feleği
Bahattin Tonbul
12.6.2009

Bahattin Tonbul
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Göre Bilseydim

Zamanı durdurmak,isteyen gönlüm
Geçmişi içimde,söke bileydim
Bir kaya gibi de üstümde yosun
Yüreğimi ona vere bilseydim

Derdimi ona can,keşke söylesem
Tüm anılarımı,not edebilsem
İçimdeki aşkı,söndürebilsem
Yari kaybetmeden,gele bilseydim

Bir taşın üstünde,oluşan çalı
İçimde bıraktın,o biçim acı
Sevgili eşimdi,bunun ilacı
Onu kaybetmeden göre bilseydim
Bahattin Tonbul
12.09.2008

Bahattin Tonbul
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Görebileceksin Her şeyi

Bir de bakıyorsun sevdiğin çıka gelmiş yanına
Elinde de son yazdığın şiirlerin ve mektuplarınla
Baksana iki müjdeli haberi alıyorsun bir arada
Anlayamadım sevinçten mi boş,boş bakıyorsun ona

Bak sen hala şaşkınlıktan mı güzellikten mi
Hayran,hayran bakıyorsun açarak gözlerini
Aylarca merak ettiğin özlemle beklediğin gözleri
İyi bak dikkat et o zaman görebilecek sin her şeyi
27.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Göreceğim

Sakın ha
Dünyayı bensiz terk etme
Acılarını içinde eritme
Sevdanı ruhuma dert etme
Beni yalnız kimsesiz bekletme
Buralar da
Kokunu sevgini özletme
Yüreğimi delirtme
Ne olur..............
Şuan çok yalnızım tükendim tükeneceğim
Seni sensizliği ve sevgimizi özledim
Yok olmadanda severmiydim
Dedim kendi... kendime
Geçmişe döndüm birden
Sen sarma sararken yazdığım' sarma 'şiiri aklıma geldi
Ne kadar hoşuna gitmişti
...................................
Hele ilk anlaştığımızda ki şiirlerimiz
Yarısını korkudan yırtmış yarısını saklamışsın
İçimdeki yangının alevleri doruktaydı o an  ikimiz için
Ne kadarda çabuk geçmiş
Çoluk çocuk büyüteceğiz diye
Zamanı inan anlayamadık
Birbirimize doyamadan
Senin vaktin doldu hemde beklenmedik bir anda
Acın dağladı yüreğimi oandan sonra,içim burkuldu
Sancın gün geçtikçe çoğaldı
Sevgim daha da fazlalaştı
Anlayamadım tanıyamadım sana olan tutkumu
Hep pişmanlıklar kapladı yalnız gönlümü
Sensiz geçen günlere ağladım içten içe
Emekli neden olmadım diye isyan ediyorum
Kendi kendime
..........
El ele başbaşa dolaşamadık doğayı
Tadını  alamadık birlikte
Şu an evde yalnızım
Ne gece nede gündüz yoksun yanımda
Ruhun duygularımın her saniyesi aklımda
Senin ve gittiğin yerdeki durumunu düşünüyorum
Hatta sana her an dualar ediyorum
Sevgilim
Acaba acaba burda olsan kavga edermiydik bilemiyorum
Son zamanlarda kullandığın ilaçlar sinir sistemini
Yok etmişti....
Her an endişe ve korku içerisinde geleceğe
Zamana direniyordun
Bense bu durumu göremiyordum
İşte bu yüzden kendimi bir türlü affedemiyorum
Ne olur sen affet beni sevgilim
Seni sonsuza dek seven sevgilin
Bak gözlerim doldu birden
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İçim burkuldu,sensizlik boğazımda düğümlendi
Kokunu sesini bakışlarını varlığını aradı kalbim
İçim acıdı......... çok farklı bir acı...anlayamazsınız
Allah'ım.....Allah'ım affet sevgilimi ve beni
Ne olur sabır ver şu yalnız göğsüme nefes alamıyorum
Ellerimin canı kesildi birden,
Titriyor bedenim
Yüreğim ve dilim canım sevgilim
Bekle bekle ne olur bende geleceğim
Ve seni o sonsuzlukta...........
Belki de cennette gezerken göreceğim
Bahattin Tonbul
14.10.2009

Bahattin Tonbul
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Görecek

Bırak ayrı yanıp kalsın sevenler
İçin için kendisini alıp yiyenler
Sevdası sanal alemde bak unutulmuş
Atıverin çöpe kurtlar kuşlar yesinler

Onlarda sebeplenecek ayrı sevecek
Seninle benim gibidir gönül verecek
Karınları aç iken de sevda çekecek
Atı versen yarimi bak toprak  görecek
Bahattin Tonbul
11.6.2009

Bahattin Tonbul
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Görecek Gözleri

Hasret olduğum yar,yoksun dünyada
İçimi yakarsın,anılarınla
Parçalayıp atar,her gün rüyada
Gönüller uçardı,duygularınla

Gitmiyor hayalin,acın yaramda
Gerçek hasretinse,başlar o zaman
Temelli göçersen,öbür dünyaya
Yaşatır sevenler,dostlar her zaman

Buluşur gönüller,sanal alemde
Ruhlar uçuşur,kara bir gölge
Yürekten yanacak,aşkı sil semde
Görecektir gözler,ayrı bir  bölge
Bahattin Tonbul
8.2.2009

Bahattin Tonbul
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Görek

Hakikata varacak, hakkın yakında
Lafla sözler ölmez, yaşamak gerek
İyiyi kötüyü, sevip sakında
Bilginin sahibi, faydalı görek
Bahattin Tonbul
4.1.2014

Bahattin Tonbul
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Göremedik

Rüyamda gördüm,tutuştuk el ele
Karanlık yüzün,sade hislerimle
Belli titreyen,yalnız yüreğinle
Koştuk durmadan,sonsuza seninle

Duramadık ki,deliler gibiydik
Işıklar söndü,can sevinemedik
Heyecanlandım,kalbimi dinledik
Küt küt atarken,bir şey göremedik
Bahattin Tonbul
14.09.2008

Bahattin Tonbul
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Göremedim A Dostlar

Kimse bilmez acını da tokunu
Yüreğinde yanan aşkı kim buldu
Sevemedi gönlüm birden yok oldu
Dar ağacı göremedim a dostlar

Çok acılar çektim,kimseler yoktu
İçimdeki yara,sanki bir oktu
Yarsiz bu dünyanın adı kayboldu
Dar ağacını göremedim a dostlar

Salınarak bizim yoldan gelirsin
Çevrendeki yürekleri delersin
Bensiz o alemde nasıl gezersin
Dar ağacını göremedim a dostlar

Sensizliğin çok acı verdi bana
Titretiyor bedenime baksana
Kalbimdeki yaraları aç sana
Dar ağacını göremedim a dostlar
Bahattin Tonbul
10.10.2008

Bahattin Tonbul
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Göremem

Bakma çok duygusallaştım doğaya karşı
Adını andığımda içimde acın gözümde akan yaşı
Silemem asla tamam deme bana bacı gardaşı
İkimizde gurbetteyiz bağrıma basarım
Yerden bulduğum bulacağım her hangi  bir taşı

Taş karamı olur? ak mı olur? onu bilemem
İçimdeki yaran derin izini de kaybedemem
Senin için bu canım feda olsun daha ne istersen
Söyle ona göre geçmişi düşünme geleceği göremem
07.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Göremiyorum

Gel gör karanlık çevremi göremiyorum
Uzak yerin hasretini bilemiyorum
Yanıyor bedenim de hissedemiyorum
Uçup gitti seninle o yürüyemiyorum

Sanki beyaz bir güvercin gibi uçuyor
Kanatları aşağı yukarı çırpıyor
İnmiyor yerlere göklerde dolaşıyor
Uçup gider seninle o göremiyorum
Bahattin Tonbul
8.11.2008

Bahattin Tonbul
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Görenlere

Akarsa da kokarsa da
Sevda orda yatarsa da
İçindeki deki acıları
Yüreklerde tutarsa da

Gönlüm yarsiz duramıyor
Bedenimi tırmalıyor
Onsuz geçen ciğerlerim
Rahat nefes alamıyor

Bakamam ben kimselere
Rüyamdaki perilere
Aşkımı çok seviyorum
Haber verin görenlere
Bahattin Tonbul
4.1.2008

Bahattin Tonbul
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Görkemli Diyara

Sen gitmeden önce, çok uzaklara
Elinden tutarak, sarılmak varmış
Dağlara kırlara, son yazlıklara
Görkemli diyara, kavuşmak armış

Nazar değmeden de, söylediği o
Cennetinde yalnız, beklediği o
Umutla aşk ile, haykırdığı o
Görkemli diyara, kavuşmak armış

Seni alıp gitme, varmış uzağa
Yüzünde de sevda, sarmış kızağa
Anadan ayrılmış, öksüz buzağa
Görkemli diyarda, buluşmak armış

Bir rüzgar olup da, essen içine
Parlayan güneşi, soksan içine
Çalsam kapısını, baksam içine
Görkemli diyara, kavuşmak yarmış

Bir dokunsam onun, herbir yerine
Acı sevda almış, onu derine
Çırıl çıplat atmış, seni serine
Görkemli diyara, kavuşmak armış

Bahattin’im ayda, yılda ararım
O yari yıldıza, koyup sararım
Nereye gitsem de, bitmez kararım
Görkemli diyara, kavuşmak armış
Bahattin Tonbul
8.12.2012

Bahattin Tonbul
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Görmek Bambaşka

Yürekte yaşayan,  gönül aksada
Diller yalan demez, söylense başka
Hasret kalmış yare, gözler baksada
Sevmek başka, görmek ise bambaşka
Bahattin Tonbul
15.8.2013

Bahattin Tonbul
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Görmek İsterse

Ayrı kalmış bekler, kuş yuvasını
Hasret durur gönül, özlediğini
Dalından uzaksa, gül goncasını
Görmek isteyecek, göz sevdiğini

Aşk sevginin dili, dilin sözü özdür
Hayat bakan yüzse, ona bakan gözdür
İçinden dökülen, kalpdeki sözdür
Hasret durur gönül, özlediğini

Aynalar çeşitlidir, isteyen bakar
Yağmur gibi yağan, su gibi akar
Sevda ateşiyse, herzaman yakar
Görmek isteyecek, göz sevdiğini

Duyanlar kendini, tanıyor sansın
Varsın toprak olsun, hakikat ansın
Yarinden ayrılan, ateşte yansın
Görmek isteyecek, göz sevdiğini

Zamanı yakınsa, kalsın sohbette
Susmasın ha gönlü, o muhabbette
Hakikat ehlinde, kalmış gurbette
Görmek isteyecek, göz sevdiğini

Zamanı geldimi, ölüm yaşına
Bütün sevenlerin gelir başına
Toprağına gömsen, verir aşına
Görmek isteyecek, göz sevdiğini
Bahattin Tonbul
7.2.2013

Bahattin Tonbul
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Görmeyince

Kötü olan nefret eder
İyileri görmeyince
Anıların hepsi keder
Gönülleri örmeyince

Hepsi ona can veriyor
Yüreğinde buz eriyor
Aşkı da nasıl geriyor
Gönülleri görmeyince

Senli sensiz her şey yayan
Yıldız olup gökte kayan
Yarsiz hasretine dayan
Gönülleri görmeyince

Gurbet elde yar geziyor
Hasret gönlünü eziyor
Ayrılığı yan çiziyor
Sevenleri görmeyince

Aşkı istemeden dolmuş
Acıları hep bir olmuş
Yari hasretinden solmuş
Sevenleri görmeyince
Bahattin Tonbul
28.8.2010

Bahattin Tonbul
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Görmez Oldu

Hasret kokan,rüzgarı da özledim
İçindeki,acıları bekledim
Gel demiştin,günlerce erimiştin
Aşkımızı,artık ezberlemiştin

Karanlıklar,aydınlanırsa bir gün
Bana bakan,yari nasıl yok ettin
Işık yoktu,varlığını hissettin
Kokusunun,üstüne tiner döktün

Anlamadım,verdiğin tüm sözünü
Dilden dile,aşkımızın özünü
Seni seven,yarin iki gözümü
Görmez oldu,yüreğimdeki közü
Bahattin Tonbul
25.07.08

Bahattin Tonbul
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Görmüyorsun

Dünya kadar malı korsun
Neye yarar görmüyorsun
Seni seven sensiz gönlüm
Gün geç tikçe eriyorsun

Alıp toprağına gömdün
Elimi yüzüne sürdün
Senin için her gün öldüm
Beni hala görmüyorsun
Bahattin Tonbul
26.1.2009

Bahattin Tonbul
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Görmüyorum

Atak güzel bir çocuksun
Gönüllerde yoğrulursun
Aşkı sevdayı görmeden
Neden boşa yorulursun

Uzaklardan görülmüyor
Aşk dillere sürülmüyor

Yeniden yar arıyorum
Gidenleri sormuyorum
Yüreğimi titretecek
Bu sevdayı görmüyorum
Bahattin Tonbul
22.2.2009

Bahattin Tonbul
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Görsen Beni

Yanan ışık parlayınca
Seven sevip anlayınca
Uçup gider deli gönül
Ateş olup harlayınca

Deli gibi sevdim seni
Yüreğimde acın yeni
Karıştın aşk toprağına
Rüyalarda görsen beni
Bahattin Tonbul
26.7.2009

Bahattin Tonbul
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Görsende

Pek yalan söylemez yaşanan mazi
Seveni çok olur boş ver desende
Acıya katlandı, hem kışı yazı
Ömre bedel olur, vakit versende

Toprağa düşünce, seveni anlar
Zaman çabuk geçse, bitmez nizamlar
Gönlüne hakim ol, yetsin ezanlar
Allah’a du et, vakit görsende
Bahattin Tonbul
16.6.2016

Bahattin Tonbul
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Görsün Ve Bilsin

Bir kadeh ateş doldurdun
Sevdama
Yaz geçti kış geçti aradan
Doymadı bu yürek sevdana
Birgün daha hoş görse ulu yaradan
Yaşamayı  insanlığı öğrensem

Yarsiz hayatım açmayan çiçeklerle dolu
İster dalından kopar
İstersen kır onu
Ama yaşamak yaşatmak için Allah aşkına
Bir nefes de sen solu

Ben bu yollarda çok yürüdüm onunla
İster vursun isterse vurmasın
Fani dünya bitti benim için onunla
Yalan yalnış etsin bilemem
Ama
Her şeyi yüreğine sarmasın
Tekrar el ele yürüsün sevdiğiyle

Yeni doğacak hayat çiçeklerle gelsin
Bağlasın geçmişi
En sevilmedik geceler yalanlarından
Yalan yanlış seçmişi
Görsün ve bilsin
Bahattin Tonbul
24.12.2011

Bahattin Tonbul
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Görülmez Yüzün

Günün mutluluktur, seni yaralar
Dönüşüne hasret, verme sen izin
Olmadığın yeri, sarmış karalar
Karanlık gecede, görülmez yüzün

O güne şükret ki, almışsın nefes
Kuşun umududur, açılsa kafes
Hayaller tükenmez, içinde heves
Karanlık gecede, görülmez yüzün

Yaranın dili yok, çoğu kez sessiz
Acısı pek çoktur, o biçim hissiz
Sonucu korkunçtur,  ağlama bensiz
Karanlık gecede, görülmez yüzün

Dizinde dermanın, bittiği anda
Ruhunda yeşerir, ne biçim panda
Yarına sabır ver, akmaz o kanda
Karanlık gecede, görülmez yüzün

Yıkıldığın her an, yüreğini koy
Yok olduğun zaman, mezarına doy
Bulutu, yıldızı, güneş,ini soy
Karanlık gecede, görülmez yüzün

Bahattin karışma, gerekmez bir şey
Yalınız dik dur ki, yıkılmaz her şey
Gerçekler tükenmez, aşktır o çok şey
Karanlık gecede, görülmez yüzün
Bahattin Tonbul
30.9.2016

Bahattin Tonbul
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Görünür Hepimize

Çok şaşırdım gidişine,
Haykırdım,kimseler duymadı sesimi.
Ağlamak istedim,
Ağlayamadım.
Bir türlüde sebebini bulamadım
Çağırdım çocukları,
Hepsi toplandı başıma
Seni sordular hemen
Dedim gitti anneniz cennetine
Başladılar ağlamaya birden
Susun dedim
Anneniz gelecek bu kısa bir ayrılık
Sadece
Karşımıza yeryüzünde veya gök yüzünde çıkacak
Fark etmez desene
Tanır mı? bizi desem baba
Bilmem
O dünyasının cennetinde
Bekle görünür hepimize
Bahattin Tonbul
20.08.2008

Bahattin Tonbul
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Görür Gününde

Nefes alıp vermek, yaşamak demek
Soluksuz kalınca, günün birinde
Aklını kaybetmek, bedende emek
Çok şükür o günü, görür gününde

Elden ayaktan düş, o zaman anlan
Gözlerin görmezse, karanlık yalan
Ağrıyan her organ, anlamsız olan
Çok şükür o günü, görür gününde

Hasret çek özlersin, sevmeden önce
Kurda kuşa yem ol, görülme gence
Şabır et bu güne, hayat çok ince
Çok şükür o günü, görür gününde
Bahattin Tonbul
12.9.2016

Bahattin Tonbul
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Görürsün

Öğrendin gülmeyi, mutlu olmayı
Bekletmeden gül ki, belki ölürsün
Acılar içinde, yalnız solmayı
Yarsiz sever isen, onu görürsün
Bahattin Tonbul
6.6.2013

Bahattin Tonbul
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Göz Halini İnkar Etmeyin

Açıp içimdeki yarayı
Görmedi gönlüm
Yüreğimde bulunan derdi
Ona göre test edin

Dönün gelin hepsini
Dostlara söyleyin
Yeyin için,gezin ama
Sakın göz halini
İnkar etmeyin
12.05.08

Bahattin Tonbul
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Göz Yaşatılanı

Göz yaşatılanı, görmek içindir
Ne müthiş sanatmış, benzeri de yok
Güzelle çirkini, seçmek içindir
Kusurları görüp, ayıp örtmek yok

Bakma görme başka, dillerde yalan
Gözler asla demez, uzaktan dolan
Gönülde karışan, hayat bir alan
Kusurları görüp, ayıp örtmek yok

Denizde ırmakta, boğulmaz insan
Bir tutam sevda da, boğulur insan
Ölüm  güzel olur, taşırsa insan
Kusurları görüp, ayıp örtmek yok

Yarınlar dünlerden, çok daha güzel
Sevdiğin o yarin, elbette özel
İnşallah kavuşur, toprakla gazel
Kusurları görüp, ayıp örtmek yok

Herkese lazımdır, bir yer yatacak
Gizemlerde biri, seni satacak
Nasıl görüyorsan, elbet katacak
Kusurları görüp, ayıp örtmek yok

Uzun yazılırsa, sözüm yok ona
Tek cümle edemem, bitecek sona
Küçük bir kıvılcım, lazımsa sana
Kusurları görüp, ayıp örtmek yok
Bahattin Tonbul
1.10.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Göz Yaşı

İki damla göz yaşı,  süzülür ruhunda öz
Kıyamet mi kopacak, umurumda hiç değil
Her bir nokta gizlidir, yürekte iki çift söz
Seni benden alacak, ey yar gönlümde eğil

Kelimeler yetersiz, seviyorsan haykırma
Boğazda düğümlenir, duymuyorsa aldırma
Bitmeyen tükenmeyen, aşkı bomboş kandırma
Seni benden alacak, ey yar gönlümde eğil
Bahattin Tonbul
22.9.2014

Bahattin Tonbul
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Göz Yaşı Akar

Sevdaların tenha köşelerinde
Acılar yaradır,ağıtmı yakar
Yorgun bakışların,gülüşlerinde
Sevenin özünde,gözyaşı akar

Sitemkar bakışlar,banamı dersin
İçimdeki sancın,dışıma versin
Toprağa düşünce,yere mi sersin
Sevenin özünde,gözyaşı akar

Yüreğinde bir kız,seni yüzdürür
Sevda hasretine gölge düzdürür
Saçların beyazsa,bakıp üzdürür
Sevenin özünde,gözyaşı akar

Ağaçlar yaprağı,üşütür döker
Hayırsız toprağa,gönlüne diker
Terk ediş bu ise,kalbini söker
Sevenin özünde,gözyaşı akar

Öpsem şimdi kurur,dudaklarında
Benim aşkın senin,yanaklarında
Koyu bir gölgenin,çardaklarında
Sevenin özünde,gözyaşı akar

Bahattin’in aşkı,yoğun bir kardır
Bir fincan kahvenin,hatırı vardır
Sevdiği o güzel,ruhumda yardir
Sevenin özünde,gözyaşı akar
Bahattin Tonbul
12.11.2011

Bahattin Tonbul
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Göz Yaşımdan Sana Ne

Geçmişten ders alırım,yare hesap soramam
Yorulmam karşısında,bu sevdamdan sana ne
Çirkinlik son alemde,aynı olsa duramam
Cennetinde ağlarım,göz yaşımdan sana ne

Sevgimi haykırırım,rüyalarda görürüm
Onsuz geçen günlerin,hayaliyle eririm
Aşksız biten ömrümü,kime derse veririm
Cennetinde ağlarım,göz yaşımdan sana ne

Sevdalanmış yüreğim,yara almış pek naçar
Hasret kalan ufkumu,yıldız yapıpda saçar
İhaneti bilmeden,sessiz sedasız kaçar
Cennetinde ağlarım,göz yaşımdan sana ne

Şansızlık bedenimle,el ele dolaşıyor
Bal döksem biberona,dudaklar alışıyor
Sevdalı sözlerine,düşmanlar karışıyor
Cennetinde ağlarım,göz yaşımdan sana ne

Yer yurdumuz kaybolmuş,dualarım hep senin
Gece gündüze sormuş,sen olmazsan ben neyim
Ölüm karşıma durmuş,toprak olan o tenin
Cennetinde ağlarım,göz yaşımdan sana ne

Bahattin’im bu ilde,ne makamda ne yüzde
Bildiğimden hiç şaşmam,sevdalar durur gözde
Okuduğun satırlar,baksan sanki denizde
Cennetinde ağlarım,göz yaşımdan sana ne
Bahattin Tonbul
12.7.2011

Bahattin Tonbul
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Göz Yaşımı Kuruttun

Ben kimim kim olduğumu bile unutturdun
Çok ağladım arkandan göz yaşımı kuruttun
Rüyamda yanağından öptüm somurttun
Söyle canım neden bana bu aşkı yarattın

Sevmek şurda kalsın artık herkes seviyor
Ayrılık ayrı bir dert içerimi adeta parçalıyor
Seni bana sordularmı yüreğimde dayanmıyor
İşte o zaman vücudumun her yeri çok yanıyor

Kalkta gel bize komşum olasın onada razıyım
İsterdin ya çat kapın işte ben hemen yanındayım
Bekliyorum eşe dosta ilan edip ayrıca duyurayım
Sen izin verirsen kucağıma alıp bir güzel kokluyayım
06.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Göz Yaşımı Silemem

Karanlık bir gecenin sabahında hiç huzurum kalmadı
Güneş yoktu,yıldızları da bulutlar üstünü kapadı
Gözler görmeyince gönül kapılarım açık kalmıştı
Korkudan titriyordu yüreğim senden de çok uzaktı

Aya ne dersin tam o gece yoktu bilemem
Hastalandım artık soğuk sularda içemem
Yanıyor ciğerlerim bu acıya git de diyemem
Sana doğru bakıp da göz yaşlarımı hiç de silemem
07.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Göz Yaşları

Ben ayrılıkların adamı olmadım olamadım can dostlar
Yardan uzak durmadım duramadım ciğerimi yakacaklar

Yokluğunu yaşarken öğretmedin bana ağlayamam bilirsin
Şiirlerime döktüm tüm hasretimi gelince okurum görürsün

İki damla yaş görürsen eğer gözlerimde bilirim sen erirsin
Canım o yaşların sevinç yaşı olacağını o zaman hissedersin
10.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gözetle Bizleri

Bu dünyadan kaçtın saklandın
Biliyorum güneşe kendini attın
Gitmeden önce içimi yaktın
Sana karşı bir hatamı yaptım

Gördünmü dünyada bıraktığın izlerini
Bu söylediklerimin hepsi gerçek ve görüneni
Görünmüyeni kalpler de mühürlü belli izleri
Sen sen olda orada daima gözetle bizleri
15.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gözler Başka

Karanlık gücünü gösterdin bana
Haberde vermeden,gittin sevdiğim
Bir ömrü nasılda,yaşattın bana
Sensiz bu ellerde,durmam sevdiğim

Yaşamaya gücüm kalmamış benim
Hayat sensiz bana zulüm geliyor
Bütün renkler gitmiş,acılar tenim
Gözler başka desenleri bilmiyor
Bahattin Tonbul
24.4.2010

Bahattin Tonbul
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Gözlerdin

İkimiz birbirimizi sevince
Allah’ım aşkımızı güçlendirdi
Seni bana beni sana verince
Dünya zevkini nasıl güvenirdi

Yer içer damak tadı çok güzeldi
Hiç kimseyi yaşarken incitmedin
Doğayı ayrı  ayrı incelerdi
Her ottan da bir vitamin gözlerdin
Bahattin Tonbul
9.11.2008

Bahattin Tonbul
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Gözleri

Özleyince çok aç kalmış,kan içici o zalim
Sağda solda daraltılmış,yarden uzak özlemi
Karaları bağlamışlar,yok olunca hayalim
Gün geçmeden ağlıyordu,sana bakan gözleri

Ayrı düştü parçalandı,tenden ayrı dileğim
Sen dönünce söyle bana,yanar hala yüreğim
Çok perişan bir haldeyim,çağırırsan geleyim
Gün bitmeden ağlıyormuş,sana bakan gözleri

Ay doğmuyor yarden uzak,karalanmış günlerim
Sevdiklerim kayboldukça,ben sevdamı ünlerim
Kalbimdeki acıları,hep deştikçe inlerim
Can çıkmadan ağlıyormuş sana bakan gözleri

Gurbet elde yaralanmış,bomboş duran edalım
Gökyüzüne bulut salmış,dönü verse meralım
Yıldızları o saklamış,görülmüyor sevdalım
Gün doğmadan kızarıyor sana bakan gözleri
Bahattin Tonbul
27.9.2010

Bahattin Tonbul
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Gözleri Düşmüş..1

Boğulur gecenin karanlığında
Yüreğin üstüne yıldızlar düşmüş
Ay şavkını saklar,seyranlığında
Yaprak dalda çıplak,gözleri düşmüş

Şehrin soğuğunda,rüzgar tiz sesli
Kahredilmiş umut,göğsümde mesli
Türkiye karışmış,yar ismi sisli
Yaprak dalda çıplak,gözleri düşmüş

Geceye uzanmış,bezgin ayaklar
Resmine hayranmış,bakan çaylaklar
Mahzenin içinde,iner dayaklar
Yaprak dalda çıplak,gözleri düşmüş

Örümcek ağları,avına tuzak
Seven aşıkların,yüreği kızak
Sarı versen onu,sevdiğin uzak
Yaprak dalda çıplak,gözleri düşmüş

Ana sütü gibi,tertemiz arı
Duygular nerede,özlemi sarı
Geri dönmek ister,o bizim karı
Yaprak dalda çıplak,gözleri düşmüş

Ulaşılmaz boyut,ölmezdi soyun
Usulca sevdayı,ruhuma koyun
Geri almak ister,bu nasıl oyun
Yaprak dalda çıplak,gözleri düşmüş

Gecesi karanlık,sevdası özde
Mısralar soğumuş,hecesi bizde
Sessiz gecelerde,aşkı hep közde
Yaprak dalda çıplak,gözleri düşmüş
Bahattin Tonbul
12.3.2012

Bahattin Tonbul
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Gözleri Düşmüş..2

Bastırılan korku kehanet değil
Yaşanan gerçekler,kalp de üşümüş
Kaybolan zamanı,akacak değil
Yaprak dalda çıplak,gözleri düşmüş

Uzanır elleri,bomboş saatler
Sevginin anlamı,sarhoş vaatler
Kirlenen mekanı,silmez kağatler
Yaprak dalda çıplak,gözleri düşmüş

Bir sebep olsaydı,benden öteye
Ağlardı çiçekler,bülbülü küsmüş
Dillerde sevgiyi,aşkı öteye
Yaprak dalda çıplak,gözleri düşmüş

Siyah çelenk koymak,bir adet olmuş
Ayrılık yitirmiş,özlemi solmuş
Sen öldükten sonra,acılar dolmuş
Yaprak dalda çıplak,gözleri düşmüş

Sevdam dört duvarda,hep seni anar
Yüreğin harlısı,durmadan yanar
O yar bana bakar,özünden kanar
Yaprak dalda çıplak,gözleri düşmüş

Kıvrılır karnında,sevda özünde
Şafağı beklerse,durur sözünde
Yastığı okşayıp,uyku gözünde
Yaprak dalda çıplak,gözleri düşmüş

Umutlar soğumuş,şafaklar çeker
Geceler karanlık,hasretlik yeter
Issız gecelerde,acılar eker
Yaprak dalda çıplak,gözleri düşmüş
Bahattin Tonbul
12.3.2012

Bahattin Tonbul
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Gözlerim

Sensizliği ağlayarak
Aşkımızı dağlıyarak
Ümitsizce de olsa sana koşmak istiyorum
Senin gözlerine bakarak  ölmek istiyorum
Karanlıklar çöküyor üzerime
Geceler içine çekiyordu bizi
Bizde son geceyi

Her saniye sana gelmek istiyorum
Bir adım dahi atamıyorum
İrili ufaklı yıldızların gökyüzünde parlayışları anlamsız
Artık
Güneşe değil sana bakmak istiyorum
Ancak sen ısıtırsın içimi
Üşüyorum yalnızım
Yıldızlar koşuyor gökyüzünde
Yere uzanıp yatmak istiyorum sadece
Bulutlar ülkesinde

Gözyaşlarımda sen yağmur olup akarmısın
Sımsıkı deli poyrazın altında
Sensiz  bedenim titriyor
Ruhum girmiş karanlıklar ülkesine
Bana demiştin gözyaşlarım senin diye
Ellerimi uzattım bir damlası düşmesin
Sakın ha yere
İyi bak gözlerime
Bırak soluklansın dudakların dudaklarımın arasında
Şiirler şarkılar mırıldansan
Bir kadeh içinde  sen beni yudumlasan
İşte o an mumyaksa bedenin bedenimde
Kalbim ısınsa mis kokan nefesinde
Avunur yanaklarım
Sabahları zor olur karanlık gecelerim
Olsun sensiz
Son gecem olarak doğsan
Gözlerin gözlerimde iken
Sen bu alemden gittin ama ben seni hala
Bu ellerde bekler hemde gözlerim
Bahattin Tonbul
20.2.2012

Bahattin Tonbul
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Gözlerime Bakıp

Sessiz bir hayalin,gemi misali
Yol alırken deniz,dalgalanıyor
Yarin sevdasında,yıldız timsali
Gözlerine bakıp,çalkalanıyor

Ak kağıtta saklar,seven ismini
Sonsuz gökte uçan,kuşun cismini
Yari çizen aşkın,solan resmini
Gözlerime bakıp neler saklıyor

Yıkılır kaleler,kopar zincirim
Haykırmak istersen,gerçek incirim
Hoş geldin be gülüm,tutmaz zencirim
Gözlerime bakıp,neler aklıyor

Sevdalı düşüme,veda etmeye
Akan göz yaşımı,silip gitmeye
Seni düşündükçe,yürek yetmeye
Gözlerime bakıp,acı akıyor

Gönlümün ateşi,aşkla harlanır
Yaşamın takvimi,yarsiz zorlanır
Seni düşündükçe,sevgim horlanır
Gözlerime bakıp,çalkalanıyor
Bahattin Tonbul
23.10.2011

Bahattin Tonbul
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Gözlerimi Açınca

Sen beni
Bende seni sevdim
Şüphem bile olmadı
Her ayrılışımda seni özlerdim
Sensiz yapamazdım
Yaşarken güvendim sevdamıza
Çünküler koyamazdım
Ben yaşarken yaşattım
Sevgimle etrafını kuşattım
İşte bulunan bu gerçek
Varya
Aşkına bağlanan mahsun bir uşaktım

Anla artık beni
Tıka basa doymadım sevdana
Kulaklarım sesine hasret
Yere sensiz her düşüşüm gaflet
Gözlerim gözüne bağlanmış
Baştan aldırmadım
Ama kandırıldım
Yer bulamaz oldum omuzlarında
Denizler okyanus oldu
Yüreğime sahte aşklarmı doldu
Senle yaşarken
Gerçek olanlar
Hep bana hayal oldu
Sevdamda sensizlik şuan
Ruhumda ağlarken
Acın içimde kayboldu
Karanlık beni içine çekiyordu
Bende o karanlığı içimize
Gözlerimi açınca herşey biranda yok oldu
Bahattin Tonbul
18.2.2012

Bahattin Tonbul
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Gözlerin Güzelliği

O müthiş güzelliği
Kimse yanaşmasın
Kötülük etmesin
Hatta düşünmesin
Senin gibi güzeli
Taşlayanı çok olur
Kimi met eder
Kimide yağ çeker
O gözler sanki
Panterin gözleri gibi
Çok güçlü bakmışsın
Nasılda belli
Güzel şansı iyi olmaz derler
Sabret sen
Allah çirkin şansını versin
Yüreğin yanıktır
Ürkek duruşundan belli
Seni sevmeyen ölsün demeli
09.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gözlerin Kapandı

Gözlerin kapandı, hayranım sana
Ellerim tutmadı, dokunamadım
Ruhunda mahkumdum, özlemden yana
Aşkımı dağladım, sakınamadım

 Dillerim ateşdi, kalbim yanardı
Aşkını nefesde, alır sanardı
Sihirli sözlerle, nasıl kanardı
Aşkımı bağladım, dokunamadım

Hayatıma açtın, doğan güneşi
Sevdana merhaba, bağlar bu eşi
Kendi renklerinle, sarsan o leşi
Aşkıma ağladın, dokunamadım

Gökyüzünde uçan, güvercin olsam
Ağzında yuvası, taşıyor olsam
Kanatlar çırparak, kokunu alsam
Aşkımı dağladın, bakınamadım

Sevdanı tatmadan, hayat son oldu
Yüreğin kapandı, özlemim soldu
Toprağa düşmeden, yerler nem oldu
Aşkıma ağladım, dokunamadım

Karabulut gibi, bakışlar bitik
Çöreklenmiş duygu, gönülden yitik
Ansızın sıkışmış, hayaller etik
Aşkımı dağladım, bakınamadım
Bahattin Tonbul
2.9.2013

Bahattin Tonbul
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Gözlerini Kapamış

Sevdamızı anarken
Gözlerini kapamış

Anıları tutarken
Fotoğrafa bakarken
Geçmişi hep yaşadım
Sevdamızı anarken

Unutamam seni ben
Ayakların morarmış
Onu ovayım derken
Gözlerini kapamış
Bahattin Tonbul
12.2.2009

Bahattin Tonbul
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Gözlerini Sen

Büzülüp yüreğimde,beni tatsana
Beynime kazımıştın aşkı atsana
Sevdalı ruhu ayrı koyup yatsana
Dilerim tanrıdan açsan, gözlerini sen
Bahattin Tonbul
12.6.2010

Bahattin Tonbul
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Gözlerinin Siyahı

Gözlerinin siyahı, kalbimde hala durur
Ömrümden ömür alıp, keşke sana verseydi
Geçmişin bitmez ahı, güneş vursa hep kurur
Sevdamın hatırına,  geleceği görseydi

Allah verdi o canı, ona giden yol vardır
Ufukta solmaz yürek, seven gönülde ardır
Yıldızların söndüğü, ateş içinde yardır
Sevdamın hatırına,  geleceği görseydi
Bahattin Tonbul
27.7.2013

Bahattin Tonbul
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Gözlerinle Beni Aradın Göremedim Desene

Senin iyileşmeni bekledi kalbim uzun bir süre
Çok çabaladım içimde aşkımız duruyor görsene
Sesimin titremesini hele bir kere ne olur dinlesene
Gözlerinle beni aradın gitmeden göremedin desene

Bende sana kızıyordum elveda demeden gittti diye
Elbiselerini dolapdan daha çıkarmadım duruyor be
Makyaj masasının üstünde unuttuğun rujun ve küpenle
Aramışsın gözlerinle beni konuşamıyordun anlaşıldı hele

En çok kimi sevdin bilmiyorum söylüyemedin bu gidişinde
Hareket edemiyor konuşamıyordun günlerce acı çektinde
Sabaha dek sildim vücudunu ıslak mendille temizliği severdinde
Bakmışsın görememişsin son anda gözlerini kapattığında benide
24.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gözleriyin Yaşı Kurumadan

Duyguların bütün vücudumu kaplamış güzel değil mi
Sevdiğim aniden yok olmuş acaba bu sevinçten mi
Hasreti ılık,ılık içime işlemiş,bütün bunlar şaşkınlıktan mı
Hayran,hayran bakıyorsun aşkıma o yaş senin gözlerinde mi

Artık kelimeler yetmiyor aşkımı anlatmaya
Yeter artık fazla söze de gerek yok bu sevda ya
Kül bastım kalbimde ki duran o feci yara ya
Hayran hayran bakıyorum aşkım o yaş gözlerinde duruyor ya

Yüreğimde ki cennet baharda alabildiğine yoğunlaşıyor
Oralarda ateş sokak ta yakarak çevreyi  ısıtıp aydınlatıyor
Uzattım sana elimi canım bekleme çabuk haydi tutsana
Hayran hayran canlanıyor aşkım ama gözlerin kapanıyor

Senindir bu yürek bu can sana olsun hep kurban
Hepsinide sana adamıştım seni ilk gördüğüm an
İçin,için eridin geçti kış ulaşamadığın bahardan
Geliyorum yanına aşkım gözleriyin yaşı kurumadan
24.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gözleyeyim

Aşkımın rehberi
Gönlümün eri
Ruhumun dilberi
Sevdamın seferi
Gözüyle ağlayan
Çeşmelerde çağlayan
Dağın tepesine bağlayan
Ateşiyle yüreğimi dağlayan
Ömrüme ömür sağlayan
Sevdiğim

Kokusuyla yaşamımı buğulayan
Bulut olup toplamış gökyüzünü tuğ ulayan
Geceleri yıldızları mıhlaya
Ağrı sızı çeke çeke ıhlayan
Yaratana el açıp da yalvaran
Güzelim
Sevenleri sevdiğinden horlayan
Acı bize sevdaları
Bedenlerde toprak yapıp toplayan
Alev alev bedenleri korlayan
Umuduma umut katıp baksana
Sevenlerle sevmeyeni ayırtsana
Karanlıkta ışık yakıp
Hayalleri rüyalarla karıp
Dilerden dillere yıllarca
Oradan buraya dolaştırsana
Gözleyeyim
Bahattin Tonbul
13.3.2011

Bahattin Tonbul
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Gözüktü

Yavrusu elinden alınmış
Horoz gibiydi vatan
İstila edilince
Onu parçalamaya bakan
İnsanları ayırt edince bol paçadan harcayan
Bir miras yediydi o

İkisi de yönetirken
Azınlıklar her yerde vardı
Biri birleştirdi vatanı yeniden kurdu
Diğeri demokrasi adına sermayeyi tüketiyordu
Yok mu idi o zaman Yahudi-si ermeni-si lazı ve kürdü
Vatan işte böyle bir bütündü
Peki şimdi nerden çıktı,
İktidar için görüntü
Sen erken doğandın o ise Atatürk’tü
Farkınız buradan gözüktü
Bahattin Tonbul
5.3.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gözüm Kararıyor

Yontulmamış şiirler ham olarak duruyor
Bütün emanetlerin askıda içim burkuluyor
Çok özlemişim seni ruhum adeta daralıyor
Tutmasana elimi,öpmesene yüzümü
Gözüm adeta kararıyor
2.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gözüm Önünde

Gönül kapısı açıktır, yari bileydin
Tane tane yüzündeki,beni sileydin
Sevdiğinin gözü kördür,bunu deseydin
İçindeki yarayı da,nere gömseydin

Aşk yarası derindir can,bunu yaşayan
Damarlarda ki dolaşan,kanı taşıyan
Acıyı sızıyı veren,beyne yayılan
Kanseri eritemedin,dili kaybolan

İnim inim inlemiştin,yatarak sende
Ciğerlerimizi söktün,bu son dönemde
Yavaş yavaş alışmıştın,ölüme hem de
Birden bire gidi verdin,gözüm önünde
Bahattin Tonbul
23.08.2008

Bahattin Tonbul
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Gözümdeki Yaşlar

Güzeller içinde, harikasın sen
Anılarım yari, arar dururmu
Geceleri yıldız, akıp düşerken
Gözümdeki yaşlar, sensiz kururmu

Yürü bre yalan, dünyasız olmaz
Yüreğine konup, göçen sır olmaz
İnsan sevdiğinde, kula kul olmaz
Gözümdeki yaşlar, akar dururmu

Seni seven  elbet, ekerde biçer
Bu aleme gelen, bir günde göçer
Acıyla tatlıyı, bilenler seçer
Gözümdeki yaşlar, akar dururmu

Söylenmiş olsada, şaka yoluyla
İnsan ders alamaz, özlem yoluyla
Cahilin önünde, hakkın yoluyla
Gözümdeki yaşlar akar dururmu

Gönül çalar ise, sensiz o tahtı
Dağların üstünde, sevenin bahtı
Ayrılığın bitmez, doğsada ahtı
Gözümdeki yaşlar, akar dururmu

Bahattin'im bende, kalacak kim var
Yüreğimde tomar, tomar sevgim var
O var sana yakın, şah damarın var
Gözümdeki yaşlar, akar dururmu
Bahattin Tonbul
4.12.2012

Bahattin Tonbul
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Gözümü Kapatınca

Gözümü kapatınca göz kapaklarımda
Dumanı tüten sigaramın ateşinde
Beynimde oluşacak düşlerimde
Unutamam çıkacak son nefesimde

Keşke görmeseydim seni rüyalarımda
İçmeseydim rakıyı o çardağın altında
Yüreğimin küt küt diye atışında
Bulamadım sevgi yumağını bakışında
2.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gözümü Kırpmam Yatarım

Neyleyim ben neyleyim böyle yarsiz memleketi
Ne sordum ne söyleye bildim ona sevdiğimi
Yaban ellerinde geçen kimsesiz kalan ömrümü
Bıraktım toprağa kayboldu yarim yanar ağlarım
Koysalar beni yanına da gözümü kırpmam yatarım

Sen gidince sağ yanım,sol yanımda hepsi boşaldı
Eşim dostum kalmadı,herkes evine yuvasına dağıldı
Sensiz gidemediğim yere gönlüm bir türlü de varmadı
Bıraktım ellerimle toprağa seni çıkaracak gücüm olmadı
Yatırsalar yanına da inan gözümü kırpmadan hemen yatarım
23.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gözünü

Karmaşık duygularla,yanarak girdi gönlüm
Bir fırına atılan,ekmek gibiydi yüzün

Dışı kabuk bağladı,içi de hamur kaldı
Bekletmeden atmışız,ateşse alazladı

Ummadığı bir anda,ateşe maruz kaldı
Hazırlanmamış daha,Allah’a çok yalvardı

Ne kendi yüreğini,nede tüm bedenini
İki ay yattı gönlüm,kaybetmişti beynini

İçini pişirmeden,alazlanan yüzünü
Affetmişti yaradan,kapattığın gözünü
Bahattin Tonbul
06.09.2008

Bahattin Tonbul
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Gözyaşı Akar Gibi

Dilinden düşürmezdin
Rüyanda üzülmezdin
Tek başına gezmezdin
Sanki gözyaşı gibi

Esiyor gökyüzünde
Sensiz gezen bulutlar
Titriyor yer yüzünde
Yok olan son umutlar

Sever miydin sen beni
Sanki deliler gibi
Kaybolur iken teni
Gözyaşı akar gibi
Bahattin Tonbul
27.4.2010

Bahattin Tonbul
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Gözyaşı Mücevher

Gönlümde cam kırık, duygudur önce
Kırılgan bu gönlüm, arar dururum
Bilinmez ayrılık, zulümdür gence
Gözyaşı mücevher, yalnız kururum

Ürkerim gözünden, düşmez o melek
Dur durak bilmeyen, geçmişi  dilek
Saklıyor herkesten, neyini bilek
Gözyaşı mücevher, yalnız kururum

Dilindeki zehir, içilmez oldu
Kara cesaretim, bilmeden soldu
Çekilmez ayrılık, nedenle doldu
Gözyaşı mücevher, yalnız kururum

Çılgın dağ doruğu, sarptır uçurum
Heryanı ağaçsa, bitmez çukurum
Nasıl bir korkuymuş, bilmez okurum
Gözyaşı mücevher, yalnız kururum
Bahattin Tonbul
4.3.2014

Bahattin Tonbul
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Gözyaşımı Görmesinler

Sen gittin gideli kokunu hala duyamadım bu dünyada
İçimi yakıyor acın burukluk kapladı gösümde şu anda
Nasıl nefes alıp verebilsem çok zor oluyor sensiz burda
Sanki havanın oksijenini almışlar farketmiyor yaşasamda

Yaşamasamda tad alamıyorum çıkmıyorum evden dışarıya
Bazen görüyorum arkadaşlarını üzülüyorum hemen o anda
Başımı çeviriyorum neden mi çünkü gözüm dolmuştuda
Görmesinler göz yaşımı bilmesinler senin için ağladığımıda
11.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gözyaşın Olmuş Gelgit

Sevdamı atıp gittin, kollarım arasından
Yaşarken yeni doğdun,hayallerinle gelgit
Gönlüme tekrar düştün,göğsümün yarasından
Gözlerimin içinde, gözyaşım olmuş gelgit

Çaresiz aşkın narın,üzerinde tükenmek
Can çekişen acılar, sevdasıyla dilenmek
Bahçemdeki toprakta, sevgi ile çillenmek
Gözlerinin içinde,gözyaşın olmuş gelgit

Kaldırımlar üstünde, ayak sesini duydum
Sevdamın arkasından, özlemime sen kıydın
Çok aniden dönmüşsün, adımlarına uydum
Gözlerinin içinde,gözyaşın olmuş gelgit

Adım atsam ötemde, hayalin kırık dökük
Birlikte yaşanmışlar, anılarda son çökük
Tükenirken düşlerim, kokun olmuşsa kekik
Gözlerinin içinde,gözyaşın olmuş gelgit

Zehirleyen bir akrep,acısıydı sensizlik
Hayat sokaklarında,kıyametti densizlik
Yolbula bilmek için,pusulam da bensizlik
Gözlerinin içinde,gözyaşın olmuş gelgit

Ne iz nede bir şerit,özlemin karanlığı
Tutup atsa birisi, sana koşarken seyranlığı
Söndürmez  saçlarına,takdığım hayranlığı
Gözlerinin içinde,gözyaşın olmuş gelgit
Bahattin Tonbul
25.10.2011

Bahattin Tonbul
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Gözyaşları

Yokken gülebilmek,yalancı bahar
Gözyaşları bana,acı veriyor
Bir an tebessümü,ruhuma doğar
Yüzümü yıkıyan,yağmur eriyor

Gitmek kolay ise,kalması da zor
Arkana bakmadan,çalması da hor
El sallayamadan,alması da kor
Gözyaşları bana,acı veriyor

Bana ait dedin,hiç dokunmadın
Çaresiz aşkınla,çok yakınmadın
Vebalı sevdama,heç bakınmadın
Gözyaşları bana,acı veriyor

Boş kaldı kollarım,düşlerim seni
Gülümseyişlerin,gönlümde yeni
Kırkyıllık dostluğun,arıyor teni
Gözyaşları bana,acı veriyor

Bitmeyen umudun,içimde anar
Geçmişe bakmadan,yüreğim kanar
Seni seven kalbim,aşkınla yanar
Gözyaşları bana,acı veriyor
Bahattin Tonbul
3.4.2012

Bahattin Tonbul
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Gözyaşlarım

Gözyaşlarım pınar olmuş
Senin için ağlar gönlüm
Yüreğime ateş dolmuş
Yarsiz bitiyor bak ömrüm

Ne gecesi ne gündüzü
Sevenlerin yetmez sözü
Görülmezse onun yüzü
Yarsiz bitiyor bak ömrüm

Sevda ısmarlama olmaz
Yağmur düşer ırmak dolmaz
Ağlayacak güzel solmaz
Yarsiz bitiyor bak ömrüm

Hoştur ona yarden gelen
Aşkı kalbindeki diken
Hayat sanki acı çeken
Yarsiz bitiyor bak ömrüm

Onu hissedip yaşayın
İncitmeden çabalayın
Aşk olursa bağışlayın
Yarsiz bitiyor bak ömrüm

O ruh bana bir bedeldir
Karanlıklar dursa elder
Son sözü gerçek eceldir
Yarsiz bitiyor bak ömrüm
Bahattin Tonbul
4.7.2013

Bahattin Tonbul
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Gurbet Okuma

Okumak için yollara çıktım
Gurbet oldu bütün derdim
Geceli gündüzlü hep inledim
Ah o yalnızlık dolu gamlı gurbet

Kitaplarım baş ucumda tesellim olsa
Yarimden  ayrılmayıp,yanımda olsa
İkimizi bir birimizden  ayırtan bu okuma
En sonunda yok olup da canı çıksa

Onsuz geçen günler unutulmuyor
Hatıralarımızla dolu o mahzun şehrimin
Kitaplarımda ismin artık hep tesellim
Senin için  hasretim okumaktaki tek derdim

Hayatta zaman su gibi aktı
On beş tatil nasılda geldi çattı
Kafam tam o zaman işte attı
Okumamın değeri de benim için arttı

(4,1,1970)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gurbet Yolları

Gökyüzüne bakıp,yıldızı saydım
Ateşin tozunu,yara sarsaydım
Birbirinden kopup,ayrı kalsaydım
Ağlayarak seçtin gurbet yolları

Sanki bir su idim,ırmaktan geçtim
Bu yaban elinde,sevdamı seçtim
Tahıllar içinde,toplanan ceçtim
Acılar salmıştın gurbet yolları

Yüksek yaylalardan,uçup gittiler
Kıtalar arası,nasıl bittiler
Azeri’den gelip,hasret çektiler
Ağlayarak çıktım gurbet yolları
Bahattin Tonbul
30.7.2009

Bahattin Tonbul
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Gücünü Kaybettin

Hava soğuk rüzgarda yok,sen üşürdün
Biraz sıkıntılı ama her yer yeşil örtünürdün
Kanın düşük her halde son ondan düşünürdün
Bir türlü sıcaklığa doymadın,buralarda süründün

Çok geçmeden vücudun iflas etti canım
Zayıf anında göğsünde acısını tattın
Bir türlü mikrobun gücünü anlıyamadım
Bunu yeneriz diye çok mücadele yaptın

Altı yıl geçti çok iyi güçlüydün nasıl hissettin
Birden bire kontrollerde tekrar çıkı verdin
Başladın tedaviye ama önceki kuvvetin
Kaybolmuştu canım artık boyun eğdin
01.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Güçlüdür

Yürekler koldan güçlü olanın
Kolları kılıştan her an güçlüdür
Cihangir ataya, umut salmanın
Yetişdiği toprak tende güçlüdür
Bahattin Tonbul
11.5.2013

Bahattin Tonbul
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Güçlüler-1

Bir bakın doğanın,oluşumuna
İnsan etkileyen,tüm ortamına
İki farklı durum,çıkar karşıma
Güçlüler dengesi,yaşantısına

Bir tarafta Amerika,diğeri Rusya
İngiltere,Fransa,Almanya
Toplanıp adını yapmış Avrupa
Birde Çin var sakın onu unutma

Güçlü güçlüyle iyi geçiniyor
İlişki kurup yan yana gelmiyor
Yılmıyor ve yanına sokulmuyor
Karşı karşıya gelince yan çiziyor

Hiç kafa tutar mı,Rusya ya Çine
Karşı duramaz Avrupa gücüne
Görür zayıfı,biner tepesine
Karşı karşıya gelmez düşünsene
Bahattin Tonbul
27.09.2008

Bahattin Tonbul
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Güçlüler-2

Kurt kurdu,ayı ayıyı yemiyor
Dengeli güçte olanlar dinliyor
Bir birlerine çok zarar vermiyor
Canlı varlık ortamında yaşıyor

Dilleri dinleri bir olunca da
Bir birilerini kollarlar o anda
Her şey hoştur yaşarlar bir arada
Memnundur bulundukları ortamlarda

Hepsi birbirinden,memnun yaşarlar
Yatıp kalkacağı ana bakarlar
Yan yana gelince,hiç oturmazlar
Güvenleri yoktur saldıramazlar

Bir zamanlar dört kıtaya hükmeden
İslamiyet’i  yaşayıp hisseden
Osmanlıyı parçalayıp yok eden
Güçler değil mi bizleri yöneten
Bahattin Tonbul
27.09.2008

Bahattin Tonbul
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Güçlüler-3

Yılan yerlerde sürünerek yaşar
Kartal göklerde süzülerek uçar
Balıklar denizin için de yatar
Güçlü canlılar yan yana durmazlar

Hepsinin kullandığı alan belli
Sınırları kontrol ettirmemeli
Yoktur birbirlerine güvenleri
Bunu bütün dünya böyle bilmeli

Cılızın güçlenmesini istemez
Bilir onu güçlenirse yiyemez
İki yakasını birleştiremez
Güçlü karşısına rakip istemez

Doğada hepsinin belli yeri var
Güçlü olan güçsüzü hemen yutar
Hiç de acımadan parçalıyorlar
Güçsüzlerle karın doyuruyorlar
Bahattin Tonbul
27.09.2008

Bahattin Tonbul
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Güçlüler-4

Orta doğu projesi incele
Adalet ve insanlık neresinde
Tek tek parçala iyice küçült de
Birleşip güçlenmesinler engelle

Deniz olduğu yerde dalga yapar
Cılızın iki alternatifi var
Yok olup gitmek yada boyun eğmek
Esarete razı olup beklemek

Yakışmaz böyle Türkün hiç birine
Rusya’dan ayrılan,Türk beylerine
Kurun birlik beş parmağın beşi de
Sen değil düşünsün güçler desene

Zayıflar birleşince güç buluyor
Senden güçlü olanlar bak korkuyor
Bütün hesapları nasıl yapıyor
Yok edebilmek  için yaklaşıyor
Bahattin Tonbul
27.09.2008

Bahattin Tonbul
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Gül Dalında

Gülün dalında diken, yere düşmeden eken
Acıların yakışmış, duruyor gerdanında
Kötü günler görmesin, seven yardir hep seken
Değerini anlasın, sevdanın meydanında

Sen ne kadar özelsin, yüreğin kenarında
Baş köşede oturmuş, dağların serhatında
Hangi çılgın alacak, girilmez bağlarında
Ayrılacak zaman yok, sahip ol sen katında

Ilgıt ılgıt esiyor, rüzgarın baharında
Düşman sanki eldedir, hayat baktın tek masa
Tadını çıkarsana, denizin baharında
Acıyı yudumlarken, soru sorma çok kısa
Bahattin Tonbul
16.11.2013

Bahattin Tonbul
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Gül Dertlidir

Gül dertlidir bülbülden
Hasret belki güldendir
Bülbül dertli o gülden
Son çeken büldüldendir

Yari seven gönülden
Tene batan dikendir
Asıl aşık bülbülden
Asaleti güldendir

Dinlese ey yar beni
Toprak almış bedeni
Seven o güzel seni
Asaleti Güldendir
Bahattin Tonbul
30.8.2013

Bahattin Tonbul
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Gül Hakimdi

Önemi yok bize, haykırma şimdi
Zengini fakiri, bilinmez kimdi
Unutma ki şair, bir çocuk gibi
Seven toprak olmuş, gül hakimdi
Bahattin Tonbul
1.6.2013

Bahattin Tonbul
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Gül Kokmasa

O gülün kokusunu, yüreğinde hissetmek
Allah katına giden, gül bahçesine gider
Gül kokanı cennettir, en güzeli gül kokmak
Gül yarattı yaradan, gül kokmasa ne eder
Bahattin Tonbul
21.2.2016

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gül Sevgilim Gül

Biraz önce telefon ettim,uyuyormuşsun
Altınoluktan köyüne geçmiş,mutlu olmuşsun
Acıların dinince,hep gülüyormuşsun
Gül sevgilim,gül,gülünce güzelleşiyorsun

Gökçen'le Ecem bahçede oturuyor
Köyün çam kokularını içine çekiyor
Senin sesinse kulağımda çınlıyor
Gül sevgilim,gül,gülünce güzelleşiyorsun

Bu hastalık seni çok yordu, biliyorum
Ben emekli olunca,sana vaat ediyorum
O zaman birlikte,vakit geçiririz,söz veriyorum
Gül sevgilim,gül,gülünce güzelleşiyorsun

Hasta olan değil,vadesi yeten
İster yaşlı ol,istersen gençken
Bu dünyada nefes ala biliyorken
Gül sevgilim gül,gülünce güzelleşiyorsun

Belki de günahlarına kefalet,oluyor
Allah bizi bu dünyada,imtihan ediyor
İsyankar olmadık,hep sabır diliyor
Gül sevgilim,gül,gülünce güzelleşiyorsun
5.9.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gül Ve Dikenlere

Ben yazıyorum okunması için değil bunlar
İçimi boşaltıyorum anlayın artık dostlar
Kalbimdeki yara ayrı acısı çok farklı yakar
Meşhur olmak için değil bırakın aksın onlar

Şarkılara konu olan aşıklar hep aynı acıyı paylaşırlar
Kalkın artık sevenler duysun cümle alem komşular
Sevgiyi aşkı hiç yaşamamış olan bütün insanlar
Duydukça okudukça onlarında yürekleri var yanarlar

Dilerim Allah'tan sabır versin herkese gönüllere
Bilsin artık tüm sevgiyi yaşayan yaşatan bizlere
Duy bunları sevgilim yalnız kalan gül ve dikenlere
Severkende sabır etsin hepsini taşıyan yüreklere
06.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gül Yüzlü Yarim

Sana bir şey söylemeye dilim varmıyor
Adını andığım anda kalbim çarpıyor
Neden bilmiyorum ama içim kan ağlıyor
Gül yüzlü yarim bana baygın,baygın bakıyor

O bakışlar beni deli etti içimi söktü her an
O kadar alışmışım ki görmeden durmuyor bir an
Hayran,hayran bakıp yüreğime hançer sokuyor
Gül yüzlü yarim bana baygın,baygın bakıyor
18.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gülde Biraz Bana

Gülde biraz bana, gözyaşım dinsin
Gökkubbe altında, ağlama gönül
Her giden ardında, sevgiler sinsin
Geleceği bekle, hayalle gönül

Eğlenmeyi bilir, dans da ederiz
Duyguyla düşünür, sevda ekeriz
Ninniler dökülür, acı çekeriz
Geleceği bekle, hayalle gönül

Salıncak kurarız, dağda bayırda
Can yakıp kalp kırma, dursun hayırda
Sevda çeken yürek, solsa çayırda
Geleceği bekle, hayalle gönül

Her rüzgar altında, savrulur bulur
Yaşanacak bu can, neden yok olur
Gerçek umut olur, birden kaybolur
Geleceği bekle, hayalle gönül

Hayal kurmak kadar, bakımı kolay
Unutulmak kadar, yaşamı olay
Kurulan rüyalar, gönülde alay
Geleceği bekle, hayalle gönül

Bahattin öğrenir, aşkın selinde
Hep ufak görünür, sevda elinde
Şarkılar söylense, yarin dilinde
Geleceği bekle, hayalle gönül
Bahattin Tonbul
11.10.2013

Bahattin Tonbul
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Güldü Ve Öldü

Yokluğunda yoksul biriyim
Akşamları gündüz olmuş sevdama
Geceler yalnız geçmek bilmiyor
Kin nefret yok artık aşk ve sevgi var
Harca bu sermayeyi harcaya bilirsen
Canın ne hükmü var onun yanında

Her iki yanımda yokluğun mahpus olmuş
Demir parmaklıklar arasında göğsümün
Hırıltısını hisseder özlemim
Dilimdeki yara günden güne beter olmuş
İçilen su sensiz zehir zıkkım olmuş gönlüme
Unutmadı felek ikimizi
Alıp götürdü ayırt etti birbirimizi
El ele tutmaya cesaret edemeyen eller
Titrer oldu o an
Bakmaya doyamadığın gözler görmez oldu
Koklamaya kıyamadığın ten toprak
O simsiyah saçlar ak olmadan kayboldu
Zaman yıldırım gibi geçti gitti
Anlaşılmadı

Sevmek okşamak neymiş bilinmedi
Sevda şiirlerde halı işler gibi işlendi
Yoklukta yoksulluğun
Hakikatleri bilir mi dersin
Yada güneşi olur musun sevenin
Duyguların peşinde koşar mısın durmadan
Hiç hataya meydan vermedin
Gök yüzünde yada yer yüzünde
Yaşarken
Sevenlerin gönlünde
Kayboldun

Uzaktan bakıp güldü
Senin canın işte o dedi
Ve onu sonsuza dek sevdiğimi bildi
Alıp gitti
Ölüm dinle korkmuyorum artık senden
Neden dersen
En sevdiğim seninle
Beni de alıp onun yanına götürsene
Azrail mi dersin
Bütün bunları yapan,ölüme isyan
Eskidenmiş şimdi durmadan
Ölüme can atan
Hakikat bu ikimizin sevdasına imtihan
Baktı güldü ve öldü
Bahattin Tonbul
28.1.2011

Bahattin Tonbul
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Güldüğünü

Zoraki aşk, vermedin Allah’ım
Sensizliği,yüreklerde tattım
Belki dünya,zevkine bak kandım
Ama erken, can hemen uyardın

Yaşamımın, yönünü veren se
Yüreğinde, onu tek yazarken
Gönlümdeki,aşkı yar kazırken
Anlıyorum,seni canım derken

Parça parça, yaşadım gücünü
Sevgin için, can götürdüğünü
Yüreğimde,aşk süpürdüğünü
Unutmadım,gülüm güldüğünü
Bahattin Tonbul
6.08.2008

Bahattin Tonbul
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Güldür

Senin yok olduğun,günde hayattan kopan
Tek tek sayamadım,dünyadan yok olursan
İşte mutluluğu,yakaladığın o an
Seçilen tek sendin,hatıralara bakan

Senin yok olduğun,acı dolu günümdür
Bu gün ailemin,sensiz yıl dönümüdür
Biter yalnızlığın,önlerinde süründür
Aynı günde başlan,gerçek yaşamda güldür
Bahattin Tonbul
9.8.2008

Bahattin Tonbul
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Güle Güle Etmedin

Seni üzenlere de,selam gönderemedin
Karşılıklı oturup,veda bile etmedin
Akıl alıp da verip,huzura eremedin
Sevgi almayanlara,güle güle etmedin

Ruhundaki huzuru,sarıp da verenlere
Geçmişe iğne yapıp,acıyı örenlere
Asilikler kaybolmuş,hakka erenlere
Sevgi almayanlara,güle güle etmedin

Yaşanan kısa dönem,aşkı birlikte tattık
Gece rüyalar görüp,hayalleşip de yattık
Çok ani bir sabahta,yari sonsuza attık
Sevgi almayanlara,güle güle etmedin

İçimi tırmalayan,düzenlerimi bozan
Alt üst edip harlayan,ateş külüyle tozan
Adını söyledikçe,şair değil o ozan
Deyip  tatmayanlara,güle güle etmedin

Hatıraları anıp,gözlerimi acıtan
Resimlere bakıp,içimi gıcır tadan
Yüreğimi de sıkıp,pişmanlıklar yaratan
Sevgi almayanlara,güle güle etmedin
Bahattin Tonbul
26.7.2011

Bahattin Tonbul
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Güle Yaslanır

Kiminin suyu çok kiminin de az
Elleri yıkarsan,tırnak ıslanır
Güneşten doğan renk,sevdan da az
Çiçeklerle kaplı güle yaslanır

Uzaktan görüşü,hep aldatıcı
İçine bakmazsan çok yanıltıcı
Olmadık yerlerde,sevda baş tacı
Çiçeklerle kaplı güle yaslanır

Sevenler dünyada akan bir dere
İnsanı meyvedir,koymadık yere
Gönül bağlarını taksan göklere
Yarsiz görüntüsü,güle yaslanır
Bahattin Tonbul
22.1.2011

Bahattin Tonbul
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Gülebilir Miyim

Gülebilir miyim, söylet bakayım
Yar yanında yoksa, yüze vurulmaz
Ağlayan gözlerle, neden akayım
Parlayan gökyüzü, elbet kurulmaz

Ölesiye sarsa, aşkta birlilik
Can çıkana kadar, beden dirlilik
Günahla batacak, onca kirlilik
Islanan gökyüzü, elbet kurumaz

Nefsimin nefesi, kesilse birden
Mormenekşe düşse, yere aniden
Güller sağ yanımda, solmaz kibirden
Islanan gökyüzü, elbet kurumaz

Ateşi yükselse, aşkı omuzda
İç içe bilirsen, umut kımızda
Kimsecikler olmaz, inat domuzda
Islanan gökyüzü, elbet kurumaz

Rüzgara gelgite, umut bağlama
Ellerin kavuşur, yalnız ağlama
Denize sormadan, bomboş çağlama
Islanan gökyüzü, elbet kurumaz

Zamana kadere, terketme beni
Toprağa düşsede, çamur bedeni
İsyan etme ne olur, suçsuz gideni
Islanan gökyüzü, elbet kurumaz
Bahattin Tonbul
18.8.2014

Bahattin Tonbul
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Gülemedim Ki

Hüzünü yok etti, ölümmüş bahtı
Acıymış sevdalar, bilemedim ki
Onunla başladı, sevdanın tadı
Bu yalan dünyada, gülemedim ki

Çaresiz bir derde, o gün düşünce
Beyninde yaranı, mikrop deşince
Sevdamız içinde, yalnız pişince
Tutuldu dillerin, gülemedin ki

Unutamam dünü, hemde o günü
Kafanı düşürdün, demedin dünü
Çift gördün benide, sırvermez ünü
Konuşamaz oldun, gülemedim ki

Ateşdemi yaksan, desen meramı
Kimseler saramaz, gönül yaramı
Hayalin gitmedi, gölgen karamı
Tutuldu dillerin, gülemedin ki

Ufukta saraldı, bitmez o anı
Herkese haykırdın, seven insanı
Böyle bitecekmiş, ağrıyan yanı
Bu yalan dünyada, gülemedim ki

Bahattin özledi, bitmez sevdası
Acısı rüyaydı, aşkdı meyvası
Karanlık gecede, olmaz o yası
Tutuldu dillerin, gülemedin ki
Bahattin tonbul
30.12.2016

Bahattin Tonbul
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Gülemem

Nasıl yaktın bilemem ben farklı yüreklerde gezemem
Ben seni hiçbir zaman başka bedende hissedemem
Çıkmıyorsun içimde sen yoksun diyede çıkıp gelemem
Bak suratıma sensizliğin verdiği üzüntüden de gülemem

Unuttum ben gülmeyi başka birini de sevmeyi
Her şey mazide kaldı komşulara gidip gelmeyi
Atamıyorum senden bana kalan bıraktığın her şeyi
Sil artık şu gözlerindeki yaştan akan sürmeyi

Bilirsin sana ne güzel yakışırdı gözlerine çekerdin
Hele dışarıya çıkarken  takılarını tek,tek denerdin
Biraz önce baktım hepside çekmecede duruyor
İnan şuan baka baka hepsinin yerlerini ezberledim

Seni ne kadar sevdim ne kadar üzdüm
Geri dönüp kendimi evde bile göremedim
Hatıralarına bakarak adeta bir, bir özleştim
Ben seni canım canımdan daha çok sevdim
25.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gülen Sevdiğim

Aydınlık gecemi sonsuza sattın
Bedenden ruhunu, ayırtıp attın
Geceyi gündüze,nasılda kattın
Güzeller içinde,gülen sevdiğim

Deredeki suyu,içip doymadın
Derin bir kuyuyu,açık koymadın
Gönlündeki huyu,neden soymadın
Güzeller içinde,gülen sevdiğim

Yürekten ateşe,suya akmadım
Anıyı geçmişe,katıp yakmadım
Senden başkasına,inan bakmadım
Güzeller içinde,gülen sevdiğim

Arıdan çiçeği,balı soymadım
Yari çok sevmiştim,ona doymadım
Kalbimde yerini,ayrı koymadım
Güzeller içinde,gülen sevdiğim
Bahattin Tonbul
5.12.2009

Bahattin Tonbul
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Güler Mi Dersin

Yorulmuş gönüller,sıkılmış tenler
Bu alemde yarsiz kalır mı dersin
O güzelim yüzü sarmışsa benler
Acıya tat katıp güler mi dersin

Dersin demesine,yarin var ise
Göklerden inecek,eğer kar ise
Dağlardan gelecek,güneş yar ise
Bana bensiz bakıp,güler mi dersin

Karanlığı sarmış,bensiz umutlar
Rüzgarı dağıtmış,yoktur bulutlar
O yar beni bensiz,taşır tabutlar
O can bana bakıp,güler mi dersin

Ellere bırakman,bekler durursun
Dağa taşa her gün,sorar kurursun
İçindeki kalbi,bensiz buyursun
O aşk bize her gün,güler mi dersin

Yüreğin titriyor,bakamam bile
Geçmişi andıkça,yaksam da çile
Özümü tadacak,hakikat dile
O aşk bize her gün,güler mi dersin

Bahattin’im artık,içim yanıyor
O yar için kalbim,hepten kanıyor
Gökyüzün de ruhum,onu anıyor
O aşk bize her gün,güler mi dersin
Bahattin Tonbul
24.8.2011

Bahattin Tonbul
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Güler Sevgilim

Sarmış ruhunu,o ateş sonsuz
Damarlarında,dolaşan kanda
Yalnız bıraksan,aşktan korkusuz
Gönlünde durur,sevda uzak da

Hayat bir umut,sevgi boşlukta
Ağzımı açıp,dönmüyor dilim
Rüyalar soyut, beyne dolmakta
Ver elini de,tutam sevgilim

Kollarım açık,seni bekliyor
İçimde ateş,yanar be gülüm
Ela gözlerin,acep ne diyor
Baktıkça bana,güler sevgilim
Bahattin Tonbul
4.1.2009

Bahattin Tonbul
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Gülerdin

Uzaktan baygın bakar
Ne ateş ol nede kar
Yüreğine taşımış
Bu sevda adam yakar

Dilerinle söylerdin
Beni sende severdin
Aşık olan gönlüme
Göz kırpıp da gülerdin
Bahattin Tonbul
9.2.2009

Bahattin Tonbul
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Gülerek Gitti Yarim

Eski albümlerde duruyor resmin,senin dizdiğin
Hiç değiştirmedim güzelce sıralamışsın zamana göre
Çocukluğundan, taki öldüğün güne,bölüm,bölüm
Ayırmışsın bakıyorum hele bir dinle
Tanımıyorum çoğunu büyükler belki ölmüşlerdir
Ama arada diğer ölmüşleri de
Duruyor.Çıkarmadım hiçbirinide
Kimi okul arkadaşın,kimi köydeki
Baktım dayı hala teyze ve mahalle komşuları
Ne kadar neşeliymişsin bütün fotoğraflarda gülüyorsun
Hiç mi surat asık çektirmedin sen,hep güldün
Taki ölüncede gülerek gittin canım.
Ordada hep gülesin
Senin bu gülüşün,kalbimin derinliklerin de
Yer etti bilesin.
04.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gülerek Terk Etti

Bazıları hayatta yüzerken
Ben yüzmek istedim
Ama yüzemedi benim eşim
Çok erkenden onu kaybettim
Onun bu dünyadan ayrılışını
İçime sindiremedim
Çünkü onu çok sevmiştim
Şu an orda cenneti ve cehennemi gördü
Yılmadı ve mücadele etti
Tek eksiği gülmek di
Gülerek de bu sahneyi terk etti
13.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gülersin Artık

Karanlık geceyi sensiz geçirdim
Gönlündeki heceyi,bomboş geçirdim
Acılar dermeyi,neyle geçirdim
…Sensiz eğlenceyi,kalp de biçemem
…O dünyada bensiz,gülersin artık

Yalancı dünyada deneniyorum
Seninin için candan,sesleniyorum
Yürekten yüreğe,bekleniyorum
…Sensiz eğlenceyi,yapıp geçemem
…O alemde bensiz gülersin artık

Gökyüzünde yıldız elbet doğmalı
Karanlık gecede gönül boğmalı
Sevda çemberini yarim  oğmalı
…Sensiz eğlenceyi,yapıp geçemem
…O alemde bensiz gülersin artık

Kaçtığın bu yerden,bana geri gel
O güzel kokunla cana geri gel
Pişman olmuş isen,bana geri gel
…Sensiz eğlenceyi,yapıp geçemem
…O alemde bensiz gülersin artık
Bahattin Tonbul
14.9.2010

Bahattin Tonbul
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Gülmek

Gülmek bir güneşse, karanlık gölge
İnsanın yüzünden, hayat zikreder
Yaşanmış sevdası, yürekte bölge
Hüzün ile keder, aşkı yokeder
Bahattin Tonbul
12.11.2013

Bahattin Tonbul
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Gülmek Gelmiyor İçimden

Gülmek gelmiyor içimden unuttum ben
Ağlamak ağlamak istiyor durmadan beden
Senki bana sormadan bu dünyayı terk eden
En sevdiğim bakmaya kıyamadığım derken

Sen geldin aklıma kalbimi çalan hırsız
Sonrada aniden yok olan merhametsiz
Hiçmi içinde acın olmadı adeta kalpsiz
Beni bırak çocukların ne yapsınlar sensiz

Düşünemedin istemeden çaldın biliyorum
Bahanen hazır tahmin bile edebiliyorum
Suç senin değil ikimizin kaderi hissediyorum
Gel artık yapılacak bir şey yok elveda diyorum
13.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gülmeyi Unuttu Bu Beden

Uzun zaman oldu gülmeyi unutu bu beden
Bu olumsuzluğu veren sevgilim yoksun ya sen
Hatıralar geçmiş duruyor beynimde çıkmıyor hemen
Gülmeyi geçtim artık ne olur hayata bari bir gülümsesen

Çok ilginç gülümsemek bile o kadar zor geliyor bana
Hayat devam ediyor çevrene insanlara dönüp baksana
Benden başka sana böyle acı dolu yaşayan varsa o insana
Diyecek sözüm yok olur arkadaşın,kardeşin teyzen veya halansa

Kimseleri acıya gark edipde yakma ne olur tanrım
Onun acısını hala içimden atamadım hep saklarım
Bir sevdaki hiç durmadan yanarsa daima kanarım
Bu acıyı ve yarayı bir an önce söndürmeye bakarım

Unutmazmı bu acıyı taşırken gülmeyi de ben
Olacak içimde yalnız kalmış sensin bu beden
Hedefler bitmiş yaşamımda umutlar yok olurken
Hala yürüye biliyor,gülümsüyorsam herşey çok erken
29.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gülmeyi Unuttum

Gülmeyi unuttum, dostlara desem
Sevdamın ateşi, neden solmuyor
Sevdim o güzeli, farklı da yesem
Yarsiz bu ellerin, tadı olmuyor

Seni sensiz hergün, arar dururum
Kadere isyanım, olmaz gururum
İyi mi kötü mü bilmem, içten kururum
Yarsiz bu ellerin, tadı olmuyor

Gitme gel güneşim, gölgeler soluk
Parlayan yıldızlar, göğsümde donuk
Ağlayan yüreği, bağlama yoluk
Yarsiz bu ellerin, tadı olmuyor

Bilmem bu kaçıncı, bahar olacak
Mazide sıkıntı, elbet dolacak
Sana bakan yüzler, sensiz solacak
Yarsiz bu ellerin, tadı olmuyor

Nazlanma orada, bekle ha beni
Yağmurda rüzgarda, silinmez beni
Bu nasıl sevdaymış, acın hep yeni
Yarsiz bu ellerin, tadı olmuyor

Bahattin çiçekler, açar ayazda
Denizden gelecek, müthiş poyrazda
Kalbindeki yatan, o yar beyazda
Yarsiz bu ellerin, tadı olmuyor

10.3.2017

Bahattin Tonbul
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Gülmez

O yarin özlemi, kalpde kalmışsa
Seven gönüllerden, ayrılıp ölmez
Acıyı alıp da, boşa salmışsa
Gittiği yerlerde, yalınız gülmez

İçimi üşütür yağmasa da kar
Düşeş gelmiyorsa,atılmaz o zar
Göğsümde ki ateş, gönlümde ki nar
Gittiği yerlerde, yalınız gülme

Bundan böyle bana, pişman desinler
O yari sevipde yalnız yesinler
Özleyip gönüle, koşup gelsinler
Gittiği yerlerde, yalınız gülme
Bahattin Tonbul
28.1.2013

Bahattin Tonbul
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Gülten Bacıma ve Amca Oğluna

İki bacım vardı adı Gülten olanı en küçük  kardeşim
Evlendi amca oğlu ile İzmir' de mekan tuttu derim
Kızı Şule oğluna da Burak'tır dendi ikisinide severim
Köyde yaşadılar sabrettiler son anları tek hevesim

Kızı evlendi geçimi güzel ve mutlu duyuyorum
Allah gönüllerine göre verdi rahat ve huzurluyum
Amca oğlu emekli oldu şirket kurdu çalışıyor
Ümreye ve hacıya insan toplayıp taşıyor

Kardeşimde onunla birlikte ümreydi hacıydı tanışıyor
Hacı oldular,darısı bana ve tüm inananlara ulaşıyor
Çocukları Burak'da bu işlerde çalışıp uğraşıyor
İyi görev hayırlı iş  başarılar ticaret kutsallaştırıyor

İşini düzgün yap bu gerçekten su götürmez
Bunu benden iyi bilirsin işin yalanı sevmez
Hakkı adaleti ayırt edersin kalbim şüphe etmez
Sakın ha biz fark etmesek bile Allah affetmez

İşte bazen saçmalarım ben,iyi düşün çevrenden
Ticarette kazanırsın ama onu helaliyle yemekten
Artıyı eksiyi zararı ve karı ayrı ayrı hesap etmekten
Gelmeden kazanacağın geleceği hemen yemekten

Dikkat edin sözlerime,karışıktır manasını anlayın
Bu sözlerimi düşünün ama gayleyede almayın
Mutlu olun sağlığınıza dikkat edin onu kollayın
Bozulan sağlığın geri dönmesi çok zor onu tatmayın
29.01.2008
Bahattin Tonbul
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Gülüm Benim

Ben yarimi kaybetmişim
Bedenini yok etmişim
Hakka emanet etmişim
…………..Gülüm benim,gülüm benim
..…………Kıymetini bilemedim
Dağı taşı eritmişsin
Sevdaları devretmişsin
Bu alemi terk etmişsin
…………..Gülüm benim,gülüm benim
..…………Kıymetini bilemedim
Sevildikçe aşkın doğdu
Gönülleri taşıp boğdu
Ayrılınca hepsi soğdu
…………..Gülüm benim,gülüm benim
..…………Kıymetini bilemedim
Hayallerim rüya olmuş
Anılarım neye dolmuş
Sevdan yüreklerde solmuş
…………..Gülüm benim,gülüm benim
..…………Kıymetini bilemedim
Esen rüzgar hiç durmadı
Hasretini can burmadı
Zamanını o kurmadı
…………..Gülüm benim,gülüm benim
..…………Kıymetini bilemedim
Bende sana geleceğim
Hak yolunda gezeceğim
Cennet yolu diyeceğim
…………..Gülüm benim,gülüm benim
..…………Kıymetini bilemedim
Bahattin’im içim yanar
Nilgün’üne acı banar
Ayrılınca kalp de kanar
…………..Gülüm benim,gülüm benim
..…………Kıymetini bilemedim
Bahattin Tonbul
12.3.2010

Bahattin Tonbul
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Gülüyordu Rüyada imiş Gibi

Sarmıştı bedenini beyaz bir örtü,nasıl da yakışmıştı değil mi
Hiç ölü yüzüne benzemiyordu ki,gülüyordu rüyada imiş gibi
Sadece rengi sararmış,bazen olurdu heyacandan onun yüzü
Kanı çekilmiş,bir şeyden mi korkmuş,uyanıp bizi göremedi belli

Bir yere misafirliğe mi gidecek çok heyecanlıydı,
Merakını yenemedi canım bir türlü,orası ebedi
Giderken gördüğü,heyacalandıran şeyi söylemedi
Unuttu herhelde anlatırdı bana başından geçen herşeyi
05.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gülüyorsun Değil Mi?

Gerçek kader istenirse çeker elinde değildir meğer
Aşk ruha işlemiş beden ne yapsın ayrılık varsa eğer
Ufkunu karartmış sevda yakar durmadan görmeye değer
Al başını git buradan gönül hasret kalmaya da yeter

Gelecekteki sensizlik,korkutuyor gören gözlerimi
İçimi acıtıyor geçmiş el ele tutup gezdiğimi
Hatırlar gibi hayalli yorum bir gelip gittiğimizi
Bak bak şimdide geçmişsin  karşıma gülüyorsun değil mi
Bahattin Tonbul
19.10.08

Bahattin Tonbul
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Gün

Sımsıcak terinin ıslaklığı içinde
Ayrılmadı bu beden
Sarıldı durdu her gün
Acıların içinde kıvrandığın
Tamamdı
Yardımcı olamadı
İzlettiğin gün bu gün

Islanmıştı tüm  bedenin
Dönmezdi sade dilin
Yanağında busenin
Yaş olduğu gün bu gün
Hatta günlerce onu hiç silemezdim
Koklardım seni bende hemen hemen
Her gün

Ellerimle okşardım
Dudağınla bir değsen
Sen o gün
Hiçbir zaman silemezdim
Beni sen çok severken

Hasret bıraktığın en son gün
Usul sesiz inlerdin
Alemden ayrıldığın gündü
Bu gün

Geceleri rüyamda
Seslenirdin sen her gün
Kan ter içinde ağlar
Göz yaşımı
Çok sildin

Sensiz hayallerimle
Tutmaz idi ellerin
Bu aşkları sen her gün
Cennet demi gözlerdin

Umudunu yitirmez
Ruhundaki güzellik
Acıları delinmez
Göğsündeki özerklik
Sevdamız emanetti
Duy dinle uyu
Dediğin gündü
İşte bu gün
Bahattin Tonbul
6.8.2010

Bahattin Tonbul
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Gün Ağarırken

Basamakların dili yoktu
Hayat üstünden
Yok olacak yalnızlığı buralarda
Yaşarken
Tükenecek tüm umutlar
Biterken
Yavaş yavaş dünya sona
Gelirken
Sevgililer sevdalılar yanacak
Gün ağarırken
8.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gün Geçtikçe Azalır

Varsa ışık bir yerde,sebebi sorulmalı
Tane tane yansa da,hiç unutulmamalı

Akşam yediğin acı,yar bedene komalı
Çıkarırken hepsini,hesabı sorulmalı

Affedilmez bunların,hepsi yaşanacaktır
İçindeki derdini,tek tek çıkaracaktır

Uzatmayın dertleri,uzadıkça iz kalır
Yüreklerdeki aşkı,gün geç tikçe azalır
Bahattin Tonbul
22.08.2008

Bahattin Tonbul
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Gün Işığım

Hayatımda  gün ışığımdın
Yaşadığım süre aydınlattın
Dilinle ruhunla güzellik kattın
Benim için kim bilir nelere katlandın
Her hareketinle içime yağ gibi aktın

Aktıkça damarlarımı açtın nefes aldım
Bu dünyada hep senin için yaşadım
Bazen kızdın ağladın hatta ağlattın
Ama kalbimi hiçbir zaman yarmadın
Çünkü seviyordun sevdiğine aşıktın
3.06.2008
Bahatin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Günah Sorulmaz

Aşkın bedenimi, sarmışsa özüm
Göremez olmuştu her iki gözüm
Anlatacak derdim yanacak közüm
Yok olmuştu artık yalnız öksüzüm

Ellerim havada,dua ederim
Yarimi kaybettim,nasıl ederim
Gönlümdeki acı,bitmezse derim
Yok olmuş bedeni,onsuz kederim

Yüreğimde sevgi,ateşsiz durmaz
Onu çok sevmiştim,ruhum durulmaz
Gecesi gündüzü,sevda yorulmaz
Seven aşıklara,günah sorulmaz
Bahattin Tonbul
10.9.2009

Bahattin Tonbul
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Günahın Sevabı

Nasıl can diyeyim, ben böyle cana
Yari toprak edip, gömdükten sonra
Alemin içinde, sevdası  bana
Günahın sevabı, bittikten sonra

Aşk badesiyle o, yatmış pusuya
Sureti yansıdı, durgun bir suya
Rabbim helal eyler, sevdası buya
Günahın sevabı, bittikten sonar

Gönlümle sevdamın, durur arası
Mahsundur o yüzü, gitmez yarası
Kayolmuş olmasın, kalpde karası
Günahın sevabı, bittikten sonra

Yağmurun önünde, esen borayım
Sevginin rıhtımı, olsan sarayım
Geçmişi maziyi, kime sorayım
Günahın sevabı, bittikten sonra

Nasıl kıydım sana, tatlı uykuna
Yari çok seviyom, Allah aşkına
Melodisi çıksa, sensiz şarkına
Günahın sevabı, bittikten sonra

Bahattin’im ateş, değdikçe yakar
Gökyüzünü sarmış, sevdalar akar
Herkes kusur görür, sevdiğim bakar
Günahın sevabı, bittikten sonra
Bahattin Tonbul
6.10.2012

Bahattin Tonbul
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Günahla Geçilemez

İnsanlar büyüdükçe korkular küçülürmüş
Sevenler yürüdükçe, aşıklar seçilemez
Hakikata varınca, sevaplar ölçülürmüş
Can sırat köprüsünden, günahla geçilemez
Bahattin Tonbul
27.7.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Günahlar İşledi....Ömer Faruk Tonbul’a

Kimseye kızmadım, böyle biline
Kimseyi kırmadım, kızdım kendime
Kimseye küsmedim, aktım seline
Kimseyi üzmedim, yazdım kendime

Kimseyi Allah’a, havale etmem
Kendime kızarım, ölsem terketmem
Sevdama kırıldım, onu yoketmem
Günahlar işledim, yazdım kendime

İyi dinle beni, bu son şiirim
En güzeli buydu, tükendi yerim
Sen yoksan eğer, yaradan pirim
Günahlar işledim, yazdım kendime

Gönül penceremi, ben açtım ona
Çirkin oyunlara, geldim en sona
Gülmeyi başardım, felsefem ana
Günahlar işledim, yazdım kendime

Hayatın çirkini, o kadar masum
Herkesi iyi bil, yarası hasım
Cehennemde yalnız, yanacak kısım
Günahlar işledim, yazdım kendime

Doğurmuşsun beni, verdim fikrimi
Umutsuz halimi, koyma zikrimi
Huyumu suyumu, atsan terkimi
Günahlar işledim, yazdım kendime
Bahattin Tonbul
14.9.2015

Bahattin Tonbul
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Günahtır Elbet

Ayrıca dinimiz, yasaklamıştır
Görülen hileyi, affetmez elbet
Davranış hakkında,  kucaklamıştır
Aldatan yürekler, günahtır elbet

Düşmanı savaşta yanıltmak için
Karı ve kocayla barışmak için
Zulüm görenleri, kurtarmak için
Yalan söylenmesi caizdir elbet

Yalan kötülüğe, verir bedeni
Cehennem ateşi, yakar gideni
Her türlü hileyi, faklı güdeni
Yalan söyletmesi, günahtır elbet
Bahattin Tonbul
6.1.2013

Bahattin Tonbul
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Günaydın

Ne çok özlemişiz,dostlar merhaba
Huzur içindeki,kalpde mutluluk
Tedirgin olmadan,seven merhaba
Günaydın aşıklar,sonsuz mutluluk

Yazın sıcağında,gölge serindir
Yüzdüğün o sular,deniz derindir
Umudun kapısı,canda yenidir
Günaydın aşıklar,sonsuz mutluluk

Çıplak ayak ile,yıllarca koştum
Yürekten severken,belkide hoştum
Bu yalan dünyada,bilmeden boştum
Günaydın aşıklar,sonsuz mutluluk

Sıcak bir gün sonu,esen bir yeldir
Sevdiğin o çocuk,elbette elder
Ruhuna girersen,o zaman güldür
Günaydın aşıklar,sonsuz mutluluk

Uykudan uyanan,şaşırıp bakar
Huzur için dalan,rüyada akar
İnce belli bardak,elini yakar
Günaydın aşıklar,sonsuz mutluluk

Yanan ilk ışıklar,gecenin sonu
Atılan kahkaha, söylenen konu
Dökülen göz yaşı,sesinin tonu
Günaydın aşıklar,sonsuz mutluluk
Bahattin Tonbul
8.8.2012

Bahattin Tonbul
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Günden Güne Soluyor

Babasız susarmışsın
Acılar kusarmışsın
Geçmişi yutarmışsın
Gönülleri küseli

Aşkı sevdayı andık
Yaşamdan sevgimizi
Bu aleme doymadık
Nasıl bıraktın bizi

Sevdalarla sevdamı
Alıp bana verseydin
Sensiz olan sevgimi
Tutup bana gelseydin

Gönüllerde yemedi
Sana baba demedi
Ayrılığı sevmedi
Acıları görmedi

Karanlığın pençesi
Uzadıkça uzuyor
Gönül kraliçesi
Günden güne soluyor
Bahattin Tonbul
2.7.2010

Bahattin Tonbul
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Gündüz Hatta Gece

Ne kadar garip bizim aşkımız başlarken de garip başlamıştı
Sen ve ben vardım ilk tanışdığımızda
Kimse yardım etmedi ikimize
Güzel geçti yıllarımız ama
Çocukluğundaki çektiğin eziklik hiç çıkmadı içinden
Hep o yılları taşıdın
O anların bıraktığı izlerden bir türlü kurtulamadın
Derdinya geniş bahçeli bir evimiz vardı köyde
Babam hepsini sattı
Orda çocukluğumun en güzel anları vardı,onunla birlikte satıldı
Belkide işte o zaman bu dert benim içime o an atıldı
Köyde yıkık virane evlerde kirada yaşadık senelerce
Hep çocukluğunu hatırladın unutmadın ölenece
Yetmedi benim aşkım seni tedavi etmeye
Ne olacak şimdi
Ben ve çocukların ağlıyoruz durmadan gündüz hatta gece
20.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Gündüzün Geceyi

Dolu dolu yaşa, bensiz orada
Cennetinde saklan, canım bebeğim
Keşkeler sarmasın, iki arada
Gündüzün geceyi, özler meleğim

Hiç kendin olmadın, hep başkasıydın
Çok kısa ömründe, dost ablasıydın
Yüreğin yufkaydı, insan hasıydın
Gündüzün geceyi, bekler meleğim

Ahlar vahlar her an, yerini bulur
Er yada geç hakkın, kaderin olur
İyi düşün taşın, düşün son olur
Gündüzün geceyi, özler meleğim

Sabır tohumunu, kalbine ekip
Mutluluk oynunu, umuda çekip
Şükür suyu ile, aşkına sekip
Gündüzler geceyi, bekler meleğim

Siyahın yanında, beyaz can alır
Umudun yanında, hasret  çok kalır
Vaktini harcama, aşkın kısalır
Gündüzün geceyi, özler meleğim

İki şeyi asla, sakın unutma
Biri  seni yiter, aman sırıtma
Kimisi de tutar, sakın bir tutma
Gündüzler geceyi, bekler meleğim
Bahattin Tonbul
11.8.2013

Bahattin Tonbul
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Güne Gün Eklerim

Alaydım rüyalarımın arasına
Seninle doğan karanlık hayalini
Can sarardım kollarımın arasına
Unutmazdık hiç sevginin mealini

Takmışım anısına ben,o zalimi
Yaşanacak son acını,yar beklerim
Seninle doğan karanlık,mealini
Yüreğimde saklar güne gün eklerim

Sabahın busesi durur yanağımda
Güller açmış sanki yüzde,şafağımda
İnceden inceye bir aşk,durağında
Yüreğimde saklar güne gün eklerim
Bahattin Tonbul
7.8.2011

Bahattin Tonbul
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Güneş Doğarken

Bıçak gibi saplandı göğsüme
Çığlık gibi seslendi yüreğinden
Çekti günlerce tekbaşına
Ağızsız dilsiz
Konuşmadı yaşadı  yalnız
Anlayamadım
Birden veda etmeden ayrıldı
Gitti dünyamdan
Çok zoruma gitti
Ayrılığı
Aslında ben çok bağlanmıştım
Söylüyemedim kendisine
Ne kadar sevdiğimi
Sevdiğime benzediğini
Demedim diyemedim
Bir türlü
Ama o bunu hissediyordu
Bakışlarımdan
Anlıyordu sevdiğimi canım
Canım sevdiğim

Edebiyat tutkusuydu kendi
Şarkılar türküler anlam doluydu
Benli bensiz
Kurşun gibiydi sevdası
Ellerim cebimde onu
Uzaktan uzağa izledim
Ölüme meydan okur gibi çekti ciğerlerine
Sevda lokumu gibi tatdı zamanı
Gökyüzünde ıslık çalan yıldızları sayıkladı
Denli densiz
Sabahlarda kayboldu gölgesi
Güneş doğarken
Bahattin Tonbul
27.3.2016

Bahattin Tonbul
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Güneş Doğmadan Girsen

İnce beyaz dişlerin, görülür karanlıkta
Alışmam yokluğuna, tutsan sen ellerimi
Derken gözlerin çıkar, o anda aydınlıkta
Güneş doğmadan girsen, sarsan tüm evreni mi

Apansız ayrıntılar, yokken aklıma düşer
Geceleri hayalin, rüyalarımı deşer
Bütün sensiz zamanlar, yüreğimi hep eşer
Güneş doğmadan girsen, sarsan tüm evreni mi

Sensiz senden uzakta, olmazdı akşamları
Yokluğu öğretmedin, silmez o akşamları
İki damla gözyaşı, aksada akşamları
Güneş doğmadan girsen, sarsan tüm evreni mi

O yare şiirleri, yazan yazdıranda sen
Sen yanımda olmasan, acılarım son desen
Yüreğime esinti, yanağım daki busen
Güneş doğmadan girsen, sarsan tüm evreni mi
Bahattin Tonbul
13.7.2014

Bahattin Tonbul
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Güneş Doğup Batacak

Güneş doğup batacak, zamanı aklamıyor
Sevdayı yaşadıkça, akar damarda kanım
Diller şarkı söylüyor, aşkımı saklamıyor
Sevda çeken gönülde, unutulmış bir canım

Gölgelerin adı var, yerde bulunmaz izi
Aşka hesap sorulmaz, ayırma Allah bizi
Yüreğinde solan yar,ateş olmuş bir dizi
Sevda çeken gönülde, unutulmış bir canım

Bulutların üstünde, hayallerin dolansa
Gökyüzünü saracak, yıldızlarıb salınsa
Elbet bir gün koyacak, el vurulmaz balansa
Sevda çeken gönülde, unutulmış bir canım

Rüzgarın esintisi, vursa kırmızı güle
İncitir mi diyemem, sert esmeyen o yele
Her şey o yare bağlı, hasret gönülde çile
Sevda çeken gönülde, unutulmış bir canım

Kırık dökük lambalar, ışıtacak mum day ok
Özlem çeken sevda da, tutsak olmuş esir çok
Yaşayan insan oğlu, kalbe saplanmışbir ok
Sevda çeken gönülde, unutulmış bir canım

Bahattin’im dinleyin, hasreti beni yakar
Yarden ayrı düşmüştüm, yaban ele kim bakar
Gözyaşı pınar çeşme, yanağından nur akar
Sevda çeken gönülde, unutulmış bir canım
Bahattin Tonbul
7.9.2014

Bahattin Tonbul
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Güneş Kucağında

Dünya kazan olsa, kepçesi de ben
Dost elinde gezip, yar bulamadım
Yıldızlar altında, yüzündeki ben
Güneş ocağında, can olamadım

Çok uzaktan bakıp, arkam dönüktü
Ciğerim kuruydu, içim sönüktü
Ölüm hak olunca, kalbim sanıktı
Güneş kucağında, can bulamadım

Ulu bir sevdadır, sensiz yaşamak
Koşsan tutamazsın, uçarda gider
Baktığın dağları, yalnız aşamak
Güneş ocağında, yanıpda gider

Yarsiz  anlamsızdır, aşkı duyamaz
Verdiği acıya bensiz doyamaz
Damla olup düşse, toprak kıyamaz
Güneş kucağında, can bulamadım

Özlemi yok etti, yüreğim soldu
O yare doymadan, zamanı doldu
Ölüm hak olunca, cennet son oldu
Güneş kucağında, can bulamadım

Bahattin’in  yarsiz, oldu son günü
Ümitler vermiyor, açsan önünü
Saatler tükenmiş, kapat yönünü
Güneş kucağında, can bulamadım
Bahattin Tonbul
3.10.2012

Bahattin Tonbul
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Güneş Olsan

Gülsen gülmesen de,ağlayanım yok
Yürekleri yakan, bir ateş olsan
Desen demesen de, eyvallahım yok
Aşkımı bağlayan, son güneş olsan
Bahattin Tonbul
30.4.2017

Bahattin Tonbul
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Güneş Parlamıyorsa

Sevdamı tutamazsın
İçimdeki acıdan
Aşkımı anlamazsın
Yarimin kaçışından

Karanlıklar ak değil
Işıkları yok ise
Umutları pak değil
Güneş parlamıyorsa
Bahattin Tonbul
15.2.2009

Bahattin Tonbul
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Güneş Ufukta

Güneş ufuktan da, hergün doğuyor
Batacaksa aşkla, söylede batsın
Seven insanlarda, doğup ölüyor
Doğacaksa doğup, birlikte yatsın
Bahattin Tonbul
4.11.2012

Bahattin Tonbul
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Güneş Ve Yar Isısı

Güneş yok olursa ne olur dünyanın hali
 Yüreğimi ısıtıp canlılık veren yarin hayali
Olmazsa gönlümde bir dakikada donar bu beden
Evren buz keser yaşam durur canlılar ölür gayri

O halde ben nasıl yaşıyorum bu dünyada
Yarim gitmiş yalnız kaldım üşüyorum burada
Hayatımı yok eden sevda ateşi yanıyor aha şuramda
Kurtar beni Allah’ım çok acı çekiyorum bu diyarda
10.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Güneş Yalnız Kırılmaz

Unutmak kolay değil, sessizlik ondan kolay
Aslı olan kaybolsa, gül fidanı sorulmaz
Yaşam yaprağı sarmış, toprağa düşmek olay
Bir gün bile yok olsa, güneş yalnız kırılmaz

Kelebek ömrü kadar, hayat bazen salınmaz
Ne kırmaya gelinir, ne de onsuz solunmaz
İyi dost antikadır, eskidikçe bulunmaz
Bir gün bile yok olsa, güneş yarsiz darılmaz

Bir daha dönme şartım, yoktur artık dünyaya
Çok iyi biliyorum, mahsur kaldım rüyaya
Ben sevgi diliyorum, olmayacak hülyaya
Bir gün bile yok olsa, güneş yalnız kırılmaz

Tanıdıklar çoğaldı, sevenler eksildikçe
Gönülleri doğaldı, alemi terk ettikçe
Geleceği tükenmez, ölüm hakedildikçe
Bir gün bile yok olsa, güneş yalnız kırılmaz

Okunan her mısrada, adın romanım olsun
Yazdığın hikayeler, anılara tam dolsun
Son toprağın altında, bedenlerin kaybolsun
Bir gün bile yok olsa, güneş yalnız kırılmaz

Bahattin uzaklaşma, yare kavuşmak için
Gerekirse yakınlaş, hatırda kalmak için
Susmak gerekse bile, anmak anılmak için
Bir gün bile yok olsa, güneş yalnız kırılmaz
Bahattin Tonbul
17.3.2014

Bahattin Tonbul
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Güneş Yok Olana Kadar

Aşk sarmışsa göğsünü
Sevdası titretir yüreğini
Bu bambaşka sevgi yakar pişirir adamın ciğerini
Dağ kekiği kokulu,yarimi sarmış besbelli
Hayırsız yollardan,
Geçtim
Yaranın oyulduğu,ateşleri seçtim
Baksana
Kapıldım rüzgarına,
Eşinden sevdiğinden,ayrı kalsam dayanmaz
Rüzgar esti,
Güneş doğdu,
Gölgeler ise eritmedi tenini
Dostları düşman sansan,sevenleri bekletmemeli
Geceleri hayal ise,
Gündüzlerin geleceğini terk etmemeli
Başka zamana kaldı mı dersin,ölen yaprağı büktüm
Onun dizlerin tutmuyor artık
Sökülse de ayaklar
Sevdamızın ateşi,nefesinde bayatlar
Acıyı tadıp da,bağlayamadın
Ruhunu yüreğimde kazırken
Acılar bir bir toprağa gömüldü
Duyulmaz mahşere kadar
Unutulmaz sevgi denen ruhun
Güneş yok olana kadar
Bahattin Tonbul
1.4.2011

Bahattin Tonbul
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Güneşe Bağlanmış

Güneşe bağlanmış, sevda telinde
Yaprak yansıması, vurmuş yüzüne
Gözleri cam gibi, yaban elinde
Gece karanlıklar, sarmış dizine

Aydınlatmak için, ruhunu uyut
Sevda ateşinde, yoktur hiç kayıt
Acısı uğruna, hayali soyut
Gece karanlıklar, sarmış özüne

Dilerim mevladan, mahkum olmuştu
Yar bu acılarla, hergün dolmuştu
Toprak düşmüş yere, rengi solmuştur
Gece karanlıklar, sarmış özüne
Bahattin Tonbul
2.1.2016

Bahattin Tonbul
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Güneşe İnat Doğarsın

Oysa ben ayrılıklara fazla dayanamam
Seni çok sevmişim buralarda bırakmam
Apansız çekip gittin neden haber vermedin
Bu dünyada tek başına toprağa da koyamam

Güneşe inat doğarsın sen yüreğimde
Karanlık da uzanan bembeyaz ellerinde
Yalnız kalan ruhumu gölgede bıraktım artık
Aşığım sana unutma beni bu memleket de
26.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Güneşim Olsan

Geceler umuttu,karanlıklarda
Doğacak sabahta, güneşim olsa
Konacak diyorsun,aydınlıklarda
Uzaktan gülüşler,hayatım olsa

Titrer densiz artık, kalbimde oksun
Verdiğin o sözde, şarkıda yoksun
Dilerim tanrıdan,rüyada şoksun
Doğacak sabahta, güneşim olsan

Görmesem burada özlerim seni
Tutmadın elimi,tatmadın yeni
Geçmişi silerek, gör artık beni
Doğacak sabahta, güneşim olsan

Gerçekten kokunu,özledim artık
Senden başka bana, acı yok artık
İçimdeki özlem,çıkmıyor artık
Doğacak sabahta, güneşim olsan

Ruhundaki hasret, düğümleri çok
Yağan yağmurlarda, göz yaşları yok
Dön artık sevdana, yapamazsın rok
Doğacak sabahta, güneşim olsan

Bahattin’im artık,yüreğim yanar
Dökülen sevdada,satırlar anar
Sana hasret gönlüm,her zaman kanar
Doğacak sabahta, güneşim olsan
Bahattin Tonbul
24.7.2012

Bahattin Tonbul
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Güneşimiz Var

Sana yaklaşıyor, hergeçen günüm
Anında mutluluk, sererdin ya  yar
Ödenmez yarınlar, eksilen dünüm
Şunun şurasında, güneşimiz var

Tatmanın çaresi, paylaşmak onu
Gökkubbe altında, dolaşmak konu
Gönülden konuşup, dalaşmak sonu
Şunun şurasında, gülüşünüz var

Alalım rengini, doğsan içime
Bulutlar sessizce, gider gücüme
Ağlarım onunla, gelse seçime
Şunun şurasında, güneşimiz var
Bahattin Tonbul
2.10.2013

Bahattin Tonbul
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Güneşin Ateşinde

Karanlık gecelerin,olamazdı sabahı
İçimi saran acı,yaşatılan aşktandır
Ruhundaki yaralar,geleceğin  son ahı
Güneşin ateşinde,umutları haktandır
Bahattin Tonbul
10.1.2012

Bahattin Tonbul
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Güneşin Gölgesi

Güneşin gölgesi, zamanla oynar
Sabahları uzun, öğleyin kısa
Sevdamın yazısı, içimden kaynar
Batarken uzundur, yatarken kısa
Bahattin Tonbul
30.4.2014

Bahattin Tonbul
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Güneşin kalan

Yedisinde o hilal, yirmisinde dolon ay
Kırkını yaşamışsan, altmışı inan yalan
Gönüllerde geceler, akacak yıldızı say
Sabahında doğacak, güneşi sana kalan
Bahattin Tonbul
17.5.2013

Bahattin Tonbul
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Güneşmi Oldun

Anne yoksa güneşin arkasına mı saklandın
Onu besleyen parlatan ışık kaynağımısın
Orda dur bu ışık kaynağı sakın ha sönmesin
Yerini öğrendim benim içimi ısıtanda sensin

Beni yönlendiren okutan ufkumu açan
Saklandığı yerde ayırt etmeden ışık saçan
Biliyorum tüm insanları sevip okşayan
Yumuşak kalpli,güler yüzlünle bırakıp kaçan
15.2.2008.
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Güneşte Solmaz

Kalk gel yarim tenhalarda buluşalım
Oturalım sağdan soldan konuşalım
Bir olalım yüreklerde kavuşalım
Senli sensiz bu dünyadan kaybolalım

Bir gelmiştim çok çektim ben oralarda
Anam babam şimdi gelmiş buralara
Aşağıda yukarıda bulamadım
Çok sevdiği yari yoktu hiç yanında

Sabah olur gelir misin buralara
Çok sevmiştim yiyip içtin oralarda
Eşe dosta soramadım şuralarda
Çık gel canım rahatlıklar buralarda

Zaman,zaman kaynar yüreğim hiç durmaz
Aşık olan sevdiğinden uzak kalmaz
Yer içersin boğazından lokma geçmez
Yalnız yaşar anılar güneşte solmaz
08.08.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Günlerce Yatırıp

Sevgin gölgelemiş akşam üzeri
Sıcaksa terletmiş,yakarsın beni
Konuşan yüreğim,sabah üzeri
Tutulmuş dillerin unutmam seni

Bir anda geldiler,seni yendiler
Gönlümdeki sevda tütmezse eğer
Ağzında dilini,kesi verdiler
Ufkumda güneşin,sönerse meğer

Aşkımı sevgimi,yok etmediler
Göğsümde yarayı,saramadılar
Bir tarafın tutmaz,felçti dediler
Günlerce yatırıp,bakamadılar
Bahattin Tonbul
27.7.2009

Bahattin Tonbul
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Günlüğünden

Çok acı çekmişsin benim yüzümden
Bazen hırsından bazende gülüşümden
Durup durup dert etmişsin bunları sen
Öğreniyorum bunları hepsini günlüğünden

Babanı ve anneni çok özledin sebepsiz
Tekderdin burda sıkılman onlar habersiz
Kaybedince köy kaldı sakin ve sessiz
Yalnız kalman zor,tek başına kaldın kimsesiz

Kardeşlerin yanına gelip hiçbiri de  durmadı
Çocukların ve ben bazen arasırada  olsa uğradı
Teyzen ve dayıların kimse köyde kalmadı
 Eşin seninle birlikte olup ortalığı biraz topladı
31.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Güven Gelir

Dağları yaylaları ovaları
Tek başına mı dolaştın ey bülbül
Çiçeğe konan bal arılarını
Sen mi çağırdın onları ey sümbül

Bitkilerin geçmişini özünü
Dalında açıp koku salan gülü
Hiç anlayamadın sevda gözünü
Kaybetmeden ört hemencik tülü

Doğaya güzelliğini verenler
Sevdasına hayat gelir can verir
Dünyayı örtüp yeşillendirenler
Gönüllere taht kurup güven gelir
Bahattin Tonbul
29.11.2008

Bahattin Tonbul
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Güven Sen Ona

Sevgim için sevdiğimi arama
Benim için boştan yere tarama
İnanıyorsan eğer Allah’ıma
Gönülden bağlan güven sende ona

Yeri göğü yaratıp nasıl attı
Yüreklere dolup sanki seraptı
Aşıklar için bulunmaz hattı
Gönülden bağlan güven sen ona

Tek yalnızlık onda vardır,unutma
Ademi yaratınca,eşi Havva
İnsan oğlunun ilk oluşumun da
Gönülden bağlan güven sen ona
Bahattin Tonbul
13.10.2008

Bahattin Tonbul
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Güvenirsin

Rüzgar sert estikçe, uçurur seni
Sevdiğin güzelse, hep direnirsin
Yağmurlar yağdıkça, ağlatır seni
O gözyaşlarına, hep güvenirsin

Asla vazgeçmezsin, sevdiğinden sen
Gönül tat almışsa, umudun busen
Hasretin acıdır, kaybediversen
O gözyaşlarına, hep güvenirsin

Atılmış bir oku, durduramazsın
Söylenmiş son sözü, aldıramazsın
Geçmiş ömrünüde, getiremezsin
O gözyaşlarına, hep güvenirsin

Dost olmak sevgidir, gül koklamaktır
Yeşil yaprağını açıp bakmaktır
Dikeni batınca da katlanmaktır
O gözyaşlarına, hep güvenirsin
Bahattin Tonbul
9.6.2013

Bahattin Tonbul
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Güveniyor

Güveniyor köklerine, anlasa
Hayatıydı hastalıklı dalları
Sevda çeken, yürekleri, çınlasa
Korkmayacak, sevenlerin  halleri

Aşk üstünde, aşk kalmasın, durma kır
Gönüler de, yaralansa, son hayır
Dümdüz yolda, tükenecek, bu bayır
Korkmayacak, sevenlerin  halleri
Bahattin Tonbul
1.2.2014

Bahattin Tonbul
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Güvenmediler

Söyledim söyledim can vermediler
İçimdeki aşkı,söylemediler
Yaşayan şu kalbi,açıp gördüler
Seni bana verip,terk etmediler

Aldılar bedeni,toprağa serdi
Bir beyaz kefeni,üstüne gerdi
Bu dünyada giden,niceleriydi
Seni bana verip,güvenmediler

İki ay yılmadım,terini sildim
Sana olan aşkı,içime gerdim
Bu halinle de ben,seni çok sevdim
Seni bana verip güvenmediler
Bahattin Tonbul
26.09.2008

Bahattin Tonbul
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Güzel  Sözlerim

1-Her çözümsüzlüğün altında
   Gerçek bir çözüm vardır.
2-Her demokraside hürriyet dar gelir,küçük bedenlere
3-Okumak insanlığı yaşatır
4-Yakmak  yaşamı tanımamaktır
5-Yok olmak okuyup yazmamaktır
6-Sevgi sevenle güzelleşir
    Sevgili yoksa hayat çirkinleşir
7-Bedene dar gelirse giyme ar olur
   Bol gelirse yine giyme taşıması zor olur
   Tam bedeninse giy insanda  hoş durur
8-Sevgisiz yaşam,ölü bir hayattır
   Sen sevmezsen hayat kaybolmayacaktır
9-Güneş sevenlerin üstüne doğar,yürekleri kaynasın diye
10-Yok olursa bedenin kaybolur gelen gidenin
11-Sevgisiz çocuk,yaşarsa çok olur içinde böcek
12-Aşk güzel ama ruhların durağıdır
13-Sevgisiz yürek bir han gibidir,
     Gireni çıkanı belli değildir
14 Şeytana uyma tanrıya yalvarırken,ışığı yakma karanlık olmamışken
15- Ayrılık ve yalnızlık zor sevdiklerden ayrı olunca daha da zor.....
16-Gerçek sevenin Hak’tır onla oyun oynanmaz
17-Her kötülüğün arasında dedikodu nefret vardır
      Her hasretin arasında sevgi aşk doğaldır
18-Bu alemde yalnızsan Allah’ını unutma
19-Tüm doğada canlılar tanrım oradan bizlere bakar
20-Yaşam sonsuz karanlık,tanrım ise aydınlık
21- Allah’a yalvarırsan o ruhunu da doyurur
22-Sevgi bir ağacın gölgesinde kalmak gibidir
     Seveni onu korur kalbinde saklar gözetir hiç incitmez
23-Sevmenin acısı ayrılık
     Aşkın tatlısı  hayranlık
     Sevdanın sancısı perişanlık
     Hasretin anısı ise karanlıktır
24-Ölüm yaşarsan vardır,yaşamazsan bir andır
25-Aşk ölüme küs,hasrete kırgın ayrılığa tahammülsüzdür
26-Aşk bedenin yansıması,ruhun hayali,sevginin doruğudur
27-Sevgisiz aşk,mantar gibidir,dilinle yalasan bozulur
28-Sevgisiz aşk dondurma gibi soğuktur,sıcaklığınla erir yok olur
29-Sigara zehirdir aşksa panzehiri
30- Ayrılık kapıya hiç konulmaz,hasretinden yürekleri durulmaz
31-Eğer açsan Allah'a yalvar o rızkını ayırtır
      Ruhun açsa yine yalvar,yüreğini doldurur
32-Aşk leyleğin lak lakıyla tükenmez
33-Aşkın bedelini yutarsan,gönüluslanmaz
      Yüreğini yakarsan,ateş kor olmaz
34-Aşkın ruhuna yayılırsan,dostun hiç olmaz
      Damağınla tadarsan,ona doyulmaz
35-Aşkı eline alabilir isen o yok olmaz
       Yüreğine katabilirsen sevda son bulmaz
36-Aşk kalpde dolaşır durmadan yer tutmaz
       Beden toprak olur ama anı kaybolmaz
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37-Aşk yürekte kindir,yaşarsan derindir
      yaşayamazsan  yabancı biridir
38-Aşk sestir kulaktan kulağa gezer
39-Aşk gemi gibidir süre bilirsen
     süremezsen su üstünde yüzendir.
40-Aşk cindir çarpar
41-Aşk zilgibidir,salladıkça ses verir.
42-Aşk hayattır gönüle düşerse
     Aşk bayattır
43-Hakkı Hak Bilirsen Hakikatten Kaçamazsın
44-Aşk ıslanmaz,gözyaşı olmazsa
45-Aşk saz gibidir çalmasını bilirsen,ses verir.
Bilemezsen aşk göz yaşı döktürür
Bahattin Tonbul
6.5.2011

Bahattin Tonbul
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Güzel Bir Şarkı

Güzel bir şarkı yaz, bestele onu
Her satır her sütün, onunla dolsun
Şarkının sözleri, dünyanın sonu
İçimdeki ateş,  ruhunda solsun

Anlatılması zor, dünyada konu
O yari çok sevdim, bu onun sonu
Yürekte bir ateş, sakların onu
İçimdeki alev, ruhunda solsun

Dilerim Alla’tan, kavuşurum ben
Cennette bekliyor, melekler beden
Ak kefin içinde, yatığı yerden
Alevler altında, ruhunda solsun

Umudu buluşmak, ne olursan ol
Yeniden dünyaya, dönsende bu yol
Kalbimde yaşarsın, özünde sen sol
İçimdeki ateş, gönlümde solsun

Hayatın bir güneş, geri dönde gel
Bekliyor yıldızlar, akacak son sel
Rüzgarın fırtına, banadır bir yel
Geçmişin bir ateş, ruhumda sen sol

Bahattin mahkumsun, yaşanan aşka
Hakikatta gözün, yanar bambaşka
Esir iken öldü,  seven o aşka
Geçmişin bir ateş, ruhumda sen sol
Bahattin Tonbul
2.6.2016

Bahattin Tonbul
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Güzel Değil Mi?

Çözüm yok sen de
Aşkımsa nerde
Severim seni
Hayallerim de

Vurun davulu
Buğdayda unu
Dökün demişti
Yaradan onu

Tutmayın beni
Elimde eli
Beni görmeyen
Güzel değil mi
Bahattin Tonbul
12.1.2009

Bahattin Tonbul
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Güzel Görünen

Sevdama sevgime,layik değilsin
Nankörlük edip de,herkese gülen
Gönül bahçesinde,hakka eğilsin
Durduğu çevreye,güzel görünen

Bugün yine sevdam,yalnız gezindi
Ay kadar güzeldi, sözde ezildi
Nankörlük edemem,yalnız dizildi
Olduğu çevreye,güzel görünen

Benim yüreğime,ateş eyledi
Umuda yıldızı,naçar eyledi
Tek bir kelam için, yalan söyledi
Durduğu çevreye,güzel görünen

Güzellik şekilde,hepsi geçici
Seven insanlara,sevgi seçici
Bahar kadar güzel,nefis içici
Durduğu çevreye,güzel görünen

Beni sevmelisin,seni seviyom
Adın geçtiği an,nasıl titriyom
Hayaline dalıp,ben gülümsüyom
Durduğu çevreye,güzel görünen

Kötü olduğunu,düşündükçe ben
Nefesim daralır,gülüştükçe sen
Başkasıyla olup,hissettikçe ten
Durduğu çevreye,güzel görünen
Bahattin Tonbul
7.8.2012

Bahattin Tonbul
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Güzel Gözlerin

Vitrine koymuşsun güzel gözleri
Birde şiir yazıyorsun çok da güzeldi
Ya şiirlerin özü yada vitrini
Mesajlarda dikkat çektiğin çok belli

Hayat kötü ve şeytanlarla dolu
Yazanların kalplerinin sağı ve solu
Belli olmaz hayatın değişik kolu
Atar adamı anlayamıyorsun sonu

Sözlerin güzel gözlerinden belli
Hayat acımasız kadersizsin ezeli
Vitrinde fazla durmasın öyle
Kaparlar seni vitrin ciğercileri

İşte o zaman hayatın yazdığın gibi
İçin yanar dünyan döner,
Her şey menfaat değil mi?
Sakla sen içinde ki hikmeti
09.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Güzel Güzel Olunca Güzeldir

Güzellik bir kavram alışmışız beğendiğimize deriz güzel
Senin için olan o şey,benim için baharda sanki bir gazel
Kış sana güzel,bilindiği gibi oda beni daima durmaz üzer
Gel arasını bulalım,esas güzellik insanın içinde ruhunda gezer

Hayatta her zaman bir şeyler sever sevilirsin
O sevgi senin güzelliğin,bununlada övünürsün
Sen seni sevmişsen elbet bir yerde görülürsün
Bende severim her zaman kavuşmak için döğünürüm

Güzellik olunca sevgi vardır onun hep içinde
Ruhlara hitab eder o güzellik senin kalbinde
Karşılıklı ışıktır düşünsene hele bir kere bende
Görmüştün o işığı çakmak çakmak şimdi nerede

Gözelliğe dikkat edersen bir andır hatta zamandır
Onda olan derinlik ayrı bir sevda  ayrıca bir yardır
O yar yaradana sığınır ve sana hep güzellik dağıtır
Gördünmü güzelliği insanın kalbinde içinde saklıdır

Güzel güzellikler olunca dahada güzel olur
İnsanın kalbi o zaman rahat ve huzurlu olur
Sevdiğin güzel olunca,seni rahat koymazlar
Nazar değdirirler ikinizi ayırır belki öyle korur

İşte bunlardan biri olarak görüyorum kendimi
Güzel değilim ama seviyordum canım sevgilimi
Onunla olan aşkımız bir çok güzellikler ülkesiydi
Ayrı kaldık belkide hayırlısı ikimiz içinde böyle idi
22.02.2008
Bahattin Tonbul
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Güzel Olan

Güzel olan benim, sakın ha deme
Karanlık gecede,  bak yorulursun
Yorulur kaybolur, onu özleme
Senin olsa güzel, mutlu olursun
Bahattin Tonbul
17.1.2014
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Güzel Sözler Unutulmaz

1)      Kendim yalnız olsada, hayalim hep yanında

2)      Aşk bitmez esaretmiş, çeken yaşayan anlar

3)       Mahpus olmuş gönlüm, kimi tanırki
    Mühebbet yemiş umurumda sanki

4)      Seni Allah’a havale ettim, dönersin diye

5)      Sevgi doyumsuzmuş nankör

6)      Umut taşınmaz, beklersen yaşarsın

7)      Ateşsiz aşk yaşanmaz

8)      Yetmezdi sevgin beni tutmayı

9)      Hayatı tanımak zor, çünkü çok kısa

10)      Yokluğun yüreğimde ar

11)      Damarımda akan kanda hala sen varsın

12Sevda nasıl bir ateş ki,hala sönmedi
    Neden?
13)      Sevenler ölmez, seven öldürmezse

14)    Güneşe giden yol karanlıktır
       Güneş her zaman aydınlık
15)  Zar neden altı yüzlü, çok yüzlü değil
      Düşmesini bilirse, seven onu görsün
      Söylesin diye
16) Bizde biz variken sizde siz olmasın, bizsiz
      Siz olamazsın

  Bahattin Tonbul
  27.7.2013

Bahattin Tonbul
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Güzel Sözlerim-1

1-Dil insanın ölçüsü
   Görüntüsü ise kültürüdür
2-Okumuşla okuyamamış fark edilmeli
    Bilenle bilemeyen ayırt edilmeli
3-Alimle zalim hiçbir olur mu
    Sevenle sevilmeyende olduğu gibi
4-İnanan merhametsize merhamet eder
5-İyi ahlak hoşgörüdür
6-Tatlı dil hep tatlı söyletir
7-Büyük olan büyük söyler
   Kötü olan zulüm eder
   Küçük olanda derbeder
   Kalleş olan gülüp geçer
8-Tatlı sözü tutmak gerek
    Kötü sözü yutmak gerek
   9-Hatasını bilip özür dilemek elzemdir
10-Özür dilemek insanı küçültmez aksine büyük eder
11-Sana zulüm edene sen zulüm etme,yumuşak söyle
12-İyilikle kötülüğü ayırt et
13-Hatayı saklayan,iyiliği unutan,dost olmaz düşmandır
14-Konuşanı dinle,dinleyenle konuş

Bahattin Tonbul
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Güzel Sözlerim-2

1-Aşk insanın bedeninde ruh gibidir
Elle tutulmaz gözle görülmez hissedilir
2-Aşk eldir umut bağlanmaz
3-Aşk gelir gider gönüllere mekan tutmaz
Tutmuş olsaydı başka başka gönüllerde doğmazdı
4-Aşk sevdadır yanan gönüllerde
5-Aşk ateştir dudaklar arasında
6-Aşk tek değildir,çoğuldur
7-Aşk ihaneti affetmez
8-Aşk nankördür sabit durmaz
9-Aşk yakar,girdiği durduğu yaşadığı yeri
10-Aşk kördür görmez,görülmez
11-Aşk ölümsüzdür
12-Aşk yanağımdan akar terdir
13-Aşk söylenmez söyletmez yaşatır
14-Aşk han gibidir gireni çıkanı belli olmaz
15-Aşk ten gibidir yaşayandan ayrılmaz
16-Aşk bir kokudur,koklamayla doyulmaz
17-Aşk aşk diyebilenlerle,yaşamak isteyenlerindir
18-Aşk kalbime dolan kan gibi kıpkırmızıdır
19-Aşk hayaldir
20-Aşk kanaldır kimine göre,yaşatamazsan sanaldır
tanımayana göre ise banaldir.
21- Aşk rüzgardır estikçe serinletir
22-Aşk yağmurdur ıslatır
23-Aşk bir elektriktir,yıldırımdır ummadığın anda çar-par
25-Aşk su gibidir içmeyle doyulmaz
26-Aşk ağaçtır girdiği tende kök salar
27-Aşk gelmiş geçmiş güçlü bir tarihtir
28-Aşk Haktır
29-Aşk inanmaktır,inançtır
30-Aşk Allah’a sarılmaktır
31-Aşk Allah’a ulaşmaktır
32-Aşk yaşayıp toprağa karışmaktır
33-Aşk için söylenen yazılan çoktur
Nereden bakarsan bak tene saplanan ucu sivrimi sivri
Acıtmayan müthiş haz veren görülmeyen
Bedene zehir saçan,yakan  bir oktur
34-Mazin yanındadır aklın nerede,
      Ben yari sevmişsem, bundan sana ne
Bahattin Tonbul
31.5.2011
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Güzel Şey

Ben hem sevdim hem de,gerçek sevildim
Sevip sevilmek ne kadar güzel şey
Tükenince ölüp,öyle devrildim
Yaşamda zaman ne kadar kısa şey

Her seven bunları yaşar alemde
Gönül hiç usanmaz kahve bahane
Aşkını gönlüme koysan sayemde
Sevip sevilmek ne kadar güzel şey

Dilerim Allah’tan sevip uslanmaz
Seven o gönüller kalpte paslanmaz
Yarinden ayrılan,olsa yaslanmaz
Sevip sevilmek ne kadar güzel şey

Karanlık gecenin olmaz sabahı
Hakikat sonunda,olan refahı
Özünde kaybolmaz,aşkın sefası
 Sevip sevilmek ne kadar güzel şey

Güneşin doğuşu hayatı verir
Akşamlar olunca,hasret giderir
Seven yüreklerde,yaralar erir
Sevip sevilmek ne kadar güzel şey

Bir kez mi sevilir,ömür boyunca
Sevdiğin güzeli,toprak oyunca
Kalp deki yaraya,anı koyunca
Sevip sevilmek ne kadar güzel şey
Bahattin Tonbul
3.9.2011

Bahattin Tonbul
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Güzeldin

Sen fotoğraflardan da
Daha gerçek güzeldin
Onun için bilmem ama
Benim için çokmu çok özeldin
Yüreğimde oynar damarlarımda gezerdin
Sen sendin ama benim için özeldin
Bugünü hak derdin
Yarını sezerdin
Şunu bilki gerçekten
Gerçek  güzeldin
Bahattin Tonbul
2.10.2011
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Güzeldir

Hayat dediğin bahar yağmuru gibidir
  Aniden yoğunlaşıp toprağa dökülür
    Sıkıntılar kaybolur rahatlarsın oan
       Sevdalılar fışkırır durmadan
          Hasret kaplar yüreğini
            İşte o zaman ortalık
             Sevdiğinle her an
                   Güzeldir
   19.07.2008
Bahattin Tonbul
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Güzeli Sevmişti

Sevdi de deli gönül,sevdide geldi
Acıyan yüreğimi,aşkımız deldi
Göz yaşılarımı yağmur,damlalar seldi
Hem güzeli sevmişti,hemide köylü

Sensiz bu dünya da,yaşamak eldi
Gönlümün rüzgarını soğutan yeldi,
Kalbime saplanan aşk,ruhumda teldi
Hem güzeli sevmişti,hemide köylü
Bahattin Tonbul
11.10.2009
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Güzelliği Giderken

Derelerde su akar
Yarim hep ona bakar
Gerdanına ne takar
Güzelliğin giderken

Gölgede kurutamam
Sevdayı unutamam
Aşkı ayrı  tutamam
Güzelliğin giderken

Karanlıklar akmıyor
Seven ayrı bakmıyor
Umutları yakmıyor
Güzelliğin giderken

Kamildi getirildi
Yüreği eritildi
Sevdansa delirtildi
Güzeliği giderken
Bahattin Tonbul
21.11.2009
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Ha De Sevgilim

Her an hayallerim seni
İsterdim gelinlik giymeni
Fakat senin direnmeni
Anlayamıyorum sevgilim

Ben cıncık,boncuk istemem
Cehiz getirmede diyemem
Senin gönlünü bende bilemem
En büyük cehizin mazin sevgilim

Bana anlattın mazini sen
Nikah işine bir de ha desen
O an gönlüm ayrılmaz senden
Hasretine dayanamam sevgilim

Bilmiyorum bana uzun geliyor
Kalbimde ılık rüzgar esiyor
Bu ayrılık içerimi deliyor
Deldirmemek de  elindedir sevgilim

Sen dayanırsın hasretliğime
İnanmazsın belki sevdiğime
Sor,soruştur tanış bildiğine
Çok ama çok acı çekiyorum sevgilim

Hele dur nişan takalım
Ailelerimiz ne diyor bakalım
Onların fikrini de alalım
Alalım değil mi sevgilim
(4.1.1978)

Bahattin Tonbul
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Ha de Sevgilim-2

Şiirlerim de hep acı çektim
Bunları devamlı sana ilettim
Acep sen uzaklar da neler ettin
Ettiğini anlat olur mu sevgilim

Yılbaşında hep seni andım
Televizyon'da göreceğim sandım
Baktım,baktım hiç usanmadım
Hanım sanatçıyı aradım sevgilim

Bir an içlerin de görür gibi oldum
Hepsi içkiliydi çok da bozuldum
Hemen yaklaşıp iyice sokuldum
Sen göremeyince  sevindim sevgilim

Kıskancımdır belki bilirsin
Benden başkasına ait değilsin
Seven insan kıskanır görürsün
Görürsün evlenirsek sevgilim

Bahattin'im dertli, dertli yazarım
Şiirlerimle eğlenirsen kızarım
İçip,içip meyhanede sızarım
Sızdırma ha de ne olur sevgilim
(4.1.1978)

Bahattin Tonbul
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Ha Oynatma

Nasıl bir dert Allah’ım dayanılmıyor
Sevgili eşim dünyada duramıyor
Acılar içerisinde kıvranıyor
Deli gibi seviyor yaşayamıyor

Yaralar kabuk bağlar  sakın kopartma
Acılar dursun yerinde ha oynatma

Aşkın içerimde kor ateşi yaksa
Dayanamaz beden dünyada kalırsa
Yüreğimdeki yara  kabuk bağlarsa
Sönmez sevdam bedenim sana kavuşsa

Yaralar kabuk bağlar  sakın kopartma
Acılar dursun yerinde ha oynatma
Bahattin Tonbul
10.11.2008

Bahattin Tonbul
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Haber Bile Vermedin

Yerde ateş yanıyor
Suda taşlar eriyor
Gönlümdeki yarayı
Acep kimler biliyor

Gözlerimle severdin
Konuşmadan dinlerdin
O mahzun bakışlarla
Yüreğini delerdin

Son zamanda yemedin
Bana bir söz demedin
İçindeki sancıyı
Haber bile vermedin
Bahattin Tonbul
1.4.2009

Bahattin Tonbul
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Haberi Yoktur

Hakikat ilimdir haberin olsun
Can boğazdan gelir, sebebi çoktur
Azaptan kurtulup, sevdanı bulsan
İlim irfan sende, haberin yoktur
Bahattin Tonbul
30.6.2013
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Haberim Yokmuş

Acılar yerinde yari görseydim
Aşıklar dilinde,sevda çekseydim
Yanan yüreğimi,kime deseydim
Ben ablanı sevdim,haberim yokmuş

Derelerde yüzen,balık gibiydi
Dünyada gezinen,gönül eriydi
Gönlümde yıkanan,aşkın kiriydi
Ali onu sevdim,haberim yokmuş

Karanlık altında,rüyalar gördüm
Bulutlar yanında,saçını ördüm
Gökyüzüne bakıp,içime gömdüm
Yalçın onu sevdim,haberim yokmuş

Çok uzaktan bakıp,veda etseydi
Yanan ciğeriyle,sevda çekseydi
Bensiz bedenine,bircan verseydi
Safiş onu sevdim,haberim yokmuş

Yağan yağmurları,birbir topladım
Olan acılara,balçık kapladım
Onsuz göğsümede bir ok sapladım
Ablanızı sevdim,haberim yokmuş
Bahattin Tonbul
1.11.2009

Bahattin Tonbul
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Haberin Olsun

Şu anda Anıt Kabir'in önünde yürüyorum
Hatırlarsan burda sana alo diyordum
Sende beni hiç usanmadan dinliyordun
Anıt parka geldim şimdi seni anıyorum

Hava karardı kimse yok seni andım
Gelde buralarda biraz hava alalım
Toprağın altında sıkılmıştır senin canın
Birlikte elele dolaşmaya adeta bayılırdın

On yedinci sokaktayım şimdi sen yoksun
Bizim evin ordaki yokuşu çıkamıyordun
Seni ve anını yaşatmak için,için rahat olsun
O düz yolu sensiz dolaşıyorum haberin olsun
06.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Haberin Var MI

Gönüller su olup aksa
Ateşler göğsümü yaksa
O mührü kalbime taksa
Sevdadan haberin var mı

….Gidip de döneceğinden
….Bakıp da göreceğinden
….Aşkı söyleyeceğinden
….Seslense haberin var mı

Şu dağları ona yıksam
Göğsümü hapse tıksam
Sevdiğime demem bıksam
Sevdadan haberin var mı

….Gelip görmeyeceğinden
….Kaçıp dönmeyeceğinden
….Korun sönmeyeceğinden
….Deseler haberin var mı

Göklerde yıldızlar çaksa
Aynalar hep bana baksa
Falıma çingene baksa
Sevgimden haberin var mı

….Gidip de gelmeyeceksin
….Açıp da görmeyeceksin
….Yarayı delmeyeceksin
….Deseler haberin var mı

Seven güzel uzak bakar
Dili ile ateş yakar
Sütü de göğsüne akar
Sevgiden haberin var mı

….Gidip de dönmeyeceksin
….Bakıp da görmeyeceksin
….Sevgimle sönmeyeceksin
….Deseler haberin var mı

Kimi desem seni söyler
Uzak olur bizim köyler
Dağı taşı neler eyler
Aşkımdan haberin var mı

….Kaçıp dönmeyeceğinden
….Açıp ölmeyeceğinden
….Yari bölmeyeceğinden
….Desem de haberin var mı
Bahattin Tonbul
31.7.2010
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Haberini Ver Hemen

Siyah ile kırmızının alı var
İkisini sağlam verdi bizim yar
Unutmayın acıları hey dostlar
Seven yürek ağlar ise bi zaman

Biri sevgi,diğerinde aşk yatar
Gönüllerde yaşar tüm hatıralar
Çabuk gittin uzaklara kim bakar
Seven yürek ağlar ise bi zaman

Sağda solda hiç arama sevgimi
Bu koca yürek senin di değil mi
Bana verdiğin o aşk bedenimi
Dağlar ise haberini ver bi an

Yüce tanrım acılarım çoğaldı
Damarımdaki kanlarım azaldı
Seni taşıyacak acep nem kaldı
Kaybolursa haberini ver hemen
Bahattin Tonbul
13.10.2008
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Habersiz

Anlamadı yarim
Uzandı yapa yalnız
Tek başına
Toprak doldu gözleri
Düğümlendi satırlar boğazımda
Çok korktum
Yüreğimde ağrısı durur hala
Acı bir gerçek
Kalbimin ortasında
Tarif edemem imkansız
Öyle acı dolu ki
Hangisini deyim
Telaşlandım günlerce
Ağladım
Adını andım
Ateşde yandım
Dizdim sevdamı dizi dizi yüreğine
Telaşla anlattım günlerce
Belki de aylarca
Hala anlatmaktayım
Sevdamı
Rahatlayamadım bir türlü
Uçtu gitti
Uzaklara
Benden daha uzak
Bana
Haykırdım adını yar yar diye
Kimseler anlamadı
Daldım geceleri rüyalara
Karanlıkta bir geldi bir kayboldu
Şaşırdım niye
Korkum bitmedi hala
Kavuşma azmi içerimde
Hapsettim sevdasını içime
Mahkum o bana ben ona
Anlayana
Kocaman yer yaptım yüreğimde
O olsa da olmasa da
Hep orada
Kaybolmaz artık korkum bitti
Hayallerde umutlar
Güçlendi bensiz
Bekle yar geleceğim cennetine
Habersiz
Bahattin Tonbul
23.7.2016
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Habersiz Gittin

Hastalandın hastalanalımı görmüyürdun bilmiyorum
Son anda göremediğini şimdi daha iyi hissediyorum
Bizleri duyuyor anlıyor geleni gideni tam tanıyamıyordun
Bu yüzden mi haber veremedin de habersiz bırakıp gittin

Git Allah'ını seversen gitde bize haber ver gidiyorum diye
Bende bileyim canım benim acı çekmesin son olsun hele
O anlarını söylemedin söylüyemezdin biliyorum bunu be
Keşke haber versen gidiyorum diye hazırlansaydık bizde
24.08.2008
Bahattin Tonbul
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Hadise

Aşkım hep dillerdedir
Seven yüreklerdedir
Onu hiç unutamam
Unutmak hadisedir

Ellerinde ellerim
Sevgi benim dileğim
Onsuz yaşayamazdım
Tüm hadise bedenim

Tut elini kalbine
Koy kulağı üstüne
Çıkan sese dikkat et
Olur sonra hadise
Bahattin Tonbul
12.1.2009
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Hafızası olsaydı

Ne kadarda robotmuş, kafayı hepten yemiş
Hafızası olsaydı,sağa tıklatı vermiş
Rüyasında yarine, aşkına isyan demiş
Farklı kaydet der gibi, hemencik de gebermiş

İster sağında dursan, istersen solunda dur
Bak şu dünya haline, yüreğin hepten gavur
Kırma insan kalbini, vuracaksan doğru vur
Hafızası olsaydı,sağa tıklayı vermiş

Bir gece vakti olsa,yakarmış şehirleri
Sakın ola kanmaki,aşkdaki nehirleri
Umutsuz yar var ise,atıver kahirleri
Hafızası olsaydı,sağa tıklayı vermiş

Güzeli güzel yapan,içindeki edepdir
O güzeli sevmekte, gönüller de diyettir
Edep aşkın esiri, sevda buna sebeptir
Hafızası olsaydı,sağa tıklayı vermiş
Bahattin Tonbul
10.8.2012
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Hafif Rüzgarlarda

En hafif rüzgarlar, coşturabilir
Sığ sularda yüzen, yari neyleyim
Yüksek dağ yolları, koşturabilir
Vadilerde kalmış, aşkı dinleyim

Derin sevdaları, almış pusuyor
Esrarengiz olan, neden susuyor
Anladım ki derin, derin kusuyor
Hastalanmış yari, nere vereyim

Düşününce söyle, söyleneni yap
Yapılanı sakla, yüreğinden kap
Dikkat eyle öze, yanlış yoldan sap
Sevenin kalbinde, aşkı dinleyim

Seni anlayacak, ruha kavuşsan
Sevdanı tadacak, yarle savuşsan
Sana ayna olan, aşkla buluşsan
Özlenmemiş yari, nere vereyim

Büyük bir yanlızlık, içimde yumru
Bir mi birden fazla, sebep göreyim
Özlemi çekenler, belkide kumru
Bekleyen o yari, kime vereyim

Ben Bahattin Tonbul, gerçek benmiyim
Bulabilirmiyim, ben sevenmiyim
Bu sorudan kendim, hep eminmiyim
Gelecek o yari, bekler biriyim
Bahattin Tonbul
1.9.2013
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Hain Değil Mi

Askerime düşman, silahı çeken
Kürt olan ermeni, hain değil mi
Kendi milletine, nankörlük eken
Zihniyete gülen, hain değil mi

Hainin elçisi, bizi yönetir
Sevdanın kapısı, mey’i dinletir
Meclisin içini, hain inletir
Zihniyete gülen, hain değil mi

Bu topraklar kolay,kazanılmadı
Acıyı çekenden, söz alınmadı
O zaman ki hain, nasıl paklandı
Zihniyete gülen, hain değil mi

Allah’ı seversen, söyle aşkına
Gerçeği görürsen, deme şaşkına
Vatanı peşkeş çek, sen o kaçkına
Zihniyete gülen, hain değil mi

Öyle kürt olamaz, bebek katili
İçim ürperiyor, insan batılı
Görülmeyen yüzler, olmuş atılı
Zihniyete gülen, hain değil mi
Bahattin Tonbul
6.11.2012

Bahattin Tonbul
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Hain İçinde

Atatürk resmini, alma paradan
Vatana ihanet, bayrak içinde
Duyulan nefreti, salma yaradan
Bölünmüş gafletler, hain içinde

Ruhum neden coşmuş, vatan inliyor
Benim doğum kılıç, batım dinliyor
Aykırır seslerle kulak çınlıyor
Çok yakında hain, hain içinde

Bu dünyamı düşman, bölemez benim
Çanakkale olmuş, baksana günüm
Düşmana vahdeti, satamaz tenim
Çok yakında hain, hain içinde

Musu’lu dert oldu, baksana şimdi
İhanet çubuğu, keramet şimdi
Doğusu perişan, satanlar kimdi
Çok yakında hain, hain içinde

Gönlümüz sahipsiz, hepside vekil
Kazma o toprağı, birlikte ekil
Bayrağı indirme, satılık çekil
Çok yakında hain, hain içinde

Tohumu atarak, nifaklar saçma
Vatan, bayrak birdir, ayrılık açma
Vekilsen vekil ol, uzağa kaçma
Çok yakında hain, hain içinde
Bahattin Tonbul
1.1.2016

Bahattin Tonbul
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Hain Sabahı

Vatanın uğruna, aşkı delidir
Özlem beklermi ki, yalnız sabahı
Ülkesi uğruna, can ölmelidir
Mezarı ekler mi, güneş sabahı

Yufka yürekliyse, aşılmaz yollar
O yol kutsaldır ki, yorulmaz kollar
Tanrı dağı hasret, kırılmaz yıllar
Mezarı bekler mi, yarsiz sabahı

Halbu ki yoldaşı, bırakıp kaçan
Değişmez topuna, kurşunu saçan
Türkleri bölüpde, ayrılık açan
Mezarı bekler mi, hain sabahı

Haydi artık dinsin, sensiz ızdırap
Ufuklarda kanlı, olmuş ızdırap
Gün doğacak elbet, bugün ızdırap
Mezarı bekler mi, hain sabahı

Göğsündeki yara, elbet senindir
Yüzde yüz Türksen, acını dindir
Semada selamla, bayrak tenindir
Mezarı bekler mi, hain sabahı

Bahattin sevdanı, yarsiz selamla
Özgürlük uğruna, o ihtişamla
Bozkurdu kaldırdın, son bir kelamla
Mezarı bekler mi,hain sabahı
Bahattin Tonbul
29.1.2013

Bahattin Tonbul
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Hainlik Yapanın

Yüreklerde kanar, onun ateşi
Gönülleri yakar, hakkın güneşi
İhanetin olmaz, artık tek eşi
Düşmanı bilmeyen, nankör başı sen

Bir elinde yuro, diğeri dolar
Hainin tüm rengi, birgünde solar
Dünyanı sattın mı, inancın boğar
Vatana ihanet yapıyorsun sen

Sebepsiz kuş uçmaz, ermenimisin
Özür dileyensin, hainimizsin
Geçmişi bilmeyen, tarihsizmisin
Vatana ihanet ediyorsun sen

Karanlık gecenin olur sabahı
Mazlum olanların, tutar son ahı
Şu ana inanma, biter refahı
Hainlik yapanın, başımısın sen
Bahattin Tonbul
7.5.2014

Bahattin Tonbul
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Hak  Eden Alsın

Bir daha sevmeye, umudu olsam
Ondan başkası da, gönülsüz kalsın
Öyle bir sevdayı, bulacak olsam
İsteyen değilde, hak eden alsın

Koskoca sevdamda, küçücük yürek
Orda ki ateşte, yanarsa direk
Toprağı açacak, elinde kürek
İsteyen değilde, hak eden alsın

Nasılda severdim, bilirmisiniz
Göğsümdeki aşkta, erirmisiniz
İnsan değilse o, verirmisiniz
İsteyen değilde, hak eden alsın

Geçmişte umudu, kalbi veremem
Sevdiğim güzele, acı seremem
Aldatan sözleri, yalnız göremem
İsteyen değilde, hak eden alsın

Sevdalarım vardı,uğruna yandım
Sevgilerim vardı, yalana kandım
Bana gülüşlere, nasıl aldandım
İsteyen değilde, hak eden alsın

Son yalana verdim, bakan  gözümü
Satırlara yazdım, çekme sözünü
Ufkumu yakmadan, yıka yüzünü
İsteyen değilde, hak eden alsın
Bahattin Tonbul
13.8.2012

Bahattin Tonbul
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Hak Alır

Seven anılara gizlenir kalır
O tarih olsada, yine yol alır
Geçmiş mazi olmuş, ölüm can alır
Beden toprak olsa, elde ne kalır
Zannetme rüyayı, gören hak alır
Bahattin Tonbul
4.5.2013

Bahattin Tonbul
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Hak Çölünde

Umutlar ateş olur
Sevenler uyanınca
Gönülse bir tufandır
Yar çölünde yanınca

Aşkı sen tutamazsın
Ruhu uyutamazsın
Dilinden tadamazsın
Yar çölünde kalınca

Karadan gece kara
Hasreti seçip tara
İçimden çıkmaz yara
Yar çölünde kalınca

Derelerde su olur
Damarlarda kan olur
Ateş dönüp yar olur
Hak çölünde kalınca

Arayıp da sormayın
Beni ayrı koymayın
Sevdalara doymayın
Hak çölünde kalınca

Gökyüzü dumansızdır
Sevmeyen imansızdır
Bahattin dermansızdır
Hak çölünde yanınca
Bahattin Tonbul
2.7.2011

Bahattin Tonbul
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Hak Eden

Karanlık yalınız, gönülden aşar
Sevdanın tohumu, içinde yaşar
Ufkunu silemez, yaşatsa taşar
Hak eden yanında, herzaman dursun
Bahattin Tonbul
22.7.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hak Edene Verir

Hak edene verir, solana değil
Neden yüksek uçar, kartallar dersin
Sevgiye muhtaçmış, olana değil
Gökyüzünü mavi, bulutlar sersin

Yürek güzel ama, acısı durur
Taşımayı bilen, gönülde kurur
Bilene verilir, geçmişi vurur
Gökyüzünü mavi, bulutlar sersin

Baktım hayaline, özlemi salmış
Sevdaya ağlamış, uzakta kalmış
Karanlıkta dostu, bilmeden almış
Gökyüzünü mavi, bulutlar sersin

Bize suçmu sevmek, yalnız içilmez
Ölüm olsa bile, yoldan geçilmez
Aşkın ateşine, umut biçilmez
Gökyüzünü mavi, bulutlar sersin

Sevdayı emretmiş, gönülde uçan
Geçmişi düşlermiş, hayali saçan
Tekbaşına kalmış, yalınız kaçan
Gökyüzünü mavi, bulutlar sersin

Var mı yıldızlarda, aktıkça giden
Emretmiş yaradan, terk edip bitten
Toprağa gark olmuş, yalınız yatan
Gökyüzünü mavi, bulutlar sersin
Bahattin Tonbul
20.8.2013

Bahattin Tonbul
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Hak Sevenin

Görmeyince sen acıma
Aşksız duran o tacıma
Merhametsiz de bacıma
Hasretini çeker oldum

Sen gidince hepten soldum
Sevip sevdan ile doldum
Sanal iken ona kuldum
Hak sevenin o gönlüne
Bahattin Tonbul
9.11.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hak Talaya Derim Şimdi

Yakar hasret içerimi
Acıları dertlerimi
Göremedim ciğerimi
Hak talaya derim şimdi

Verende alanda çoğu
Kalbindeki varı yoğu
Boğazında ki soluğu
Hak talaya derim şimdi

Sensiz benim içim yanar
Bedenimde yaram kanar
Damarıma acı banar
Hak talaya derim şimdi

Yarim elimi tutacak
Yüzüme sevgi katacak
Toprak altında yatacak
Hak talaya derim şimdi
Bahattin Tonbul
26.2.2009

Bahattin Tonbul
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Hak Talaya Yanaş Şimdi

Sayıklarım geçmişleri
Gönülleri deşmişleri
Unutamam demişleri
Hak talaya yanaş şimdi

At yüreği bulamazsın
Sevdasız sen yaşamazsın
Bedenlerde duramazsın
Hak talaya yanaş şimdi

Sever idim sevdalımı
Tutamadım kanadımı
Seni benden almalımı
Hak talaya yanaş şimdi
Bahattin Tonbul
26.2.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hak Yarar

Acıları delmedin
Sevgiliye gelmedin
Gönüllere küsmeden
Yare hesap vermedin

Sevda ateşi sarar
Anılarda o karar
Unutmadım yarimi
Sonsuzluğu hak yarar
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Haketmiş Deli

Evet ben aşığım,bi yanım sevgi
Diğer yanım ateş,umudum belli
Candan ve neşeli,kararsız sevgi
Ne görmek istersen,haketmiş deli

Sevda iki yüzlü,bir yanı soğuk
Diğer yanı sessiz,sesi çok boğuk
Aşkı tanımazmış,ağaçlar oyuk
Ne görmek istersen,hak etmiş deli
Bahattin Tonbul
25.10.2011

Bahattin Tonbul
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Hakını Helal Et

Hayata açılmak burkuyor içimi
Birden yokluğun kaplıyor çevremi
Verdiğin acı oturmuş ama
Taşıyacak yürek baksana benim ki

Mutlu olamıyorum sen yoksun diye
Dünyam senmişsin düşünemiyorum bile
Giderken bana diyemedin güle,güle
Hakkını helal et,
Benden helal olsun sana hediye
12.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hakikat

Yemeyi içmeyi gezmeyi bilen
Sevdiği uğruna her zaman ölen
Yüreğinde aşkı,taşıyıp gülen
Yaşanmışlardaki, birer hakikat
Bahattin Tonbul
17.7.2012

Bahattin Tonbul
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Hakikat Almış

Bu kızlardan çektiğim
Nedir acep günahım
Sevdalara ektiğim
Acır tenim vay ahım

Usul usul kaybettim
Sana olan duygumu
Aşkı kime devrettim
Karanlıkta uykumu

Acılar aşkın özü
Sevenler kimin gözü
Unutulmaz yar yüzü
Tanrıma vermiş sözü

Bu alemde yaşına
Söyleme kandaşına
Kalmışsın tek başına
Hakikat almış sözü

Yarsiz durmam burada
İnan kalbim orada
Sevda durmaz yarada
Hakikat almış özü

Bahattin’im ağlarım
Sular gibi çağlarım
Yare gönül bağlarım
Hakikat sarmış yüzü
Bahattin Tonbul
1.5.2011

Bahattin Tonbul
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Hakikat Bulsun

Sabah da doğacak güneş
Kokunla çoğalıp dolsun
Seni sensiz seven bu eş
Tenininde doğup da solsun

Sevgiyle açılan yürek
Dua ile sonu bulsun
Rüyadaki  aşka direk
Gönüller hakikat bulsun
Bahattin Tonbul
16.9.2012

Bahattin Tonbul
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Hakikat Görsün

Gel gitlerin mahkum, olmuş emirde
Geceler hep sessiz, geçecek dersin
Güzellikte yaşar, seven ömürde
Umutlar da yersiz, hakikat görsün

Yarsiz geçen aşka, dersen üzülme
Kaybettikçe sabrı, alıp ezilme
Hüzün olgunlaşır, derse çizilme
Umutlar da yersiz, hakikat görsün

Herşey yaratıldı, hep onun için
Yeterli  değilsin, dünyalar için
Boyun eğicidir, zalimler için
Umutlar da yersiz, hakikat görsün

Muhtaçsın aşkına, sen geçicisin
Kalıcı değilsin, misafirisin
Sabit olamadın, bak iğretisin
Umutlar da yersiz, hakikat görsün

Bilemen ne varki, hayatın ödünç
Yarısı topraksa, kalanı gülünç
Sakın horlamayın, sevdası çok dinç
Umutlar da yersiz, hakikat görsün

Gözlerin anlatır sevdanı bana
Aşkı öğretmedin, nederdir ana
Zaman çabuk geçti, tükendi cana
Umutlar da yersiz, hakikat görsün
Bahattin Tonbul
20.8.2013

Bahattin Tonbul
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Hakikat İçin

Benim sonbaharım, yar ayrılınca
Yaşadık yıllarca, sonbahar için
Yaşlanmadan geldi, ölüm alınca
Yanarak yok oldu, hakikat için

İnsanlar kalbini, kırmadan önce
Ayrılıp terk ettin, hayat bak ince
Kırılmış yüreği, o yar görünce
Yanarak yok oldu, hakikat için

Hayat bir hikaye, söylenip durur
Şefkat ve merhamet, gönülde kurur
Alçak gönüllülük, dışarı vurur
Yanarak yok oldu, hakikat için

O yar olmayınca, gece gibi ol
Yardım etse sevda, akar suyu ol
Toprak beden olmuş, ölü gibi ol
Yanarak yok oldu, hakikat için

Biliyorum sığman, bensiz bir yere
Dünya sana dar mı, Allah hak vere
Her gece mutlaka, sabaha ere
Yanarak yok oldu, hakikat için

Beklediğim yoksa, hayat yitmiştir
Bekleyenim yoksa,  mekan bitmiştir
Özlediğim yarde, ömür gitmiştir
Yanarak yok oldu, hakikat için
Bahattin Tonbul
20.8.2013

Bahattin Tonbul
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hakikat İse

Aşk kaybolmayan bir hayal
Sönmeyen bir ateş ise
Hasret tükenmeyen bir yol
Yaşanan hakikat ise

Hepsi ömürden geçmiştir
Ölüm yürekten seçmiştir
Acısı canda heçmiştir
Yaşanan hakikat ise

Geçip gider yaşayanlar
Sevdasını boşayanlar
Yüreğinde taşıyanlar
Kaybolmaz hakikat ise
Bahattin Tonbul
2.1.2011

Bahattin Tonbul
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Hakikat Ömürde

Gökyüzünde yıldız olsan ne yazar
Gönül mahkum olmuş, sabaha kadar
Sevda çeken yürek, bitse de azar
Hakikat ömürde ölene kadar
Bahattin Tonbul
17.7.2013

Bahattin Tonbul
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Hakikat Özlemin

Hiç mükemmel değil, imansız göçmek
Rabbim geçen zaman, içerisin de
Geçmişten ders alıp, özleyip içmek
Hakikat özlemin, hep serisin de

İmanla göçmeye, nasipler versin
En mükemmel dünya, acına ersin
Çıkmaza sürülüp, örnekler görsün
Hakikat özlemin, hep serisin de
Bahattin Tonbul
26.7.2013

Bahattin Tonbul
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Hakikat Uğruna

Gerçek muhabbettir, onadır hasıl
Allah’a muhabbet, tükenmez fasıl
İçindedir aşkı, rüyası nasıl
Hakikat uğruna, söylesen onu
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Hakikatta

Dillerimde tadı yok
Sevenlerde adı yok
Gönül erbabı oldun
Hakikatta anı yok

Benim di dediklerim
Görmek istediklerim
Nelerse yaşat bana
Hakikat serdiklerin

Aşk gözyaşı gibidir
Gönüllerde tipidir
Sevda çeken yüreğim
Bir hakikat yeridir

Çaresizlik bilirmi
Kalp kanatti gelir mi
Bedenin tükenmesi
Hakikati verirmi
Bahattin Tonbul
21.7.2012

Bahattin Tonbul
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Hakka Ererse

İçime sindirdim,sevda dokudum
Gökyüzünü saran,hakka ererse

Anılarımdaki,duygumu soyup
Baktım şiirlere tek tek okudum
Beğenmediğimi,kenara koyup
İçime sindirdim,sevda dokudum

Anlamayanları,tutma yanında
Yaşamayanları,gönül severse
Hatırlayanları,atma anında
Gökyüzünü saran,hakka ererse
Bahattin Tonbul
3.8.2009

Bahattin Tonbul
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Hakka Gönül Düşerse

O yıldızı tutayım
On yıldırda hastayım
Tek sevdaya bakayım
Hakka gönül düşerse

Anıları unutmam
Başkasıyla bir tutmam
Aşkımızı kurutmam
Hakka gönül düşerse

Yaralıdır yüreğim
Sofrasında püreyim
Kırılmıştır küreğim
Hakka gönül düşerse

Kollarımla sarayım
Rüyalara dalayım
Seni unutmayayım
Hakka gönül düşerse

Bahattin'im yanarım
Yari durmaz anarım
Mazimize kanarım
Hakka gönül düşerse
Bahattin Tonbul
12.12.2009

Bahattin Tonbul
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Hakka Gülecek

Hayat beklenmedik,  aşklara gebe
Cesaret ettiğin, şeyler gelecek
Yüzünde tebessüm, ruhunda kabe
Herşey gönlünüzce, Hakka gülecek

Zeka karşısında, insan ezilir
Şefkat karşısında, umut dizilir
Diz çöker sevenler, ruhta sezilir
Herşey gönlünüzce, Hakka gülecek
Bahattin Tonbul
20.9.2014

Bahattin Tonbul
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Hakka Kavuştu

Atalarımız,çekti esaretini
Yoksulluğumuz,kırmaz cesaretini
Bu yaban elde sensizliğin sancısı
Yaktı göğsümü,atıver hasretini

Aşk yarasıyla,gönlüm yanıp tutuştu
Toprak acısı,rüyalarda buluştu
Çok aradım ben,koskocaman dünyada
Güneş doğmadan yarim hakka kavuştu
Bahattin Tonbul
25.3.2009

Bahattin Tonbul
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Hakka Sakla

Yari seven yalnız gönlüm
Aşkı tanımadan öldüm
Teşekkürü yar bilirim
Onun için hep ölürüm

Uzaklarda yar bakınca
Ateş yakıp suya atla
İçindeki acıları
Gönül koyup hakka sakla
Bahattin Tonbul
5.5.2009

Bahattin Tonbul
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Hakka Söylesem

Yar ile sohbeti, kalp de incidir
Yüzüne gülenin, dostu ben isem
Aşk ile özlemi, yari incitir
Yolunda methini, hakka söylesem

Bu yalan alemde, diri olalım
Sevilen gönülde, iri kalalım
İki cihan elde, yari alalım
Yolunda methini, hakka söylesem

Gece rüyalardan, silinmez pahtı
Gölgelere sinmiş, o yarin tahtı
Kokusu güldedir, kırılmaz ahtı
Yolunda methini, hakka söylesem
Bahattin Tonbul
9.2.2013

Bahattin Tonbul
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Hakka ver Sırrını

Hakka ver sırrını, feraha ulaş
Sevmek ister isen, seve bilirsin
Doğanın aşkına, ruhunla bulaş
Sevdanın ehline, sorabilirsin

Kalmak ister isen, bu yolda hakim
Saklama zahiri, görelim bakim
Viraneler için, olsaydın sakin
Sevdanın ehline, koyabilirsin

Bu dünya acısı, sevdadan geçer
Ata ana kardaş,bilmeden seçer
Güvenme malına, birgünde biçer
Sevdanın ehline, sorabilirsin

Sana söz veriyorum, sende söz getir
Sevdanı emanet, yalınız götür
Yarin sevdiğini, acıyla bitir
Sevdanın ehline, koyabilirsin

Güzellik sevda da, bir şeref olsa
Şeref süsü yarde, sararıp solsa
Tevazu istemem, yadigar kalsa
Sevdanın ehline, sorabilirsin

Seni mahrum eden, elden gitmendir
Hakkın nimetine, rıza etmendir
Nedeni affetmek, acı hikmettir
Sevdanın ehline, koyabilirsin
Bahattin Tonbul
22.1.2014

Bahattin Tonbul
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Hakka Yatkınsın

Et ve tırnak kadar, sevda yakındır
Yıldız kadar uzak, aşka tutkunum
Gönüldür fırtına, ayadır akın
Uzanır yetişir, hakka yatkınım

Yetişemez isen, bak dokunursun
Vazgeçemez isen, çok yakınırsın
Unutamaz isen, son bakınırsın
Uzanır yetişir,hakka yatkınsın

Gerek yok her söze,aşkı beyana
İnanırsan öze, sevda biyana
Binkez söz edersen, sor anlayana
Uzanır yetişir,hakka yatkınsın

Bazı kişilerin, yanında durur
Hatıralar güzel, sevda kudurur
Yerde kalamazsın, ateşi vurur
Uzanır yetişir,hakka yatkınsın

Yok öyle umudu, dipsiz kuyular
Bakıp ağlamaksa, duymaz ayılar
Unutmaz herşeyi, sade kıyılar
Uzanır yetişir,hakka yatkınsın

Nefret ile dolu, kaldığın zaman
Mahkumsun göğsünde, yitmesin aman
Gözlerin önünde,yıkılmış mekan
Uzanır yetişir,hakka yatkınsın
Bahattin Tonbul
31.7.2012

Bahattin Tonbul
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Hakkı Bırakma

Allah’u Teala’ya yürekten inan
Gönülden dua et, elden bırakma
Fırsat ve sebepler, onundur heran
Ümitsizlik yapma, Hakkı bırakma
Bahattin Tonbul
4.1.2014

Bahattin Tonbul
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Hakkı Severiz

Muhammed Mustafa,peygamberimiz
Sünneti tutar,aklar terimiz
Yeni doğan çocuk,suçsuz perimiz
Masum olan odur,hakkı severiz

Her çocuğun küçük kalbi senindir
Senin için atar,sevgi tenindir
Umutlar bitince,toprak serindir
Masum olan odur,hakkı severiz

Sular gibi akar,damarında kan
Yeni doğmuş çocuk,tertemiz bakan
Günah sayfasında berrakça akan
Masum olan odur,hakkı severiz

Suçsuz günahsızı gende ararız
Koskoca dünyayı,neye sararız
Hasan Hüseyin’i,susuz yakarız
Masum olan odur,hakkı severiz
Bahattin Tonbul
8.8.2010

Bahattin Tonbul
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Hakkı Yetmedi

Kopacak yaprağının,fermanı olsam
Gönlünü tutacaklar,hakkı yetmedi

Gönül penceresini sensiz tutamam
Açacak yüreğimi,dalı ben kırsam
Ulu budaklarını,canlı tutamam
Kopacak yaprağının,fermanı olsam

Dermansız dizlerimin,gücü tükendi
İçimdeki acılar,inan gedmedi
Bedenleri saracak,aşkı dikendi
Gönlünü tutacaklar,hakkı yetmedi
Bahattin Tonbul
16.8.2009

Bahattin Tonbul
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Hakkın Belgesi

Gönül toprağında nasıl yatıyor
Yürekleri al kan olmuş batıyor
Bir elinde yari diğerinde ben
Hasret kalmış içi özlem katıyor

Duvarlara vurmuş,sevda gölgesi
Bedenleri kurmuş aşkın bölgesi
Acılar içinde,kıvranırken sen
Anıları sarmış,hakkın belgesi
Bahattin Tonbul
29.7.2009

Bahattin Tonbul
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Hakkını Haram Etme

Sonrası malum olur, o zavallı insana
Yaradan ister eğler, belki isterse salsın
Sevdan elbette bir kor, yakar durur baksana
Hakkını haram etme, büyüklük sende kalsın

Yıkma sen umutları, karanlıkta savrulma
Ay yıldızlı gökyüzü, ateşiyle kavrulma
Direniştir yaşamak, o yar ile sonbulma
Hakkını haram etme, büyüklük sende kalsın

Bıçak gibi sapladı, karanlığın içinde
Toprak kokusu kaldı, o yar onun içinde
Yağmurun güzelliği, cehennemsiz geçinde
Hakkını haram etme, büyüklük sende kalsın

Başlata bilseydim ben, onunla yaşamaya
Belki hata yapardım, düşerdik boşamaya
İlkinde sormadığın, geldin son aşamaya
Hakkını haram etme, büyüklük sende kalsın

Daha çok güneş doğar, görmediğin yerlere
Temizlik sorun olmaz, tükenmiş o erlere
Hayali olanların, umursanmaz derlere
Hakkını haram etme, büyüklük sende kalsın

Bahattin zor oluyor, sevda çeken yürekte
Affetmesi kolaymı, dağa gelmez direkte
Toprağını kazacak, elde kazma kürekte
Hakkını haram etme, büyüklük sende kalsın
Bahattin Tonbul
11.3.2016

Bahattin Tonbul
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Haklı

Titriyor ellerin geçmişte yerin
Ya ben tanımadım,yada gözlerim
Hangisi yalandır çevresi serin
Şaşırıyorum ben,yok sevdiklerim

Yıllar ne kadar da,değiştirmiş yar
Ya ben ben değilim,değişen kızlar
Teninde geçmişin tüm izleri var
Anlamak çok zordu,kaybolmuş yıllar

İçimdeki aşkın,hey canı aktı
Gördüğüm insanın,şekli çok farklı
Damardaki kanım,hala sıcaktı
Ruhumda çok şaşkın,sevdiğim haklı
Bahattin Tonbul
17.5.2009

Bahattin Tonbul
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Hala Bom Boş

Oda oda içinde,odalar dolup boşalıyor
Her an kafamda
Sen olmadıktan sonra
Neye yarar bu dünya
Yüreğimdeki sevda
Sen olsanda olmasan da,
Dönüyor baksana ya
Köy ekmeği sensiz yenmiyor
Tarhananın tadı değişiyor
Yüreğimdeki aşkın alevleniyor
Yakıyor yakıyor bitmiyor
Bitmeyecek te
Bu yanma sensiz yaşanmıyor
Kalbim baksana hala bomboş duruyor
Anlasana
Bahattin Tonbul
29.08.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hala Çocuksundur

Babanız öldüğünde,hala büyüyorsanız
Hep sessiz kaldığında,anne diliyorsundur
Güneş onsuz doğuyor,aşkı tanıyorsanız
Onlar sız yaşıyorsan,sen hala çocuksundur

Yarınlardan sorumlu,kimi bulacaksınız
Bir hata yaptığında,azar duyacaksınız
Öğrenmek için acep,kime soracaksınız
Babasız yaşıyorsan,sen hala çocuksundur

Korkacak bir babanız,yanınızdan kaybolmuş
Ona soracağınız,bilgilerin yok olmuş
Eve geri dönerken,büyüdükçe son bulmuş
Babasız yaşıyorsan,sen hala çocuksundur

Yarınlardan sorumlu,yok olmuş ana baba
Her isteğini yapmak,doğru olur mu abla
Sırtını dayadığın,yaslandığın o kaba
Babasız yaşıyorsan,sen hala çocuksundur

Kolların arasında,onlar sız soluk almak
Koskoca bu alemde,babasız yalnız kalmak
Kaç yaşında olursan,büyümezsin sen ahmak
Babasız duruyorsan,sen hala çocuksundur
Bahattin Tonbul
27.2.2011

Bahattin Tonbul
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Hala Gülüyor

Sen gittin gideli,hayata küstüm
Hayat bana inat,neden gülüyor
Bulutlar güneşe,rüzgara küskün
Ruhumdaki acın,beni biliyor

Ağlayan gözlerim göremez oldu
Mis kokulu tenin,bilinmez oldu
Bütün yaşanana,kim sebep oldu
Yarsiz bedenini,bilen biliyor

Yağan yağmurlar şahidim olsun
Seni öpen dudak ateş kor olsun
Sevdanı taşıyan,bu ten yok olsun
Hayalin bana inat,hala gülüyor

Uzaktı topraklar sanada bana
O yar düşmüş toprak olmuş baksana
İçim kan ağlıyor,hasretim ona
Hayalin bana inat,hala gülüyor

Bütün bu yanmama sebebim sensin
Özümdeki ateş,bana değensin
Yanağımda duran,siyah bir bensin
Hayalin bana inat,hala gülüyor

Seni anıp seni veren nefesim
Dilimdeki tadın,okşar o sesin
Unutmak mümkün mü,candan busesin
Hayalin karşımda hala gülüyor
Bahattin Tonbul
4.10.2011

Bahattin Tonbul
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Hala Oradayım

Nerde bıraktıysan, hala ordayım
Gökkuşağı rengin, solmak bilmiyor
Gönülden gönüle, akan sırdayım
Kalbimdeki yara, sensiz gülmüyor

Toprakda ıslandım, onun katında
Sırıl sıklam oldum, yağmur altında
Okyanusda yüzdüm, yattım yatında
Kalbimdeki yara, sensiz ölmüyor

Yüreğimiz küçük sevdamız büyük
Aşılan dağların, hepsi de hüyük
Yarden ayrı kaldı, o ala geyik
Kalbimdeki yara, sensiz gülmüyor

Çıkmıştık seninle sabah olmadan
Birlikte yaşardık, benzi solmadan
El ele tutmuştuk, candan yılmadan
Kalbimdeki yara, sensiz ölmüyor

Hayalin gecede, ayın üstündenn
Yıldızlar kaysa da, ufkun üstünden
Yar ile çıkmıştık, aşkın testinden
Kalbimdeki yara, sensiz gülmüyor

Bahattin ruhunda, güneş doğuyor
Bahar çiçekleri, kimi boğuyor
Cennetinde aşkı, nerde soğuyor
Kalbimdeki yara, sensiz gülmüyor
Bahattin Tonbul
3.4.2016

Bahattin Tonbul
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Hala Sevgimi

Sevdayı aşkları bilen insafsız
Nasıl anlamazsın benim sevgimi
Acıya tatlıyı,katan insafsız
Neden hissetmezsin,benim sevgimi

Hala ısrarınla uzak durursun
Benden ayrı bakıp,yalnız kurursun
Dilerim tanrıdan,mutlu olursun
Neden hissetmezsin,benim sevgimi

Karanlık geceyi,örttün üstüme
Bitmeyen sevdayı,attın üstüme
Her defasında da,sattın üstüme
Neden hissetmezsin,benim sevgimi

Gece yada gündüz,umursamazdın
Paylaşılan günü,yok sayamazdın
Hatırla sen beni,unutamazdın
Neden hissetmezsin,benim sevgimi

Yağmurlar içinde,beklettin beni
Esen rüzgarlarla,teklettin beni
Söylenen her sözde,izlettin beni
Neden hissetmezsin,hala sevgimi

Sadece istedim yanımda olsan
Yaşatan sevdanla,içime dolsan
Yakan güneşinde,seninle solsam
Neden hissetmezsin,hala sevgimi
Bahattin Tonbul
25.2.2012

Bahattin Tonbul
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Hala Silmedik

El ele tutuşup,geçen günlerin
Kıymetini canım nasıl bilmedik
Yarsiz düğünler de,çalan zillerin
Kulağımda çınlar,hala silmedik

Aşkla doğan beden,yüreğimizde
Kaybolmuş gölgen,geçmişimizde
Seninle anılar,hep çevremizde
Hayalimden çıkmaz,hala silmedik
Bahattin Tonbul
18.2.2011

Bahattin Tonbul
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Hala Şaşarım

Küçükken giyerdim,sade bir gocuk
Unutulmaz andı hala yaşarım
İçimden çıkmıyor,inan o çocuk
Yarsiz kalanlara hala şaşarım

Ölenle gidenle,yaşanılmıyor
Seven gönüllerden, boşanılmıyor
Toprak yerde çorak,aşınılmıyor
Yarsiz kalanlara hala şaşarım

Sevmeyi sevilmeyi,unuttum dersem
Karanlık geceyi,düşleyi versem
Bir güzel sevipde,murada ersem
Yarsiz kalanlara hala şaşarım

Bulutu yağmuru,üstüne atıp
Ateşin tozunu,özüne katıp
Seven gönüllerle,bir olup yatıp
Yarsiz kalanlara hala şaşarım

Yarden ayrılana,sabırlar verir
Kalbi kırılanda,umutlar erir
Hakikat uğruna,sevenler gelir
Yarsiz kalanlara hala şaşarım
Bahattin Tonbul
27.1.2012

Bahattin Tonbul
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Hala Üşüyorsan

Bilemen cenneti, nasıl bir yerdir
Hayal haritası, dilde söylenir
Seven bilir onu, Ahmeti erdir
Hala üşüyorsan, ruhlar eğlenir

Kalbinde hazine, servet tükenmez
Yüzünde anahtar, kimse çekinmez
Görmüyor insanlar, görse tükenmez
Hala üşüyorsan, dostlar eğlenir

Hakikat uğruna, seven bilmiyor
Vazgeçsen hayattan, düşüp ölmüyor
Tökezlenir bazen,  mutlu gülmüyor
Hala üşüyorsan, seven eğlenir

Huzuru yüzlere, yansırsa bugün
Sıkıntıdan uzak, çatlanır o gün
Ömür berekettir, topraktır son gün
Hala üşüyorsan, yarsiz eğlenir

Gözlerinden gülme, hiç eksik olmaz
Dillerinden berrak, suyu kaybolmaz
Akan ırmaklarda, sevda son bulmaz
Hala üşüyorsan, dostlar eğlenir

Bahattin kaderi,  karşılaştırır
Verilen kararı, ruh araştırır
Davranışı hayat, uzaklaştırır
Hala üşüyorsan, dostlar eğlenir
Bahattin Tonbul
12.8.2015

Bahattin Tonbul
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Hala Yüreğimde Saklarım

Kahramanca mücadele ettik en son ana kadar
El ele göz gözeydik toprağa konana kadar
Sen kımıldamadan yatardın sabahtan akşama
Bıkmadan yılmadan beklerdim ölene kadar

Konuşmasan da yüzüne bakıp kokunu duyardım
Ellerine ayaklarına durmadan masajlar yapardım
Ağrını sızılarını söyleyemezdin iniltinden anlardım
Seni çok seviyorum inan hala yüreğimde saklarım

Çok direndin dayanacak gücü hiç kalmamıştı
Yüreğindeki sevgi her zaman yerin de duracaktı
Bakmayın  vedalaşmadan terk ettiğine canımın
Üzülmemizi istemediğinden bunu bize yaptı
17.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hala....

Bakmayın yüreğimin acısına siz rengimin
Beyazlığına
Artık solmayacak geçmişi unutmam yaşamın
Karanlığına
Veremem kimseye yokluğunu o bile bana
Hatıra
Yok inan yok senin gibisi bu dünyada
Daha
Bulamam bu yüzden aşık olamam bende
Bir daha
Geceleri geldiğinde uğra yanıma bak sağımda
Resmin
Solumda bıraktığın elbiselerin gardolabında
Hala
20.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Halime

Nefes olsam senin,bir an kalbinde
Sorarım ben sana,o an kalbinde
Fotoğraflar koydum,sonsuz albümde
Daha ne yapayım,sensiz halime

Ararım seni ben,gerçek sahibe
Sorarım seni ben,yakan cazibe
Unutmam seni ben,bitmez tarife
Daha ne yapayım,sensiz halime

Yaşarım seninle,tek bir odada
Isınırdık senle,yanmaz sobada
Temizlenmez artık,bomboş sodada
Daha ne yapayım,sensiz halime
Bahattin Tonbul
31.8.2010

Bahattin Tonbul
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Halinde

Yar yağmursuz olur mu?
Kar kanla yoğrulur mu
Beyazı ala koydun
Yürek yakıp soydun mu

Aşıkların dilinde
Sevenlerin gönlünde
Umudu boşa attı
Herkes kendi halinde
Bahattin Tonbul
6.2.2009

Bahattin Tonbul
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Halk Batıl Oldu

Halk batıl oldu dünden, batıl kayboldu birden
Ne yapmak istiyorsan, onu yap sen elinden
İnsan varolduğu günden, hayat kurtulur kirden
Yar gönül vermiyorsa, konuşmasın dilinden

Acıyı veren günden, sevdan ayrılır kirden
Teselli bulduğun o, temizlenmiştir irden
Bıraktığım zaman sen, beni bırakma birden
Yar gönül vermiyorsa, konuşmasın dilinden
Bahattin Tonbul
26.10.2013

Bahattin Tonbul
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Halsizim

İyilik saç bilinmezse
Duyan utansın
Ellerde neler var
Diyen bi baksın
Silinmiyor o izler
Görene haksın
Camı kırık pencere
Oyalanan oyalansın

Çalsana bi kapıyı
Hangi yüzle bakarsın
Batan güneşi solmuş
Sen gönülleri yakarsın
Yenilmez yarsiz meyve
O dana bizim
Ağlama ey yar
Kalpte olup  taşınan izim
Ellerde neler var
Baksana ne kadar halsizim
Bahattin Tonbul
24.6.2012

Bahattin Tonbul
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Hamdım Piştim Yandım İnsan Oldum

Ol diyorsun mevla nam hatta kim olursan olurdu
Peygamberimize de Allah oku diyerek okuttu
Aynı yolu takip edip yüreklerde bağdaş kurdu
Yıllarca sözün mahşere dek bozulmadan dururdu

İslam dini ayırt etmeden tüm insanlığa indi
Bunu da dünyaya yayıp yaşatan sözlerin sahibiydi
Kafir dedin,başka tanrıya tapan dedin kalbini verdi
Sonunda başta söylediğin gibi ol dedin oda oluverdi

Umut kapılarını hiç kapatmadın,şeytana meydan okudun
Ne kadar tövbe edersen et, gel diyerek kanımı dondurdun
Bozsan bile yemini yine gel şüpheli olan kalplerini de yordun
Ona gidecek insan oğlunu böylece günahkar olmadan korudun

Bu sözleri sana söyletene bak,budur seni yücelten
İçinde hiç gurur yok çünkü önce hamdım demekten
Az hizmet etmedin okumadın mı bu sözleri söylerken
İşte devam ediyorsa yıllarca piştim sözünü söylemekten

Yetmiyor demek pişmek arkasından yanmak gerek
Bu sözler senin hatta hiç değişmeden iyice irdelemek
Üç kelimeyi bir arada kullanınca anlaşılır dönerek
Mevleviliği kurarak  insanlığa oldun en büyük örnek
15.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hancıydı

Ne ağladın ne güldün,yıllarca hep üzüldün
Sevdamın tellerine,vurdukça ol tezenem
Bedenini toprağa koyup,ruhumu büzdün
Unutmadım yar seni,tek başıma gezemem

Acılarım acımdı,yüreğimde sancıydı
Yattığın o toprakta,göğsün bana hancıydı
Bahattin Tonbul
26.2.2010

Bahattin Tonbul
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Hançeri

Tut onu yar elinden
Vur göğsüne damgayı
Ağacın gövdesinden
Atamazsın kamgayı

Sevginin yüreğine
Atıverdin panteri
Annemin böreğine
Vuru verdin hançeri
Bahattin Tonbul
15.2.2009

Bahattin Tonbul
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Hançerini Yüreğime Soktular

Hastahane üstüne düşmüş de yolum
İçine baktım da sen orda yoktun
Canından can alan Ahmet doktorun
Hançerini yüreğime sokmuşlar ne söyleyim

Ankara tıpa düştüm iyileşirim belki diye
Yardım istedim ondan nerde kaldı hediye
Parayı pulu döktüm sokağa can verirsin diye
Hançeri yüreğime sokmuş dahası niye

Doktorlar içinde Mehmet Altınok bir tane idin
Canımdan can aldılar toprağa gömdüler ben ne deyim
Seni çok sordu Nilgün,Ahmet bey’i şikayet edeyim
Hançerini yüreğime soktular daha derine mi gömeyim

Serin olur sabahları hastahanenin bahçesi
Önünde parkı var içinde duramaz bir tanesi
Pencereden bakıyor canlarına can bekleyen hanesi
Hançerini yüreğime soktular kime şikayet edeyim
11.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hangi Yürek

Bu dünyada sevenin çoktu sevgilim
Beklide içinde sonuncusu bendim
O kadar öğrenci yetiştirdin ne bileyim
Hangi yürekte duruyor senin sevgin

Söyle de içim rahat etsin sende bil bende bileyim
O kadar sessiz ki evimiz seni ben nerelerde göreyim
Eğer izin verirsen bir gün elbet yanına da geleceğim
Hangi yürekte duruyor Allah aşkına merak etmeyeyim

Anladım,anladım yeter ne demek istediğini
Hangi yürek merak eder dediğim de belli
Tereddüt etmem bile bana yakışmaz değil mi
Hareket etme acıttın yerini bırak özleyeyim seni
23.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hani Ya

Hani ya demiştin sen, sağlıkta hastalıkta
Elele tutuşunca,  kumsalda yürünecek
Yürekler iz  sürecek, dağlıkta meydanlıkta
Aklıma yol gösteren, her gece  görünecek

Unutamayacaksın, olmasamda yanında
Amansız bir savaştır, bitmez gölgen anında
Herkesi yakacaktır, akan damar kanında
Bu yüreğe yol veren, elbette görünecek

Yakar durursun gönül, ben yarsiz yar olunca
Öylece usul yavaşça, o yar bensiz kalınca
Ayakta gülüşünü,  görür hayat boyunca
Sevdama yol gösteren, eelbette görünecek
Bahattin Tonbul
15.8.2015

Bahattin Tonbul
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Hapishane

Hapishane dört duvar arası bir yerdir
Ruhları tutamazsın düşünce serbesttir
Vücutlar belli bir bölgede harekettedir
Dünya insanın esareti hapis olduğu yerdir

Dağ,taş ve canlılar yer gök arasında
Uzaya çıkıp da gezemezsin doya,doya
Oradan baktın mı şöyle bir dünyaya
Canlıların hapis olduğunu hissedersin o anda
02.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hapsetmek Olmaz

Dinle aşk sana diyeceklerim var
Sevmek sevilmekte geçici olmaz
Sevenin başında ölüm hak ise
Hasreti gönülde hapsetmek olmaz

Dokunur hatırı seveni bilmez
Aşık olan gönül yürekler delmez
Yar iyilik eder, acısı silmez
Küs olup da özü yakıcı olmaz

Şiirde şarkı ol,sen güzel söyle
Umudun bitikçe,  yar için eyle
Dost birkere derse,sende sabreyle
Sevdaya dokunsa,iflahı olmaz

Hayaller edipde,rüyana girdim
Aşkını ölümle,toprağa verdim
Azrail gelirken,ben seni gördüm
Sana can vermeyen,bedenler olmaz

Bahattin’de söyler,aşkı başarır
Sevgi deryasında, gönül taşırır
Yarim bu mecliste,aklı şaşırır
Kötüler kaybolsa, ölüm son olmaz
Bahattin Tonbul
13.5.2012

Bahattin Tonbul
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Hapsetmez

Dilden dile gezer mısra
Ölüm ondan hiç bahsetmez
Şiirlerden ahenk kırsa
Gönülleri hiç hapsetmez
Bahattin Tonbul
11.9.2011

Bahattin Tonbul
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Hapsettin Bana

Kokunla içime doğan bir güldün
Allah’tan en güzel,ödüldün bana
Sesinle dünyada,sanki bülbüldün
Kalbinde yerimi,sen açtın bana

Rüzgarı olmayan,dağlar üstünde
Çaresiz vuslatın,tuzaktır bana
Umudu yitmeyen,sevda pistinde
Özlemi göğsümde,hapsettin bana

Uzaktan gözlerin,dermanımısın
Tükenecek ömrün,fermanımısın
Yaşattığın aşkın,limanımısın
Özlemi göğsümde,tükettin bana

Ufkumda açacak,güneş gibisin
Doğamı saracak,gönül erisin
O alemde sende,benim gibisin
Özlemi göğsümde,hapsettin bana

Bir ateş içinde,yakıp öyle git
Çaresiz derdini,söyle öyle git
Garibin ruhunu,bulda öyle git
Özlemi göğsümde,hapsettin bana

Adı bende kalsın,aşık Bahattin
İçin sevda salsın,bunu ahdettin
Ağlar iken o gözleri mahvettin
Özlemi göğsümde,hapsettin bana
Bahattin Tonbul
14.8.2011

Bahattin Tonbul
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Haram Lokma Yeme

Haram lokma yeme, harama bakma
Hiç yalan söyleme, doğruyu belle
Büyüklerini bil, boş ateş yakma
Kimseyi aldatma, sevgiyi belle

Tertemiz sabırlı, dayanaklı ol
Büyüklerden önce, bulunmaz yol
Eksik tadıp yanlış, ölçme hakim ol
Hiç yalan söyleme doğruyu belle

Dünya mallarına, aldanıp kanma
Kendin muhtaç iken, boşa aldanma
Nefsine hakim ol, öksüzüm sanma
Kimseyi aldatma, sevgiyi belle

Üstün durumlarda, zalimlik etme
Affetmesini bil, hakkı terketme
Yumuşak davranıp, sakın kin gütme
Kimseyi aldatma, sevgiyi belle
Bahattin Tonbul
15.11.2014

Bahattin Tonbul
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Haram Oldu

Emekli olmamın bir esprisi kalmadı artık
Sen olmayınca hayallerimin içinde
Birlikte düşünmüştük o sahili
Düzenleyecektik köydeki evi
Çocukları evlendirip
Ormanda el ele dolaşıp
Ot toplayacaktık sağlığımız için
Gençlikte yapamadığımız balayını
Emekli olunca yapacaktık
Birlikte

Yeniden yaşayacaktık
İkinci baharımızı göz göze
Diz dize birlikte
Felek yaşatmadı bu hayallerimizi bize
Ayırtdı aniden ikimizi
Sen toprakta kaybolurken
Beni seven yüreğimden uzak koydu
Yüreğimse acılarına dayanamaz oldu
Tüm hayallerimiz sanal
Emekli olmakta bana haram oldu
Bahattin Tonbul
25.10.2008

Bahattin Tonbul
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Haramı

Güneş beyaz ışıkla, dünyaya tek renk verir
İşte o renk dünyada, yedi renge dönüşür
İlk çıkışı bir nurdu, yüreklerde o erir
Haramı gönüllerde, kirlenerek denişir
Bahattin Tonbul
5.3.2013

Bahattin Tonbul
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Harammış

Sevgi saygıyla başlar
Yaşatırsak bunu yarim
Bakan gözlerin üstünde çatılır kaşlar
Anlayamaz yakan ateş yürekleri
Kaynatılmış su ile haşlar
Bitmez hiç karanlık
Sensiz geçen akşamlar

Git gidebilirsen yalnızlığa
Sevmek ne kadar zormuş
Atıp tuta bilirsen kararsızlığa
Aşkı
Yakalayabilmek gerçekten kormuş

Unut unuta bilirsen eğer yarin  tenini
Sarılmak zaten bomboşmuş
Yürü yürüyebilirsen onsuz
Sessiz sedasız yollarda
Sevdaya ulaşmak
Gönüler de tüten dumansız kormuş
Onun hasreti bu ise
İşte o zaman kavuşmak
Gerçekten zor olurmuş

Varlığı hayatımda,canmış kanmış
Bedenimde yalnız yaşamak
Adeta bana ve yaşatana müthiş telaşmış
Beni
Sevgimi yüreğinde tutu vermiş
Onunla olmak el ele tutuşmak yalanmış
Yalan
Cennetinde yan yana dolaşmak ise
İnan harammış
Bahattin Tonbul
8.4.2011

Bahattin Tonbul
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Harlıyor

Ağaçlarda dal olur
Dalda yaprak bol olur
Sevdiğinden ayrılan
Sağda solda yok olur

Rüzgar esse kaybolur
Yere düşse toz olur
Yari candan sevenler
Yanıp yanıp köz olur

Unutamam ben onu
Yüreğinde tut onu
İçerimde sönmesin
Ateşimin odunu

Tükenmez acıları
Tarlada darıları
O yar beni unutmaz
Bıraksam arıları

Gölde güneş parlıyor
Kışın dağlar karlıyor
Aşıkların gönlünde
Ateş olmuş harlıyor
Bahattin Tonbul
25.6.2009

Bahattin Tonbul
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Hasan Abi

Hey gidi hasan abi, bitti bu yalan dünya
Ağustosun içinde, terkeyledin sen bizi
Ankara’dan gelmiştim, yaşattığın bu rüya
Selam söyle anama, hatırlat ona bizi

Yaşa başa bakmaz o, sırası gelen gider
En öndeki babamdı, genç yaşlı umut eder
Anıların dünyada, hayalin burda biter
Selam söyle Nilgün’e, hatırlat ona bizi

Dünya işi tamamdı, Faruk sözü kesildi
Nişan nikah diyerek, kara toprak eşildi
Hala bacım Aytenim, sana hergün kefildi
Selam söyle babama, hatırlat ona bizi

Babam anam orada, Ayşe kızın yıkıldı
Karanlık geceleri, acın göğe çakıldı
Feryada ulaşılmaz, Ümit neye takıldı
Selam söyle anama, hatırlat ona bizi

Ne kadar merhametsiz, son zamanda çektiğin
Kefaret olur sana, hayalinde ektiğin
Acısı tükenir mi, yüreklere diktiğin
Selam söyle babama, hatırlat ona bizi

Sevdiklerin şaşırdı, evine doluştular
Ölüm başa gelince, acına alıştılar
Gölgelere bakarak, toprağa karıştılar
Selam söyle anama, hatırlat ona bizi

Yedirmeyi severdin, geçmişin elbet yaman
Oğlum kızım diyerek, en son görevin tamam
Yetim kaldı be ablam, tükendi ona zaman
Selam söyle anama, hatırlat ona bizi

Ey sevgili Allah’ım, aldın onu yanına
Faruk Yusuf diyerek, kıyma eren canına
Elbet sevenler bilir, serum girdi kanına
Selam söyle anama, hatırlat ona bizi

Bahattin’im anlayın, gözyaşıma bakmayın
Yağmur yağdı içine, sel olupda akmayın
Çektiğin acılara, toprak sarıp yıkmayın
Selam söyle anama, hatırlat ona bizi
Bahatttin Tonbul
12.8.2016

Bahattin Tonbul
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Hasan'ın Son Anıdır

Bir hafta önce tosunu dövmüşsün be Hasan
Ölüm fermanını elinle yazmışsın Hasan
Eşini çocuklarına,iyi bak düşünüyorsan
Tosunun gözlediğini unuttun be Hasan

Çok beklemiş anı yakalaya bilmek için
Gizli gizli gözlemişte,hissedememişsin
Tosundaki kini nefreti şöyle bekletin
Tek vuruşla seni yere sermişti  kaybettin

Bu fırsatı ona  verende ulu tanrımdır
Ölüm zamanın geldi yaşamın son anıdır
Tosun işi bahane sebepse ayrılıktır
Yaşayan tüm canlıların,dünya son anıdır
Bahattin Tonbul
19.08.2008

Bahattin Tonbul
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Hasret Bağrımı

Tanrı adına,aslı koyanlar
Arı’ya bakıp,ne yapmalıyız
Hakkın yanında acı duyanlar
Peteğe bakıp,çalışmalıyız

Gül ile diken,ayrılmadılar
Acıyı çekip,sevda sandılar
Toprakta bitip,darılmadılar
Duta tat veren,yari andılar

Hakkı hak bilip,onu bellerim
Yare sarılıp,koklarsam eğer
Gönülde bitip,sazda tellerim
Hasret bağrımı,delerse meğer
Bahattin Tonbul
4.8.2009

Bahattin Tonbul
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Hasret Çeken Gönlüm

Hasret çeken gönlüm, hergün soruyor
Neredesin yarim dönüp gelsene
Umudun içini, özlem koruyor
Uzaktan da olsa, bir kez gülsene

Acıyan yüreğim, hep seni arar
Girdiğin o toprak bedeni sarar
Üsteki mavi gök, içimi yarar
Uzaktan da olsa, bir kez gülsene

Karanlık gecenin, bitmez sabahı
Özlettin kendini, tükenmez ahı
Gönlümün sultanı, ruhumun şahı
Uzaktan da olsa, bir kez gülsene

Ayrılık menzili sence bir yoldu
Özleyen aşkım da, tutulmaz oldu
Mis kokan yüreğin, nasılda soldu
Uzaktan da olsa, bir kez gülsene

Toprağım taş oldu, ağlarım sana
Kor olmuş gönlümde, doğup  batsana
Geçmiş rüyalara, hayal katsana
Uzaktan da olsa, bir kez gülsene

Yağan yağmurlarda, sel olup aktın
Yaşanan sevgiyi, ruhunda yaktın
Yıldızı güneşe, doyarak baktın
Uzaktan da olsa, bir kez gülsene
Bahattin Tonbul
26.9.2013

Bahattin Tonbul
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Hasret Doğan Gönlü

İçilen içkiler,gönüle dolar
Farklı köşelerde,bekliyormuşum
Ağlayan yüzleri,bensiz de solar
Hasret doğan gönlü,özlüyormuşum

Yaşam sana küsmüş haberin de var
Başın yana düşmüş,tutanın da var
Rüzgar yarsiz esmiş,yananın da var
Hasret doğan gönlü,özlüyormuşum

Göğsün tüm ateşmiş,bakanlar kanar
Sevda çeken beden,gerçek yanar
Üşüyen gönülde,sevdası donar
Hasret doğan gönlü,özlüyormuşum

Aşkın bedel ise,yüreğin de zar
Yüzündeki rengi,aşkıda bozar
Esen rüzgarında sevdası tozar
Hasret doğan gönlü,özlüyormuşum

Karanlık gecede,kaybolur mu yar
Sabahın nicesi,tenini boyar
Umudun sevdaya,bensiz mi doyar
Hasret doğan gönlü,özlüyormuşum

Çekilen acının,karası da ar
Dökülmüş şarabın,ortasında bar
Sarhoşun dilinden,sevenler anlar
Hasret doğan gönlü,özlüyormuşum

Bulutlar üstüne melekler konar
Yağan kar altında,sevdası donar
Özüne hasreti,yalnızca sunar
Hasret doğan gönlü,özlüyormuşum
Bahattin Tonbul
6.5.2012

Bahattin Tonbul
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Hasret Ekersin

Yokluğun içimde,gelir gidersin
Fanisin yabancı,acı çekersin
Selamı vermeden,nasıl gidersin
Kalbin çaresizmiş,hasret ekersin

Kim derki o yarim,gönülden ırak
O sevda hem sana hem bana tuzak
Yari anmış bütün,şiirler tutsak
Kalbin çaresizmiş,hasret ekersin

Geri dönmez sevdan,girmiş seçime
Şimdilik çekilmiş,acın içime
Baş edilir gibi,değil içime
Kalbin çaresizmiş,hasret ekersin

Sürgüsünü çektim,özler yüreğim
Yar gidince evde,kırık direğim
Karanlık geceden,gelir meleğim
Kalbin çaresizmiş,hasret ekersin

Dolanır beline,titreyen eller
Yorungun o ruhum,sevdayı beller
Nereye gitsede,kokuşan yeller
Kalbin çaresizmiş,hasret ekersin
Bahattin Tonbul
24.12.2011

Bahattin Tonbul
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Hasret Kalan Yüreğin

Yakıp o kavuracak
Unutma can sevdiğim
Hatıralar duracak
Canına can verdiğim

Yüzün hiç solmayacak
Beni görsen sevgilim
Tanrım kanat yapacak
Uçuvermen dileğim

O gözlerin yanacak
Yari sevdiğin için
Çakmak,çakmak çakacak
Hasret kalan yüreğin
Bahattin Tonbul
8.2.2009

Bahattin Tonbul
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Hasret Kalıp

Aşkın dualarıyla
El açtım tanrıma ben
Çeşme sularıyla
Sonsuza ulaşan sen

Selam yolamıyorum
Sevdana hasretim ben
Orda tutamıyorum
İçimi yakan neden

Nasıl olsa seçmiştin
Bu alemde yar beni
Gönlümü eritmiştin
Acılarla sar beni

Sevgim neden olmuyor
Yarden ayrı durmaya
Benizlerim solmuyor
Hasret kalıp kurmaya
Bahattin Tonbul
16.7.2009

Bahattin Tonbul
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Hasret Kalpleri

Gündüzleri geceyi
Akrepler yelkovanı
Harfler ise heceyi
Arı sarar kovanı

Derelerde su olur
Seven yalnız olmazsa
Ayrılıklar zor olur
Güneş ayrı doğmazsa

Aşık olan hep yanar
Acı yarayı sarar
Sevgi sevene kanar
Hasret kalpleri yarar
Bahattin Tonbul
27.7.2009

Bahattin Tonbul
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Hasret Olduğumu

Sensiz geçen şu ömrümü
Yok sayıyor bu alemde
Yüreğimde duran gülü
Sarıversem ellerimle

At gönlüme bakıversen
İçerime koyduğunu
Damarıma giriversen
Anlaşılır sunduğunu

Derinlerde bulamıyor
Arayıp da sorduğumu
Anılarda tutamıyor
Yare hasret olduğumu
Bahattin Tonbul
21.3.2009

Bahattin Tonbul
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Hasret Olup

Melek yüzlü kedi gözlü gelini
Uzun yerde gönül sizde gezerdi
Acı olan bütün yağmur selini
Irmak olup boştan yere ezerdi

Anı rüya karışınca şaşırdın
Ayın güneş ışığını alınca
Yar aşkını yüreğinde taşırdın
Hasret olup kokuları salınca
Bahattin Tonbul
9.9.2009

Bahattin Tonbul
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Hasret Ölümden Beter

Hoyratlı gecelerde umutsun bana dilim
Hiç birşeye gerek yok, dünyada ismin yeter
Bir şarkılık gülüşün, satırlarda son ilim
Kıyamet mi kopacak, hasret ölümden beter

Bir çoban yıldızısın, gönlümde tükenmeyen
Ruhumda hazan rüzgar, sevdanla serinleyen
Dalında kırmızı gül, dikenle delinmeyen
Kıyamet mi kopacak, hasret ölümden beter

Adın tüm çiçeklerde, ben koydum bunu bilsen
Papatya tarlasında, uzaklaşmadan gülsen
Karanfil kokuları, üzerime sen silsen
Hiç birşeye gerek yok, dünyada ismin yeter

Dudakların kırmızı, çizgisini ben çizdim
Hele o son romanın, yazısını ben dizdim
Gönlüme oydum seni, yüreğinde ben yüzdüm
Kıyamet mi kopacak, hasret ölümden beter

Dikenler kanatsada, adın içimde kurur
Sevdanı donatsada, felek vurdun mu vurur
Ayazlı gecelerde, menekşen nerde durur
Hiç birşeye gerek yok, dünyada ismin yeter

Bahattin’im Nilgün’üm, soldun sen başucunda
Mavisini sen gömdün, tabutun son ucunda
Ateşine köz oldun, durdun onsuz sacında
Kıyamet mi kopacak, hasret ölümden beter
Bahattin Tonbul
15.12.2012

Bahattin Tonbul
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Hasret Sayar

Derelerin bayırına
Olmaz olsun hayırına
Sevdan gidince elimden
Hasret kaldım çayırına

Yüreklerde durmaz ayar
Benim canım ona kayar
Eşe dosta hiç sormayın
Seven insan hasret sayar
Bahattin Tonbul
29.7.2009

Bahattin Tonbul
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Hasret Yaşamak

Sevgide yok olmak,kaybolmak değil
Midesi aç olmak,doyurmak değil
Ortalığa atmak,hiç de zor değil
Hasretliği çekmek,sabır gerekir

Aşıktı şu gönlüm,bana bakmadı
İçimdeki sevda,yürek yakmadı
Seven kalbim ise,kibrit çakmadı
Hasretliğe düşmek,şükür demektir

Kor ateşmiş bu aşk,Yüreğim yanar
Bana sormadı da,seni aldılar
Bu dünyada sevgim,boşa sandılar
Hasret yaşamak sa,canım alsınlar
18.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hasretim Ben Ona, Onu Özlerim

Hasretim ben ona, onu özlerim
Onsuz bu dünyayı, nasıl gözlerim
Her geçen günleri, yalnız izlerim
Acılar yarında bulamaz seni

Bitmiş aşkı son sevdayı, taşıyamaz o felek(yürek)
Onsuz artık bitmez hasret, aşılamaz son dilek
Ağlayacak can gözlere, bakacaktır bu melek

Seven gönüllerin, kalpten silinmez
Yarsiz bu dünyanın, tadı bilinmez
Ağlayan gözleri, yaşla dilinmez
Bekledikçe o yar, göğsünde durur

Bitmiş aşkı son sevdayı, taşıyamaz o felek(yürek)
Onsuz artık bitmez hasret, aşılamaz son dilek
Ağlayacak can gözlere, bakacaktır bu melek

Bir şarkı söyledi, içimde duran
Sevdanı adımı, ruhuma vuran
Gönlümde yarayı, bilmeden saran
Özledikçe o yar, göğsümde kurur

Bitmiş aşkı son sevdayı, taşıyamaz o felek(yürek)
Onsuz artık bitmez hasret, aşılamaz son dilek
Ağlayacak can gözlere, bakacaktır bu melek
Bahattin Tonbul
6.7.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hasretim Yıllardır

Hasretim yıllardır sana
Yakından koklamaya
Gözleriyin içine bakmaya
Ellerinden tutup okşamaya
Yüreğine dalıp kaybolmaya
İhtiyacım var
Saatlerce usanmadan konuşmaya

Bakma başka yerlere
Kalbindeyim senin
Belkide gölgen
Seviyor gönlüm sakın arkana bakma
Arkandayım sevgilim

Sevdan bir tutam ot
Yanar durur bedenimde
Hissediyor ruhum
Ses tonuyun son perdesinde
Bellimi olur
Aşık olmuşum yeniden
Hasretine vurulmuşum dünden

Zaman geçtikçe yanaşıyor
Buluşma anımız
Rüyalarımda görüyorum artık
Soruyorum kendi kendime
Gerçekten aşıkmıyız biz
Birbirimize
Bu özlem sinmiş çıkmaz
Artık yüreğimizde

İstenen gün
Vakit saat doldu
Buluşma vakti geldi deseler
İnanır deli gibi tutkulu sevdam
Bekler toprağın yedi kat içinde
Her ikimizi birden
Saklarmı dersin
Mezarda sonsuz ölüm
Bahattin Tonbul
3.12.2013

Bahattin Tonbul
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Hasretini Ben Bilirim

Sessizliği hak etmişim
Hakka boyumu eğmişim
Eğildikçe direnmişim
Direndikçe can vermişim
……….Karanlıkta akar sular
……….Ayrı kaldığımız kulvar
……….Önümüzde sonsuz bulvar
……….Toprak olsa örtermişsin
Ayrılığın yakar beni
Sever şu kalbimde seni
Acıların hepsi yeni
Terk edip de gitmemişim
……….Karanlıkta akar sular
……….Ayrı kaldığımız kulvar
……….Önümüzde sonsuz bulvar
……….Toprak olsa örtermişsin
Dillerinde akan ateş
Güneşini yakan ateş
Sevdiğimi benden aldın
Sensiz karda yatan kalleş
……….Karanlıkta akar sular
……….Ayrı kaldığımız kulvar
……….Önümüzde sonsuz bulvar
……….Toprak olsa örtermişsin
Bahattin’im içim yanar
Nilgün’ünü her an anar
Yüreğimde onsuz kanar
Hasretini ben bilirim
Bahattin Tonbul
14.3.2010

Bahattin Tonbul
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Hasretini Çektiği Ev

Köyüm güzel,komşularım yardım sever
Bacı, kardeş, dayı ve teyze gelmezse keder
Ocağını tüttürüyorum,rahat olun anne ve peder
Bırak akraba bağı olmasın,dostlarım da yeter

Amacım bacan tütsün,hatıralarımız sürsün
Tek başıma mücadele ediyorum,belki görürsün
Kışın gitmek zorunda kalıyorum,siz gelin durun
Bahar gelince,kokunuzu,hatıralarınızı görüyorum

Bir zaman bekliyorum,belki kapıdan gelir
Evi düzenleyip,süpürüyorum,babam seslenir
Buralar hep sizin anılarınızla süslenir
Yıllar geçtik çe,yalnızlık korkutup içimi ürpertir

Yeter ki canım sağ olsun,yokluğunuz acıdır
Yalnız her işi yapamıyorum,yaram var sancılıdır
Kimseye gönül koymuyorum,eşim yardımcımdır
Ruhunuz rahat olsun,acı tatlı günlerimiz kalıcıdır
10.8.2007

Bahattin Tonbul
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Hasretle Ölme

Üzülüp ağlama, ağlarsa hayat
Alem sana gülsün, sakın ha gülme
Kaybettiklerinle, değişir hayat
Ölmeyi düşünme, hasretle  ölme

Yalınız kalınca, tükenmiş hanem
Sevda pınarında, aksan bitanem
Merak ediyormuş, cenneti annem
Ölmeyi düşünme, hasretle  ölme

Gölgesine söz yok, o yar erindir
Aşık sanıyorsan, kalpte yerindir
Girdiğin karanlık, pekte derindir
Ölmeyi düşünme, hasretle  ölme

Arkandan geliyor, seni sevenler
Adam sanıyordur, aşkı övenler
Dostlar rahat olsun, yarsiz gidenler
Ölmeyi düşünme, hasretle  ölme

İnsanına göre, güler yüzlü ol
Kimine göre de, cana yakın ol
Seven rahat olsun, hoşgörülü ol
Ölmeyi düşünme, hasretle  ölme

Bahattin’sin kıymet, kadir bilensin
Arkasından değil, yüze gülensin
Ağlamak boşuna, bunu diyensin
Ölmeyi düşünme, hasretle  ölme
Bahattin Tonbul
30.1.2013

Bahattin Tonbul
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Hasretle Yakma

Tüm anıları,aşkla okuduk
Unutma yarim,sakın unutma
Seven gönülü,birbir dokuduk
Benim yüreğimi,katıp kurutma

Uzatma yarim,sakın uzatma
Toprağa atıp,hasretle yatma
Bahattin Tonbul
10.10.2009

Bahattin Tonbul
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Hasretlik Gedmiyor

Yanar yürek kaybetmiyor o zaman
Kalbindeki aşkı neden bulaman
Gittin bu ellerde artık duramam
Ağlar gözler sonsuza dek susaman

Çaresiz bir ayrılık dönmesi zor
İçerindeki aşkın olmuş bak bir kor
Düşünme hayat sevgisiz olmuyor
Yakar durmadan hasretlik gedmiyor
Bahattin Tonbul
26.10.2008

Bahattin Tonbul
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Hasretlik Ve Kavuşma

Nasıl da koştum, hasretliğime kavuştum
Ama ben çok, sensizliğinle avunmuştum
Kavuşmak ayrı bir haz,hasretlik ayrı
İkisini bir arada bulunca,tat alamamıştım

Hasretlik ve buluşmak  kadeh de bir şarap
Ağzına alınca kokusu,tadı ağızda harap
İçince kafayı bulup,oluyorsun hep berbat
Yan yana gelince ikisi,oluyor bir serap

Kavuştum sana içim burkuldu
Kokunu alınca yüreğim durdu
Kalbimde ki yara,kollarıma vurdu
Sarılamaz oldum,rengim kül gibi soldu
08.07.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hasretse Yerin

Yüreğime akan,göz yaşlarını
Anılara bakıp,hala görmedim
Güvendim sevgine,acılarını
Ona buna inan,söyleyemedim

Sensiz yaşamaksa,bana sinmedi
Terk edip gitmiştim,o an bilmedim
İçim yanıyorsa,sana denmedi
Çık gel artık yarim,aşkı silmedim

Unutamam seni,affet sevgilim
Saklarım mazini,yaran çok derin
Sonsuzda özlemi,atan değilim
Şarkımız dillerde,hasretse yerin
Bahattin Tonbul
3.7.2009

Bahattin Tonbul
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Hastahane Mikrobu

Hiç ölmeyecek misin gibi gelirdi bana
Öyle bakıyordum hasta hanede sana
Canımdan can verebilmek iç çalıştım
Kremle masaj yapardım tüm vücuduna

Sende sessiz sesiz dinlerdin
Arada bir şarkı söylerdim
Kafanın şiştiğini bildirmek için
O zamanlar susmam için inlerdin

Hastalığını aşkımızla yineden yenmiştik
El ele göz göze çok da mücadele etmiştik
Tam çıkacaktık eve dönmeye karar vermiştik
Hasta hane mikrobuna dayanamayıp yenilmiştik
27.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hastahane Odası Park'a Bakıyor

Hastene önünde yeşil bir park içinde insan bulunur
Bu parkın üstünde de canım güvercinler doludur
Her güvercin pencereme kondukça içimi dondurur
Başhekimde kızmış bu güvercinleri oradan kovdurur

İki ay yattım güvercinleri ekmek ile pencerede yedirdim
Canım senide burnundan mama ile eziyetle besledim
Yutkunamıyordun adeta her seferinde ciğerimi delerdin
Herşeyede razı idim sevgilim birden gözlerini kapayı verdin

Taş yığını bina ile parkın etrafı sarılıdır
Çok eskiden bu taşlar bir mabede bağlıdır
Dilleri ve gözleri olsada içinde neler saklıdır
İki aylık zamanda bizim bile hatıralarımız kaplıdır

Yattığımız odanın penceresi o yeşil parka bakıyor
Her ağacın dalları sallandıkca ağlayıp içimizi yakıyor
Onkolojinin bu bölümü çaresiz insanların acısını alıyor
Refakatcıların ise yüreklerine ateş basıp adeta dağlıyor
15.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hastalarına

Hastalıklarına, şükür edersen
Hangi günahına, kefarettir o
Terk edildin diye, sebep istersen
Seve bileceğin, yürektedir o

Varsa kaderindir, geçmişi unut
Yaşanmamış gibi, gelecek umut
Buluttan nem kampma, dokunsa unut
Seve bileceğin, yürektedir o

Kirpiklerden döksen, akan yaşları
Bir gün ama o gün, kalkık kaşları
Tebessüm eylese, düşmüş başları
Seve bileceğin, yürektedir o

Kol kolada girsen, sakın nem kapma
Ağlayacak gibi, yare hor bakma
Sonrası topraktır, onu kör yapma
Seve bileceğin, yürektedir o

Yağmur sonrasında, koklayacaksın
Ruhuna sevdanı, saklayacaksın
Kelebek kanadı, aklayacaksın
Seve bileceğin, yürektedir o

Semaya uçacak, sevdiklerin can
Yedi renk olacak, istemezsen yan
Ebem kuşağıdır, renk a renk olan
Seve bileceğin, yürektedir o
Bahattin Tonbul
2.12.2013

Bahattin Tonbul
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Hastalığındaki Süreç(Kanser)

Ne dert aldıysa kabullendi bekledi
Kanserdi ameliyat oldu temizletti
Beş yıl sonra akciğerde nüksetti
Fark etti tedavi görüp iyileşti

Hareket etti mikrop bu ara kemiğe geçti
Tedavi sürerken karaciğer değerleri yükseldi
Doktor şaşırdı tedaviden tedaviye geçti
Son anda mikrop süratle beyine yerleşti

İşte bu onun sonuna yaklaşması oldu
Çektiği çekeceği dertlerin süresi doldu
Tam elli bir gün hastanede hareketsiz yattı
Direndi mücadele etti yoruldu toprak oldu
29.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Haşarı

Sıcacık odamın buğulu penceresinden
Silerek bakmaya çalışıyordum dışarı
Sobada taşan buharlaşan tenceresinden
Düşen kar tanesi gibi eriyor haşarı

Umut hiç  kaybolmuyor seven gönüllerimde
Aşk sevgiden bıkmıyor,hasreti dillerimde
Atıver özlemini,uçmasın  ellerimde
Düşen kar tanesi gibi eriyor haşarı
Bahattin Tonbul
2.2.2012

Bahattin Tonbul
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Hatça Halama

Bakamadın yıkamadın yüzümüzü
Dar günlerde esirgedin sevginizi
Çok aradım o zamanlar gücünüzü
Usul ağladım duymadın sesimizi

Babam hoyrat çıktı okumadı kaçtı
O günleri de bambaşka bir hayaldı
Babası yoktu annesi çok şımarttı
Sessizce ağlardım yüreğim hep akdı

Hala özlemi çocukken başlar bende
Yanına gelemezdim mesafe vardı
Korkularımı yenemedik bizde
Fakirlik hor görünce acı tadardı
Bahattin Tonbul
14.12.2008

Bahattin Tonbul
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Hatça Teyzem

Çok hayır severdir,elide boldur
Gönlünde onun hiç kötülük yoktur
Çevresinde eşi dostu,bu yüzden çoktur
Hatça teyzem aç kalmaz hep toktur

Balıkesir'de yaşarken,bir çocuğu oldu
Adına ırmak anlamında seyhan kondu
Tek düşüncesi,hayatı hep o oldu
Hatça teyzemin arzuladığı torunuydu

Kardeşlerini çok özler, hasretle anar
Bütün kardeşleri hep,gurbette gezer
Yiyenleri ve çocukları ara sıra yanına gider
Hatça teyzem onları görünce özlemle sever

Hele bir kızı var Urfa'da doktor
Onları rahat ettirmek için telaşı çoktur
Seveceği yaşayacağı,ortam hazır korkusu yoktur
Gelmeyiz Hatça teyzem merak etme gönlümüz toktur

Yalnız yaşar oğlu arkadaşları ile kalır
Ara sıra gelip annesine yemek yaptırır
Bu onun hoşuna gider,çok meraklıdır
Canı sıkılınca Hatça teyzem uzaklaşır

Eniştem sağ iken daha enerjiktin
Bizleri görünce,güler eğlenirdin
Rahat ettirmek için,zaman zaman dertlenirdin
Şimdi ise Hatça teyzem bizden uzak gidersin

Sebep nedir,bir türlü çıkaramadık
Sen üzülürsün diye sana kıyamazdık
Allah'a çok şükür,şimdi çok rahattık
Hatça teyzem derdin varsa söyle artık

Sana çok şeyler,yapmak isteriz
Suratını asık görsek,telaş ederiz
Canımızdan can istesen hemen veririz
Yeter ki Hatça teyzem işaret ver hemen geliriz

Derdini bizlere pek açmıyorsun
Acaba içten içe,gönül mü koyuyorsun
Bize karşı kendini kapatıyorsun
Bir hatamı ettik,Hatça teyzem

Bir evladın var,biliyoruz çok seversin
Ara sıra seni üzer,ondan derbedersin
Bütün bunları biliyoruz kederlisin
Ama Hatça teyzem bunların,sebebi de sensin

İnşallah bir gün aklı başına gelir
Bir annem var diye o da sevinir
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Seni kucaklayıp senle öğünür
Hatça teyzemi üzdüğünü bir gün bilir

Anne oğul bir şey gelmiyor elimden
Zamana bıraktık,her şeyi yerinden
Düzelir diyoruz,bekliyoruz derinden
Hatça teyzem rahat edemiyor dertlerinden

Allah'ım bu sabrın sonu selamettir
Senin gönlünü de,bir gün rahat ettirir
Bekle görürsün sana mutlaka dönecektir
Hatça teyzem ondan sonra hep gülecektir

Yıllar ne çabuk geçti hepsi büyüdü
Selcen,Seyhan ve Gökcen el ele hep yürürdü
Kahraman apartmanının çocuklarıydı gülüydü
O zaman Hatça teyzem bambaşka biriydi

Bahattin yeter artık anlatmakla kelimeler bitmez
Hasretlik içimizi yakar,gönül kar etmez
Bize küs sende,darılsan da geçen zaman geri gelmez
Hatça teyzem sensiz hayat,hiç ama hiç çekilmez
3.8.2007

Bahattin Tonbul
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Hatır Nazlar

Topluma hakim olan,gönlüne sevda dile
O seni seviyorsa, el aç sende o güle
Hayatına dokunup,dikenini tam belle
Hatır nazlar yıkıcı,geleceğe bak söyle
Bahattin Tonbul
10.2.2013

Bahattin Tonbul
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Hatıra Bağ

Çocukluk yıllarım hep babasız geçti
Annemle babam kavgası nefretti
Bir arada olmaları pek kerametti
Benim sevgimde,anneme de yetmedi

Kader bu imiş hayata ben küsmeyim
Bu sırrımı arkadaşlarıma demeyin
Ömrüm boyuda içime ben gömeyim
Kalbimin yaralı,izini görmeyin

Bu derdimi çekenle,yaşayan bilir
Amca baba yarısı gibi denilir
Beni duysalardı, kime hak verilir
O zaman anlardım bu söze acep ne denilir

Hep saklandık korku ile hep de kaçtık
Annem kardeşim ve ben köşe bucaktık
Eş dost ve akrabadan çok da uzaktık
Huzur içinde doğru dürüst olmadık

Hasretle geçti,ömrü garip annemin
Bizi istemeyenler artık sevinin
Karanlık geçmişinize gelin kahredin
Bu yaşamın diyetini siz de verin

Annemsiz hayata çok da zor alıştım
Geçmişime baktık ca yaşamamıştım
O günleri artık kaderim sanmıştım
Anneciğim gel sana doyamamıştım

Hayat zor,hayat acı bu mudur kader
Geçmişte yaşadıklarım hep derbeder
Gülmek sana,ağlamak da bana yeter
Kendine gel artık aşık da sabreder
(18.6.2007)

Bahattin Tonbul
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Hatıra Kalan Derde

Acıtıyor sevgilim sensizlik
Gitmek bilmiyor sevdam
Bulutlar inadına yükseklerde geziyor
Saklamışlar seni ardına
Ulaşmam mümkün değil

Sanki karşı dağlara çok yakınsın el uzanacak gibi
Koşuyorum oralara her yaklaştığımda
Bulutlar uzaklaşıyor benden yapma sevincim kursağımda kalıyor
Nefes alamıyorum o zaman
Toprağa düşüyor başım,kokluyorum bak
Orada arıyorum seni
Sarmak istiyor kollarım sonsuza kadar yakalarsam bedenini
Yanıyor yüreğimde sensiz olan  sevgin
Koru sevdamı hiç sönmeden
Duruyor yerli yerinde
Söndürecek bu alemde kimse
Yok ki,
Affetsin tanrım bu acıyı almasın dursun yerinde
Ne olur
Ben razıyım artık bari
Bu sancılı hatıra kalan derde
Bahattin Tonbul
22.10.2009

Bahattin Tonbul
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Hatıra Kalsın

Her şeyi bırakıp unutmak gerek
Güçsüz sananlara, hatıra olsun
Acıyı tatdıkça, ateşi verek
Sevda çekenlerin göğsünde solsun

Dinlesen içinden, gelip geçeni
Yapman gerekirse, tutma dikeni
Gülün hatırına, acı çekeni
Alma yüreğinden, hatıra kalsın

Mutlu kalmak için, susmak gerekir
Ululuğu sende, sevmek gerekir
Yokluğunu anmak, görmek gerekir
Salma yüreğinden, hatıra kalsın

Sonradan olana, care bulunmaz
Değer vermeyene, aşkı sorulmaz
Mahkum olmuş beden, kilit vurulmaz
Atma yüreğinden, hatıra kalsın

Çekip gitmen gerek, tekbir başına
Mutlu kalacaksan, Allah aşkına
Yokluğunu deme, değme kaşına
Tutsan yüreğinde hatıra kalsın

Bahattin özleyen, çekip gitmeyen
Çıkarsız hesapsız, yar terketmeyen
Ne olursa olsun, aşkı bitmeyen
Sarda yüreğinde, hatıra kalsın
Bahattin Tonbul
19.10.2014

Bahattin Tonbul
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Hatıra Kordum

İçimden atmamış,anılar ömrün
Ruhumda arayıp,hatıra kordum

Yalnızlıklar da,gönlüm arıyor
Bedenimi sarmış,sevgin tüm ömrün
Acılarını da toprak karıyor
İçimden atmamış,anılar ömrün

Günlerce yar diye,aradım durdum
Gökyüzünde uçan,kuşlara sordum
Zaman geddikçe hayaller kurdum
Ruhumda arayıp,hatıra kordum
Bahattin Tonbul
8.8.2009

Bahattin Tonbul
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Hatıra Ve Anıları Tüketemeyiz

Karanlık duygular var bu sokaklarda sensiz
Hala izlerin duruyor bahçede kanepedeyiz
Bıraktığın gibi toz kaplamış üstü içi temiz
Oturup salınırdın çevreye bakardın bensiz

Mutfakda aynı temizlik bile yapmadım duruyor
Günlük kulanılanlar hariç diğerlerine dokunmuyor
Hazırladığın kışlıklar salça mantı makarnada bitiyor
Senin anıların olduğu yiyeceklerde artık tükeniyor

Kışlık yaptığın erik kurusunu bile yiyemedin
Tüm yaptığın erzakları tüketirken gülemedim
Her an sen aklıma geldin boğzıma diziliverdi
Şu ana kadar doğru dürüst de düşünemedim
18.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hatıralar

Duruyor yüreğimde seni seven sonsuz kalbim
Yanıyor yalnızlıktan acılar bitene kadar
Aşkı ver gönlümüze kalsın hasret kokan kalbim
Bırakmasın senide,ruhum sonsuzluğa kadar

Bitmesin umudumuz rüyalarım hep anar
Akan göz yaşlarımsa,bedenimde hatıralar
Bahattin Tonbul
11.4.2009

Bahattin Tonbul
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Hatıralar Arasında

Hatıralar arasında kartını buldum
Bir gelinlik altında özlem dolmuşsun
O mutluluğu evlenerek tattın sen
Özlediğin mutluluğu yakalamış oldun

Birde yazmışsın çay içmeyi severim
Evimiz olunca yemekten sonra içerim
Bu özlemini de çok yaptık birlikte derim
Doyamadım doyamadan gittin be sevgilim
21.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hatıralarda

Bahçede oturuyordum
Rüzgarın esişinde seni arıyordum
Tatlı,tatlı bedenimi okşuyordu
Adeta dalların hışırtısı ile
Uykularımı kaçırıyordum
Güneşin sızıntısı yapraklar arasında içime girip
Ruhumu eritiyordu
Bana bakıp gülüş atışın gibi
Çıktın uzun ince bir yola
Başlangıçta karıştın toprağa
Şu anda ilerliyorsun bu yolda
Acısı deldi bağrımı,yalnız kaldın sen orada
Bense burada
Ey sevgili yarim
Her şeyin kaldı artık hatıralarda
Bahattin Tonbul
14.08.2008

Bahattin Tonbul
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Hatıralarıma Katarım

Sevgi aşkı körükler,bütünleşir yürekler
Gurbette yaşayan kişi,sevdiklerine hasrettirler
Geçmişi hiç karıştırma,içinde kin nefret gezer
Onun için'iyilik yap denize at'demişler

Hatıralar acıdır,insanı olgunlaştırır
Genç çocukları da adeta soysuzlaştırır
Mineti yoktur kimseye,çevresini uzaklaştırır
Yalnızlık onun için hoş bir davranıştır

Karşı koymak mümkün değil,bildiği bildik
Doğruyu yanlışı sorgulayamaz,ani kibirlik
İlk kaynak onun için doğrudur,bu seferlik
Sebep sormaz,düşünmez bu hale niçin geldik

Hep hatayı yapanın,hatası sonsuz mudur
Onu bu hale koyan,sebebi yok mudur
Hele ona da sor,fikrini al bir kere dinle
Sonucun da vereceği,karşı bir olgunluktur

Suçladığın kim,düşün değil mi baban
Onu horlayarak,itip kalkıp köşeye atan
Ömründe hiç mi iyilik yapmadı,bu hata yapan
İçindeki kin nefret,kalkar işte o zaman

Seninde çocuğun var,inşallah görürsün
Hata yapmam dersin,gururlanıp süzülürsün
Sen babana ne yaptıysan,hele Burak büyüsün
Aynı davranışı o sana yapsa,sende üzülürsün

Annen ve babanın hatıraları sana ders olsun
Eşine ve çocuklarınıza örnekler  korsun
Sizden sonra geleceklere hikaye olursun
O zaman yaptıklarından,yapacaklarından mutlu olursun

Bahattin'im şairim yazar da yazarım
Duygu yüklüyüm gördüğüm de etkilenir kızarım
Satırlarımı okuyunca hayretle şöyle bakarım
Sizleri iyi anlatıp,ders verdiysem,hatıralarıma katarım.
7.8.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hatıraların

Hatıraların o kadar çok ki bilemezsin
Hangi birini öne alayım diyemezsin
Hepsi bir birinden kıymetli seçemezsin
Ben seni seçtim,işte bunu hissedemezsin

Çok doğru hissetmek farklı bir olay
Seninle yaşamak,bize de kolay
Şu an ki evimiz bizim için olmuştu saray
Yetmedi toprağı parlattın,sanki bir kalay
25.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hatıraların İzi

Sevmeyeceğim artık hiçbir güzeli
Durmuyor ciğerimdeki o son nefesi
Çıkarmak istemiyorum onun hatırası
Nefes alamıyorum kaybolacak diye sesi

Nasıl bakardın gözlerime yakardın içimi
Söylediğin şarkılar kulağımda hepsinin ismi
Durur aklımda duydukça onların nağmesini
Yaşatır birlikte olduğumuz hatıraların tüm izini
07.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hatıralarını Dağıtmayacağız

Seni hayal etmek bile heyecanlandırıyor şu gönlümü
Bir an düşüncelerimde elektrik saçıyor etkiliyor ömrümü
Bir baksan kalbimin sesi duyulur etkiliyor bedenimi
Ben bu kadar olmuşsam acaba sen ne haldesin değilmi

Biz seni çok özledik bekliyoruz hala gelmeni
Bize umut verip hayatımızı ayrıca yönlendirmeni
Sıkılmadan umutla belki ha bugün ha yarın geleceğini
Hatıralarına bakarak unutma çocukluğunu ve bizleri

İnan hiçbir şeyine dokunmadım dokunamadık
Eski eşyalarını toplayıp ayrıca onları da sakladık
Orda burda herhangi bir yerde de bırakmadık
Bu yüzden seni her zaman geleceğini sandık

Bekliyoruz canım elbet birgün ya sen yada biz
Bır yerde gezerken otururken o anları hatırlarız
Konuşamadın geleceğin zamanı kavrayamayız
Ama şu gerçek ki seni ve hatıralarını atamayız
09.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hatırama Koydular

Yollara düştüm deli ha, belkide divaneyim
Yarimi kaybettim onu,sorup aramaktayım
Yüreğimdeki ateşi,sakın ha söndürmeyin
Bakarsam anlar dünyayı,hatıramdan silerim

Alıp götürdüler canı,bak nasılda kıydılar
Toprağını eşeleyip,içine de koydular
Benim yarim orada dır,güzelce sakladılar
Girmeden yar anlayamam,hatırama koydular
Bahattin Tonbul
1.09.2008

Bahattin Tonbul
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Hatırlamasın

O yari yakından, alsan karşına
Yaşatılan sevgi, yalnız susmasın
Bu yüzden araya, sevda marşına
Deyin dostlar bizi, hatırlamasın

Kullanılan aşka, neler katarsın
Gördüğün rüyayla, kimi satarsın
Uyutmayan hayal, ile yatarsın
Deyin dostlar bizi, hatırlamasın

Şafak vakti sakın, benzin solmasın
Seven gönülleri, zalim almasın
Beraber olunca, seni bulmasın
Deyin dostlar bizi, hatırlamasın

Hayat anlamlıydı, gelecek günde
Seni kaybetmiştim, işte bu günde
Unutamam seni, dünü bu günde
Deyin dostlar bizi, hatırlamasın

Gelecek günlere, sevgiyle başla
Aşkını unutma, göğsünde haşla
Karanlık geceye, atılan taşla
Deyin dostlar bizi, hatırlamasın
Bahattin Tonbul
25.12.2014

Bahattin Tonbul
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Hatırlanırsın

Yaşadıklarınla, seversin onu
Unutmaz bunu bil, can balanırsın
Anılırsın her gün, bitmesin sonu
Elbet bir gün sende, hatırlanırsın

Hayal gibi geçti, gitti seneler
Rüzgar sert estikçe, buğday taneler
Zamanı farketmez, biter haneler
Elbet bir gün sende, hatırlanırsın

Karanlık gecede, karanlık gündüz
Bilemez seveni, dağlar hep dümdüz
Yürüyemez oldu, bükülmez o diz
Elbet bir gün sende, hatırlanırsın

Sabahı şafaktır, akşamı beyaz
Sevenin gönlüne, seveni sen yaz
Acılar altında, yüreği ayaz
Elbet bir gün sende, hatırlanırsın

Dinle beni ey yar, kalk artık uyan
Hasretin tüketti, hayali beyan
Sevdana mahkumdur, beklet ve dayan
Elbet bir gün sende, hatırlanırsın

Bahattin özlemi, seni bekliyor
Yıllar eskidikçe, kalbi tekliyor
Sevdası bir şarap, hergün ekliyor
Elbet bir gün sende, hatırlanırsın
Bahattin Tonbul
16.12.2016

Bahattin Tonbul
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Hatırlar Mı Sevenler

Hatırlar mı sevenler, yarim öldü öleli
Geçmedi hüzünleri, parçalar bütün zaman
Her aşkın feryadına, acıları döşeli
Bitmedi bunca mekan, gönül yakar o zaman

Değmesin son yarama, sancısı yakar beni
Aşkım kölesi olmuş, cenneti sarar seni
Efsanelere konu, sevdamız hala yeni
Bitmedi bunca mekan, gönül yakar o zaman

Çağırsam tüm dostları, hiç geriye döner mi
Sevdamızın çehresi, yar olmadan söner mi
Yalnızlık gölgesinde, ağlayanlar güler mi
Geçmedi hüzünleri, parçalar bütün zaman

Aşka düştüm genç yaşta, hayallerim durmadı
Sevdası baldan tatlı, sevgisi boş vurmadı
Toprak açıldı birden, taşlar onu kırmadı
Bitmedi bunca mekan, gönül yakar o zaman

Yürek yaktı kor sönmez,  hepsi bana bir ferman
Elleme aşk yaramı, doktor bulamaz derman
Ömür durdurak bilmez, aşılamaz bu orman
Geçmedi hüzünleri, parçalar bütün zaman

Bahattin candan sevdi, hüzün çökse adına
Sevdiği o güzelin, unutulmaz tadına
Geleceği aydınlık, aydüşmüş feryadına
Bitmedi bunca mekan, gönül yakar o zaman
Bahattin Tonbul
8.10.2013

Bahattin Tonbul
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Hatırlarmısın

Bu dünya fanidir, herşey geçici
Ömür bir zamandır, algılarmısın
Ölüm çizgi ise, yaşam seçici
Biranda sonbulur, hatırlarmısın

Cennete her adım, dünyada olur
Yıldızlar parlayıp, birden kaybolur
Güneşin altında, duran kavrulur
Biranda sonbulur, hatırlarmısın

O dur tek sahibi, boş yere kanma
Beni bende bulup, boşa aldanma
Sevdanın nedeni, aşktır o amma
Biranda sonbulur, hatırlarmısın

Ruhunun gölgesi, yolun başında
Toprak örtülünce, sınır taşında
Aldığın sevdayı, tutar karşında
Biranda sonbulur, hatırlarmısın

Sevda yaşlandıkça, onu duyarsın
Allah’ın kanunu, dese uyarsın
Gözyaşı aktıkça, nere koyarsın
Biranda sonbulur, hatırlarmısın

Bahattin ömründe, hayaller kurdun
Hakkın dünyasında, haykırıp durdun
Sen Allah aşkına, kimlere vurdun
Biranda sonbulur, hatırlarmısın
Bahattin Tonbul
14.12.2014

Bahattin Tonbul
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Hatırlayan Mı Var

Yıllarca kanayan yüreğimde tamiratmı var
Beni bu alemde yalnız koyan sessiz acılar
Ruhumu kaplamış geçmez olsada o anılar
Yakacak bedenimi hala hatırlayan mı var

Gidişinle vurdun darbeni gönlüme unutmam
Kan akıyor damarlarımda can sensiz kurutmam
Mazin içimi kaplamış sevdamızı korkutmam
Yakar aşk bedenimi hala hatırlayan mı var

Kimseye ihanet etmedim ben son anakadar
Bomboş göğsümde durur hala yerin dağlar kadar
Bitmek tükenmek bilmez sevdamız okyanus kadar
Yakar bedinimi aşk hala hatırlayan mı var

Mazim sarayım geleceğim olmuş bana viran
Tamiratı mümkün değil canım her yer perişan
Bırak eksik kalsın anım şiirler bize mizan
Yakar bedinimi aşk hala hatırlayan mı var
Bahattin Tonbul
2.10.2011

Bahattin Tonbul
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Hatırlayınca Gençlik

Hele baksan güneşe,dalgalanan denizi
Ufukta hiç bulut yok,ılık,ılık esen yeli
Sanma ki yaşamadın bu dünyada sen
Görmedin çiçekleri,gönderdin yemlikleri

Renk, renk doğayı kaplamış yeşillik
Çok sevdim bayırı ormanı,müthişti genişlik
Toprağındaki kırmızılık,sularındaki serinlik
İçimi bir hoş ediyor,hatırlayınca gençlik
13.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hatırlıyorum Bu Sesi

Kayboldun birden toprağa karıştın sen aniden
O kadar çabuk olduki bu sinama perdesinden
Görüntüleri hissediyorum gözlerim kapalıyken
Hatırlıyorum bu sesi karışık gelirdi sen yaşarken

Bütün bunlar beni o diyara götürdü bu nasıl bir türkü
Çok derinden geliyor rüzgarın ılık,ılık esen gürültüsü
Sevgiyi bilen insanın içini ürperten o dudak busesi
Hatırlıyorum sesi karışık geldi sen yaşarken bir tanesi

Ellerimle ellerini avucumun içine aldım üşümüşsün
O sıcaklığımı sana verdim sende bayağı üzülmüşsün
Farkında değil bu deli yürek ayrılığı içine gömmüşsün
Hatırlıyorum bu sesi karışık geldi sanki gök gürültüsü

Kar bitti yağmur kapladı sel oldu düşündüğün her yer
Nisan yağmurları içine işlemiş dikkat et zatüre eder
Bu deli gönlüm durmadan seni arar dağ taş hisseder
Hatırlıyorum bu sesi karışık geldi sanki içimi müthiş deşer
02.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hatta Güneşimsin

Gözlerimden yaş akmaya başladı istemiyorum görmesin
Çok özlemişim orda dursum ben seyredeyim bunu bilsin
Sakın şiirimi ona okutmayın sonra ağlar ne olur üzülmesin
Dayanamıyorum ona çok seviyorum çünkü sakın incimesin

Damarımda sıcaklığın burnumda kokun içimdeki ateşin
Hiç sönmesin sonsuza kadar sürekli yüreğimde essin
Ruhumun derinliklerine girmiş orada adeta özleşmişsin
Sen benim tek sevdiğim aşım,suyum hatta güneşimsin
06.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Havam Ve Suyum

Bu nasıl bir iş nefes alamıyorum
Günler geçtikçe eşimin ölümünden
Sanki benim oksijenim onunla yaşıyorum
Bu dünyada onsuz gezemiyor bu beden

Öyle bağlanmışım ki havam ve suyum
Yirmi yedi yıldır birlikte çalışmışım
Onunla yemişim birlikte uyumuşum
Sanki ikisi bir vücut bir bedende sıkışmışım

Artık tahammülüm kalmadı benim
Çarşıda pazarda hep birlikte gezdim
Ayrı kaldığım zamanlarda ise
Çok geçmeden nasılsın diye telefon ettim

29.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Havva Şen'e

Adım da havadır,bakan yüreğim
Altı kardeş içinde,yalnız ve tekim
Unutmayın beni,zaman zaman sevdim
Bilmezler halimi,kime ne deyim

Çocukken bilmedim,çocukluğumu
Bahçe bayır derken,koşuştuğumu
Zaman nasıl geçti,o toyluğumu
Hatırlayamadım,kaybolduğumu

Evlendiler hepsi,kısmetim yokmuş
Yüreğimi verdim,sevenim çokmuş
Beni aileme,bu sevda koymuş
Yakacak kalplerin,ateşi donmuş

Aşkımı içime,adeta gömdüm
Kimseye demedim,yürekten sevdim
Arada sırada,haykırı verdim
Bu derdimi bende,söyleyemedim

Zannetmeyin bende,sevgi aşk vardır
Bu bedende olan,sevda başkadır
Dışarıya vurmam,kalp de saklıdır
Gerçek sevenlerin,yari topraktır

Aşığım sana ana,hele baksana
Yanacak yüreğim,ateş yaksana
Akbaş köyünde de,hasret koksa da
Sensiz yaşayamam,ben bu dünyada
Bahattin Tonbul
11.08.2008

Bahattin Tonbul
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Hayal Ediyorum

Seni sensiz düşünür oldum dünyada
Etrafımda sana benzer
Yok ama
Hatıraların yaşatır beni
Gülüşün, konuşman ve inceliğin
Şarkılar da sesiyin verdiği haz
Kulaklarımda çınlar
Gitmez hayalimden

Kimi görsem
Sana benzetir oldum
Kitaplarımda senin adın
Ve yazdığın şiirler
Roman oldu bana
Seni sensiz hala
Hala ölümü düşünüyorum

Torunum oldu
onada
Senin adını koyduk
Sevdan taşıyor yüreğimde
Kaynıyor sensiz kanım
Tütüyor burnumda kokun
Yaşıyacağım ben yaşadıkça
Yaşatacağım seni
Sen ve ben
Ölünceye kadar

Kurtulmak mümkün mü
Bu esaretten
Bekle diyor
Deli gönlüm
Aşkım hapisten çıkmak istiyor
İçimdeki bir duygu
Buluşursun elbet  birgün
Nere de ne zaman bilmiyorum
Sadece hayal ediyorum
Bahattin Tonbul
6.11.2016

Bahattin Tonbul
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Hayal Ettiği Yerde

Karanlıklar prensi çıkmış
Yıllarca sevdanın verdiği olumsuzluk
İçine yara bağlamış
Bitmemiş çile açlık yokluk ve mutsuzluk kol gezmiş
Adeta çevresin de
Dünya durmamış hep dönmüş
Durmadan
Ama umutlarını tüketmemiş sevdiğini beklemiş
Ta ki karanlıklar prensesini tanıyana kadar
Ona bağlamış şimdi geleceğini
Sevdayı umudu aşkı ve yaşamayı
Onda aramış
Onu kucaklamak için,fırsat beklemiş
Günlerce gelir diye
Sakın oda hayal olmasın?
Bırak kalsın sevdiği prensses hayal ettiği yerde
Bahattin Tonbul
15.08.2008

Bahattin Tonbul
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Hayal Ettiren

Yatıp uyurdum,yar kucağında
Saramıyordum,can yatağında
Çok seviyordum,anılarımda
Tutamıyordum,yan sıcağımda

Alev alevsin,yakıp tutuştun
Neden gülersin,atıp tutmuştun
Akıp gidersin,bu yaban elde
Sevda deyince,yari bulmuştun

Yaratandır o,aşkı getiren
Gönüllerdedir,sevda çektiren
Çağlayandır o,akıp da giden
Uzaklardadır,hayal ettiren
Bahattin Tonbul
28.3.2009

Bahattin Tonbul
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Hayal Gibi

Karanlıklar çökecek birikinti
Üstüne
Gece gündüz yaşamı dokuyacak
Bir halı gibi
Yalnızlık yok olacak karanlığın
İçinde
Güneş doğacak o zaman iyi
Dinle
Su birikintileri belki yok olacak
Hayal gibi
Buharlaşıp kaybolacak
İstemeden
08.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hayal Gibi Gelir

Hayal gibi gelir, yaşattıkların
Kaybolmuş izleri, daha dün gibi
Gönül halkasına, bıraktıkların
Bağlamış gençliği, durur dün gibi

Tek hevesi tek yürek, ata izine
Çoluk çocuk ağlar, sonsuz dizine
Umut bağlamıştı, atam gözüne
Söz vermiş gençliği, durur dün gibi
Bahattin Tonbul
19.11.2015

Bahattin Tonbul
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Hayal Gibi Kaybolacak

Kolay değil acıyı unutmak,onu söküp atmak
Yaşarken yakacak bir müddet içini adeta oyacak
Yaşamak senin için bir müddet belki anlamsız olacak
Gerçekler bu dünyada bir günde yok olup kaybolacak

Tadı tuzu,zevki bir anlamsız gibi gelecek
Yer,yer bulanacak yaptığı her iş tuhaflaşacak
Sen sevgiyi,aşkı unutup onunla yaşalanacak
İşte o zaman bütün umutlar hayal gibi kaybolacak

Zaman işlemeyecek saniyeler geçmeyecek o an
Sevgi yok olacak umutlar yeşerecek durmadan
Sana bakıp kollarımı açarak koşacağım her zaman
Bekle beni ne olur sevgilim hayatını sonlandırmadan
1.5.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Hayal Görürüm

Yokluğun üstümde bir karabulut
Uykuda gibiyim,hayal görürüm
Üzmesin gönlümü,bir daha solut
Simsiyah saçını,sende görürüm

Yalnızlık kol gezer,aşkın kehribar
Değerin döşümde,kolyem kehribar
Rüyamda seçtiğim,bensiz mihribar
Uykuda gibiyim,hayal görürüm

Atı verdin beni,dipsiz kuyuya
Yer altında yatıp,yalnız uykuya
Yatamazdım sensiz,biten duyuya
Uykuda gibiyim,hayal görürüm

Tek avucumda buz,gibi sensizlik
Diğerinde hayal,ölüm densizlik
Gece karanlıkta,sonsuz sessizlik
Uykuda gibiyim,hayal görürüm

Onurlu sevdamın,arkasındayım
İlmiği boynumda,karşısındayım
Aşkımız idamlık,sehpasındayım
Uykuda gibiyim,hayal görürüm
Bahattin Tonbul
6.3.2011

Bahattin Tonbul
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Hayal Hasret

Hayal hasret oldu, karşı dağlarda
Yarinden ayrılan, ah çeker hergün
Kırılmış dallarda, yıkılmış bağlar
Bülbül figan eder, çınlatır hergün

Bedene hükmetmiş, kırılır eller
Gönüllere küsmüş,bağlanmış diller
Yarine bir tutam, atılsa güller
Bülbül figan eder, çınlatır hergün
Bahattin Tonbul
7.6.2014

Bahattin Tonbul
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Hayal Kuramam

Acıların anıların bir bir düğümleniyor göğsümde
Anlamak mümkün değil
Sevgiyi unutmak bir tuhaftır ömründe
Ellerini ver sıcaklığını hissedeyim
Damarlarımda dolaşsın aksın ateşin
Sen sen ol ama
Beni kaybetme
Yaramla hala ben sensizim
Neler çekiyorum biliyormusun
Sen bu acıyı çekme
Sana kıyamam
Sana dayanamam
Olur mu can sevdiğim
Sensiz hayal kuramam
Bahattin Tonbul
26.1.2012

Bahattin Tonbul
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Hayal Oldu

Her şeye ket vura,vura,içim burkuldu
Küçükken alamazdım,isteklerim dururdu
Evladıma para verecektim,cebim yok oldu
İsyan etmek istemem,duygularım kayboldu

Bu ilde doğmam neden hep  suç oldu
Yokluk için de, güneş altın da bedenim soldu
Zoruma gidiyor hani sonsuz adalettin boldu
Gülmek,eğlenmek,isteyerek ağlamak hayal oldu
07.07.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hayal Olmazsa

Acılar var ise,dertleri sayıp
Sevdalar var ise, yaralar kayıp
Güzeller ağlarsa ne kadar ayıp
Karanlığı saran,hayal olmazsa

Gönüldeki sevgi,tükenmek bilmez
Denizde yüzünce,yar terkedilmez
Ellerin yarine kurbanım denmez
Karanlığı saran hayal olmazsa

Rüzgarın sesine,boşa aldanma
Gezdiği yerleri,seviyor sanma
Yarini sormazsa,sakın ha kanma
Karanlığa dolan hayal olmazsa

Güneşin ışığı,yakar gönlümü
Bu dünyada yarsiz,geçen ömrümü
Dağ üstünde bulut,gezer gördümü
Karanlığı saran hayal olmazsa

Bahattin'im yari,arar dururum
Sevdiğim güzeli,kalpde korurum
Hakkın divanına,nasıl dururum
Sonsuza uçacak,hayal olmazsa
Bahattin Tonbul
7.1.2010

Bahattin Tonbul
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Hayal Olsa

Aşkımdır anam,aşkımı verdim yanına
Yabancı değil babamdır diğer yanında
Uzak kaldın anandan ve babandan ama
İstediğin an gidebilirsin onların tarafına

Sevdim seni bahar geldi gözlerini aç sana
Hayelledim çiçek gibi toprağın üstüne çıksana
Bekleyen çocukların,sevgilin daha yok başka
Kar lapa,lapa yağsada sevdiğim baksa bana

Hayallerim rüya rüyalarımda bir hayal olsa
Sevdiğim bu çiçek uyanıpda ayağa kalksa
Canım sevgilim diye koşup boynuma sarılsa
Kollarını açarak yanıma gelip boynuma dolasa
Yeterki hayal olsa.......
23.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hayaldir

Simsiyah karanlıkta,göremezsin hiçbir rengi
Saklamış yüreğinde,sancıların yoktur dengi
Mavi sonsuzluk verir,yeşilse cennet düzeni
Toprak olup eritmiş,bulamaz sevilen çengi

Hasret dağlar gönlümü,ruhumsa alev alevdir
Sensiz olan bedenim,kaybolunca da hayaldir
Bahattin Tonbul
6.3.2010

Bahattin Tonbul
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Hayaldir Rüya

Gittiğin o yerler, cennetin olsun
Bana gel demedin, dar gelmiş dünya
Gittin gideli de, mekanın dolsun
Ağlayan gözlere, hayaldir rüya
Bahattin Tonbul
29.3.2014

Bahattin Tonbul
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Hayali Kalır

Dalından ilk önce yapraklar düşer
Yazılan her şiir, anı yı alır
Sevginin ateşi, yürekte pişer
Kendi sesi bile, uzakta kalır

Yarinden ayrılmış, seven bilgedir
Yücelik ağaçta, dibi gölgedir
Umudun içinde, aşkta bölgedir
Rüyadan uyansa, hayali kalır

Çoban yıldızını, göklerde arar
Kaymak ısınınca, süt olup sarar
Unutulmaz alın, yazısı yorar
Rüyadan uyansa, hayali kalır

Elinde sıgara, nedir efkarın
Dilden dile yayar, son mu kararın
İçine çektikçe, müthiş zararın
Rüyadan uyansa, hayali kalır

Yalana beş katıp, suçlama sakın
En son şiirimde, mısramdı yakın
Sevabı unutup, günaha akın
Rüyadan uyansa, hayali kalır

Göz mü değdi bize, güç yetmez iken
Vicdanına sığın, incitmez iken
Hasreti bağrında, terk etmez iken
Rüyadan uyansa, hayali kalır
Bahattin Tonbul
22.8.2012

Bahattin Tonbul
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Hayalim Vardı

Bir hayalim vardı, o da ne dersin
Savdana mahkumum, şimdi nerdesin
Gülmekten sevmekten, özlemler sersin
Kulağımda sesin, söyle nerdesin

Çirkinleşen yüzle, çiçek seversen
Yanında değilsin, neden översin
Onu hergün sular, aşkla seversen
Esirim sevdana, söyle nerdesin

Arada mesafe, buna aldırmam
Yıllar geçmiş olsa,  sensiz kaldırmam
Aşkına esirim, boşa saldırmam
Mutlu sözlerinle, haykır nerdesin

Zamanı uzatmak, elimde değil
Gününe gün katıp, sevdana eğil
Gününe gün katan, Allah’a meğil
Verirsen aşkını, haykır nerdesin

Gözlerinde deniz, yakının olsun
Sevdiğini söyle, umudum dolsun
Yıldız gökyüzünde, yalınız solsun
Dalgalar sahile, vurur ne dersin

Sevdanı anlat ki, gönülden yana
Elini uzatıp, dokunsan ona
Kalbi atacaktır, elbette sana
Tutacağın kadar, eğil nerdesin
Bahattin Tonbul
11.11.2013

Bahattin Tonbul
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Hayalim...

Dikkat edin rüya değil düşlüyorum şimdi
Seviyordum bir zamanlar buğday tenli birini
Halada seviyorum neden böyle dedim ki
Karşımda görünce şaşırdım duruyor canlı biri

Bana bakıp özlemle kollarını açmış kucaklıyacak
Şaşırdım hemen bende kollarımı ona doğru açarak
Koştum kucakladım anlıyamazsınız o anki duygumu
İnanmazsan bak şu yüreğimin nasıl atığını parçalanacak

Zor tutum onu kendi kendime dikkat et kaçmasın
O yüzden hemen heyecanlandım sakın duymasın
Öylece yüzüne baktım,baktım güldüm korkmasın
Nasılda sesiz duruyor canım belki de inanamazsın
06.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayalime Girersin

Yaşatılan son aşkın,yüreğinde hiç değil
Bir ömür böyle geçti,hayalime girersin
Özletilen ilk temas,bedeninde sen eğil
Ciğerlerim erimiş,hakıkatı seversin

Geri kalan gönlünde,sevdalanan tek sensin
Geceyi gündüz yapan,yaratanın beğensin
Acıları sarmışsın,göğü yıldız edensin
Bir ömür böyle geçti,hayalime girersin

Ölçün elmas olsada,sana paha biçilmez
İçini üşütecek,sular dahi içilmez
Ayrı düşen o yarden,özlem duyup geçilmez
Bir ömür böyle geçti,hayalime girersin

Dallarda sarkan yaprak,havadaki yalnız kuş
Sensiz yürülemiyor,her taraf olmuş yokuş
Sevenin kanununu,yapmışsın değiş tokuş
Bir ömür böyle geçti,hayalime girersin

Gökyüzüne bakıpda,sonkez açtığın fallar
Kırmızı çiçeklerden,kaybolmuş bütün yollar
Dillerine sürdüğün,damaktaki o ballar
Bir ömür böyle geçti,hayalime girersin

Denizde oynar balık,onu ıslatmaz yağmur
Yenecek o yemekte,sensiz heryeri hamur
Gülmeyi unutmuşsun,sevdayı sarsan mağrur
Bir ömür böyle geçti,hayalime girersin
Bahattin Tonbul
9.10.2011

Bahattin Tonbul
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Hayalin Bitti

Yine kaldım yalnız, nasıl gözledim
Ateşin bağrımı, delipde gitti
Uzaklardan bakıp, candan özledim
Nefesin ensemde, hayalin bitti

Bilirmisin aşkın, şahidi gizli
Vicdanındır bende, yüreğin özlü
Verdiğin emekler, ruhumda sözlü
Nefesin ensemde, hayalin bitti

Hayatı unutma, anı değildir
Yaşanan o sevda, bitik değildir
Çekersen acıyı, atık değildir
Nefesin ensemde, hayalin bitti

Yeteri kadar yer, var bu dünyada
En kötü yanlızlık, içimde dertti
Toprağı eşipde, koydum rüyamda
Nefesin ensemde, hayalin bitti

Yaradandan gücü, alana bakın
Gönüllere düşen hayali yakın
Dostlarına söyle, düşmandan sakın
Nefesin ensemde, hayalin bitti

Ömürde duruyor, ayak izleri
Sevdayı alarak, yaktın bizleri
Alevdi bakışı, neydi gözleri
Nefesin ensemde, hayalin bitti
Bahattin Tonbul
18.5.2013

Bahattin Tonbul
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Hayalin Çıkıyor

Ellerin tutmazsa,gözün olayım
Dillerin olmazsa,sözün olayım
Can sensiz solmazsa,kölen olayım
Hayalin çıkıyor,yine karşıma

Yaşatılanların,gecesi gündüz
Hayata bakışı,gerçekten dümdüz
Bundan böyle adın, olsada sündüz
Hayalin çıkıyor,yine karşıma

Baharın üstüne değdide geçti
Umudun kapısı,yalnızken seçti
Senden başka güzel,gönlümde heçti
Hayalin çıkıyor,yine karşıma

Cenneti bulupta,kibriti yakma
Yarden başkasına,dönüpde bakma
Sevenlerin aşkı,olmazdı çakma
Hayalin çıkıyor,yine karşıma

Unutmasınada,unutuyorum
Yari görüncede,kırıtıyorum
Gülen gözlerimle,sırıtıyorum
Hayalin çıkıyor,yine karşıma

Bahattin’in gönlü,onsuz hor gelir
Senden başka herşey,bana zor gelir
İçimdeki ateş,yarsiz kor gelir
Hayalin çıkıyor,yine karşıma
Bahattin Tonbul
11.12.2011

Bahattin Tonbul
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Hayalin Haram

Akan gözyaşına, çocuk bakışlar
Yüreğin gönlümde, alıp da saram
Denizin üstünde, sıcak akışlar
Acıyken düşlerim, hayalin haram

Varoluşlarında, sevdan uzaktı
Yokluğun ayazken, arzun kızaktı
Buz tutarsa güneş, hasret tuzaktı
Bakarken  düşlerim, hayalin haram

Umutlarım kaldı, cenderesinde
Kanatsız bir kuştu, son beresinde
Arzularım akar, kor deresinde
Bakarken  düşlerim, hayalin haram

Gecenin teninde, sevdam kördüğüm
Gülmeleri buruk, umut ördüğüm
Özlemler bitiyor, canı verdiğim
Bakarken  düşlerim, hayalin haram

Aşkım kanarsa da, hasret sonunda
Dudağın ucun da, dilim yanında
Ateşi versende, özüm kanında
Bakarken  düşlerim, hayalin haram

Bahattin delice, candan yakıyor
Geceden sabaha, nasıl bakıyır
Kavuşacak yare, aşkı akıyor
Bakarken  düşlerim, hayalin haram
Bahattin Tonbul
6.8.2013

Bahattin Tonbul
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Hayalin Yakıyor

Bir sarhoş sanıyor, sensiz bu alem
Ne olur geri dön, tut ellerimi
Aşkına muhtacım, yazmıyor kalem
Hayalin yakıyor, hep dillerimi

Tellere bağladım, haberlerini
Güllerek ağladım, dikenlerini
Göğsünde acıyı, çekenlerini
Hayalin yakıyor, hep dillerimi

Nasıl geçti bunca, sensiz seneler
Meyil oldu aşkın, bitmez taneler
Divanına durup, dolsa haneler
Hayalin yakıyor, hep dillerimi

Tenine bağladım, kırmızı kuşak
Gül fidan gibiydin, nasıl bir uşak
Engince yamaçları, birlikte aşak
Hayalin yakıyor, hep dillerimi
Bahattin Tonbul
6.1.2013

Bahattin Tonbul
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Hayaline Kapılıp

Hayaline kapılıp, günlerce çektim acı
Unutulmaz anları, bende yok sayamazsın
Rüyalarda ağlayıp, giydirseydin o tacı
Toprak tende bir beden, beni ayırtamazsın

Aşkı soramazsın ki, yüreklere ne diktin
Yarden ayrı kalınca, günlerce hasret çektim
Günü güne bağlayıp, aşklara zehir ektin
Toprak tende bir beden, beni ayırtamazsın

Susuz yaprak saralmış, rüzgarın yokmu işi
Sevdan kalp de daralmış, beden canda tek kişi
Ateş olup da yaksa, ayrılmaz candır eşi
Toprak tende bir beden, beni ayırtamazsın
Bahattin Tonbul
7.9.2014

Bahattin Tonbul
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Hayalini Özlerim

Acılar yüreğime, taş olup da oturmuş
Çocukluktan bu yana,ağlar durur gözlerim
Yarsiz kalan dünyamı,yaş yapıp da yatırmış
Toprağına yüz sürüp,hayalini özlerim

Ne orada ne burada,dağlar dağın ardında
Anıları toplayıp ateş yapıp kardın da
Sensiz olan gönlümü,bir kalemde sardın da
Toprağına yüz sürüp,hayalini özlerim

Rüzgarın uğultusu,derin derin seslenir
Sevdanın kuruntusu,aşıklarda beslenir
Gökyüzünde bulutlar,bacalardan islenir
Toprağına yüz sürüp,hayalini özlerim

Ağaçlar çiçek açmış,meyve onsuz olmuyor
Sevda kalbe ilaçmış,beti benzi solmuyor
Hasret bilmeden saçmış,gönüllere dolmuyor
Toprağına yüz sürüp,hayalini özlerim

Geçmişin umutları,şarkılarda işlendi
Sevginin kanıtları,aşık olup eşlendi
Karanlık gecelerin,her anları fişlendi
Toprağına yüz sürüp,hayalini özlerim
Bahattin Tonbul
3.7.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayalini Silemezsin

Nereye koyarsan koy beni aşkım
Alamazsın yer yüzünü elimden
Ne şarkılar ne türkülerde şaşkın
Hayalini silemezsin dilimden

İster rüya ol sen,istersen akıl
Güneşe doğru bak,sevdamız çakıl
Devam et doğmaya,ufkuma takıl
Hayalini silemezsin dilimden

Karanlığın gücü, aşkıma inat
Onsuz olmaz  aydınlıktır kainat
Hakikatı boğma sevdaya inat
Hayalini silemezsin dilimden

Aşkı atamazsın yıldızlarımdan
Sevdanı alamaz bulutlarımdan
Yağmurun yağamaz,umutlarımdan
Hayalini silemezsin dilimden

Doluya da kara,bıraktın izi
Şu uçan kuşlara,sorsana bizi
Irmağın başında,sızlıyor dizi
Hayalini silemezsin dilimden

Dağların üstüne,sevdamı koydun
Ağacın dalına,sevgimi oydun
Bu alemde solan,farklı bir boydun
Hayalini silemezsin dilimden
Bahattin Tonbul
24.1.2012

Bahattin Tonbul
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Hayaller Geldi

Hayalleri geldi, can istediler
Sonucunda dünya, kaybolup gitti
Ölüm hak olunca, hasret dediler
O gidenler dönmez, gölgeler bitti

Ferman sendedir, yaşam denizde
İnsan sevgi ister, son hanemizde
İnsaf be güzelim, aşk hangimizde
O gidenler dönmez hayaller bitti

Gönülde sofusun, neden vurursun
Cennette yaşayıp, hakka durursun
Gece karanlıkta, kimin olursun
O gidenler dönmez, umutlar bitti

Öteki dünyayı bilenler bilir
İyiyi kötüyü, yaşayıp ölür
Hakikat uğruna, sevdiği gelir
O gidenler dönmez, hayaller bitti

Han hamam dolaştı, tükendi zaman
Ruhunu satmayan, sevenler yaman
Acılar içinde, yüreği tamam
O gidenler dönmez, gelmeden bitti

Sen gel de yuh çekme, böyle sevene
İyinin kötüsü, kaybolup yitti
Özlemler içinde, yâri övene
O gidenler dönmez, gelmeden bitti
Bahattin Tonbul
19.11.2013

Bahattin Tonbul
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Hayaller Gerçek Olsa

Hayaller gerçek olsa, rüyalar hiç solmazdı
Seni arayan bu ruh, yalnız kalmış sana ne
Acı çeken bu gönül, yarsiz inan kalmadı
Sevenler öksüz kalmış, bundan böyle sana ne

Makamımız aşk olsun, usulumüz edepdir
Sevdamız sa han değil, buna aşkım sebeptir
Gönlümüzü kavuran, ateş değil halepdir
Sevenler öksüz kalmış, bundan böyle sana ne

Keder yolun tamamı, ayıranlar sırt verir
Güzergahı belliyse, dönemeçler sır verir
Hayatın hakimiysen, çaresizlik  zor görür
Sevenler öksüz kalmış, bundan böyle sana ne

Eksik olmasın hayat, sevgi dolsun nihayet
Güzel yürek süprizler, umut dolu hidayet
Günaydınlar herkese, Allah versin son ayet
Sevenler öksüz kalmış, bundan böyle sana ne
Bahattin Tonbul
30.11.2015

Bahattin Tonbul
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Hayaller Yaşar

Sadece ölümle, yokolmaz insan
Sevdiği ile hep, birlikte coşar
Ölüm ayırmışsa, kaybetmez insan
Sevdikleriyle o, hayaller yaşar
Bahattin Tonbul
22.7.2013

Bahattin Tonbul
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Hayallere

Çiğneyip de bir güzelce yutmadın
Rüyaları hayallere sormadın

Bir aşağı bir yukarı bakarken
Berrak suyu ellerinde tutmadın
Acıları yüreklere atarken
Çiğneyip de bir güzelce yutmadın

Gönlündeki o aşkını ararken
Eşe dosta hayırlara yormadın
Bedenleri topraklara kararken
Rüyaları hayallere sormadın
Bahattin Tonbul
5.9.2009

Bahattin Tonbul
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Hayallerim Dolmazsa

Ruhum seni ezeli
Aşkım ele gitmedi
Gönlüm yaban gezeli
Hasret kalıp bitmedi

Anıları silemem
Rüyaların olmazsa
Çevresini bilemem
Hayallerim dolmazsa
Bahattin Tonbul
31.7.2009

Bahattin Tonbul
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Hayallerim Var

Güneşim doğmadan, özdük hepimiz
Yüreğimde küçük, hayallerim var
El ele çıkmıştık, gökyüzüne biz
Yalınız yaşarken, günahlarım var

Sabah olmadan düştük yollara
Birlikte yaşarken,girdik kollara
Yıldızlarda kaydın, sindin dallara
Yüreğimde küçük, hayallerim var

Bulutları eğdin, yarin üstüne
Gökkuşağı rengi, çizdin üstüne
Sonra düşü verdin, kalbim üstüne
Yüreğimde küçük, hayallerim var

Toprakta uslandım, yağmur altında
Gökküşağı serdin, yedi katında
Sevdamı bağladın, onun bahtında
Yüreğimde küçük, hayallerim var

Çiçekten çiçeğe uçan kelebek
Ayın ışığında, saklar o melek
Sevdası uğruna, bitmez son dilek
Yüreğimde küçük, hayallerim var

Bahattin’i özler, acısı yakar
Yalnız kalmış gönül, uzaktan bakar
Yağan yağmurlarda, sel olup akar
Yüreğimde küçük, hayallerim var
Bahattin Tonbul
19.1.2013

Bahattin Tonbul
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Hayalmiş

Bizim dünyamız yardı, herkesin dünyası var
Bu nasıl bir sevdaymış, görülmez yarlar aşmış
Gökyüzünde bulutu, aşılmaz dağı yardı
Gönlümdeki güzeli, toprak aldı hayalmiş
Bahattin Tonbul
14.6.2015

Bahattin Tonbul
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Hayat

Hayat dediğin çok kısa bir zamandır
İçinde yaşıyanların acıları ile saklıdır
Belkide farkında değil o anlar başkadır
Kısa bir şiirde yatan anıdır belki hayat

Bilemezsin kimseyi herkesin kapsadığı alan
Çıkamaz kimse dışarıya yasaktır belki o an
O kutu içinde değişmez kafandaki tasan
Kısa bir çizgidir belkide o bahsedilen  hayat

Farklıdır havası suyu doğduğun yaşadığı yer
Nefes alıp verirsin her şey çok güzel seyreder
Unutma o sana sende ona alışman gerek der
Kısa bir andır zamandır belkide rüyadır hayat
23.05.2008
bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hayat Arkadaşı Sırdaşı

İnsanın para veren babası öle bilir
Veya yemeğini pişiren anneside
Ama hayat arkadaşı  sırdaşı dostu
Yatak arkadaşını kaybetmesi daha farklı
Onu unutması mümkün değil onsuz olması
İsmini tadını kokusunu hatta bedeninin ve
Onunla oluşan tüm benlikleri içine sindirmesi
Mümkün değil onsuz nefes alıp vermesi
Bedeni yürür kendi ölüdür kısaca buna
Böyle yaşamayı yaşaması
Hayata bakış açısı
Ölümdür içindeki sancısı
Denirmi?
14.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hayat Arkadaşım

Sana hizmet etmek bana adeta zevk veriyordu
Seninle oturup gülmekse bana hiç yetmiyordu
Birlikte  olan anlarımız ne çabuk geçiyordu
Sensiz  günlerim adeta yıllar gibi geliyordu

Sen gidince bu ellerde san ki güneş doğmuyor
Etrafım karanlık havasızlık adeta beni boğuyor
Kimseyi görmek istemiyor içim,daralıyorum
Sensiz şu günlerim için adeta yaşamıyorum

Sadece yemek içmek değildir yaşamak canım
Yıllarca birbirimizi sevdik oluşan aşk ile bağım
Ne kadar zaman geçerse geçsin unutamayacağım
Mahşeredek seni eşe dosta sorup bir gün bulacağım

Bunca beraberliğin verdiği bağ ile olan aşkım
Seninle birlikte olduğumuz zaman  koklamışım
Ayrıca  özler dayanamaz kucaklayıp sarmışım
Benim canımsın dert ortağımsın hayat arkadaşım
29.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hayat Boş Olur

Haklıyı haksızı boşa harcama
Israf olmayınca, gönül hoş olur
Kalpte  hayır bolsa, sevda harcama
Ciğer solmayınca, hayat boş olur

Karanlık hak ise, ışık varlığın
Üşümek şart ise, vücüt darlığın
Allah huzurunda, tekdir arlığın
Gönül olmayınca, hayat boş olur

Mezarı olmazsa, hakdır gidişi
Yağan yağmurların, sıklam edişi
Ruhunu temizler, sevdiğin kişi
Gönül olmayınca, hayat boş olur

Benim yerime de, o ağlayacak
Gözyaşları ile, o bağlayacak
Özündeki ateş, hep dağlayacak
Gönül olmayınca, hayat boş olur

Koca adam oldum, hala severim
Hüzün çiçeğini, yalnız bölerim
Toprağın altında, yari severim
Gönül olmayınca, hayat boş olur
Bahattin Tonbul
20.1.2013

Bahattin Tonbul
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Hayat Dediğin

Duygular katılmaz yaşanır canım gönüllerde
Şiirler içten gelince daha düzgün olur herhalde
O zaman zevk alır okuyan yaşar anı seninle birlikte
Bakarsın hayat dediğin karmaşık dolan çizgilerde

Neşem ışık,göz yaşım yağmur,kızgınlığım şimşekdir
Seninle  yaşamam bitmişse herşey sona ermeyecektir
Düşünsene geçmişi nasıl birden bire kaybolup gitmişlerdir
Bakarsın hayat dediğin karmaşık renklerle süsleni vermişdir
05.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hayat Dediğin Şişe

Hayat ne ki iyi bak boş bir şişe
Dikkat et göremezsin içindeki işe
Doldurmak için yıllarını verirsin
Ummadığın bir anda düşürü verirsin

Doldurmak istediğin şeye bağlı o şişe
Bazen su dolu olur anlayamazsın bu gidişe
Bakarsın sirke,şarabın içinde kokular kesilince
Döner başın sarhoş olursun kafana dikince

Şişe hele elden düşmedi sallanıyor
İçindeki malzeme harmanlaşıyor
Varsa mayası içinde katılaşıyor
Dök hamurun arasına bak ne güzelde pişiyor

Her şey şişeye bağlı yürekler oynar
Sevenler mutlu olunca,üzülünce de ağlar
Anlaması zor nabızlarını tek,tek say
Belki çok rahat olur o zamanda onlar
01.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hayat Dolu İdin

Hayat dolu hiç bir zaman,umutsuz olmadı
Felek onu çok derinden,aniden yakaladı
Yılmadı son anakadar,bütün gücünü kullandı
Hastalık beyne sıçrayınca,fazla dayanamadı

Yinede mücadele etti,tam elli bir gün
Birlikte yattık,birlikte etmiştik yemin
Onun yanından hiç ayrılmadım kendinden emin
Sesiz bir şekilde,ayrıldı,hiç fark edemedim
24.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hayat Karmaşık Geliyor

Hayat karmaşık geliyor bana bir yanda üzülen ve ağlayanlar
Diğer yanda şımarmış hayatı sevgiyi bimeyen çağlayanlar
Dönde bir bak şu dağa demin ne kadar yüksekti patlamadan
Ama şimdi etrafa ateş saçıyor durmadan çevreyi yakacaklar

Patlamış volkan altında kızgın lavlar bir zaman topraktı onlar
Ama şimdi sorumsuzca çevreye zarar veriyor yakıyor bunlar
Haydi sevgilim inan dünya çok renkli anlaması beyni zorlar
Çünkü sevgi bağ yok onlarda hepsi adeta görevlerini yapıyorlar

Bense tek suçum seni tanımak ve sevmek başka düşünce vermiyorlar
Hepsi doğanın kurallarına göre işliyor fırsat buldumu adeta kusuyorlar
Ben bu kurallara dayanamıyorum ben seviyorum benim onlardan farkım
Kalbimin oluşu birde ruhumla birleşerek duygusallaşıyorum duysun insanlar
11.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hayat Kısa Gelir

Hayat kısa gelir, kuralları koy
Kolay uyum sağla, oyunu boz
Hakka iman edip, kalbe aşkı soy
Sırtını dönmede, sen sevdanı yaz

Gönlün olmuyorsa, zorlama sakın
Elinden gelenin kalması yakın
Uzaktan uzağa, sevdaya bakın
Sırtını dönmede, sen sevdanı yaz

Güzel günler sana, hiç mi hiç gelmez
O gelmezse sana, sen yürü biraz
Umudun içinde, sevenler ölmez
Sırtını dönmede, sen sevdanı yaz
Bahattin Tonbul
10.7.2013

Bahattin Tonbul
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Hayat Kısa Olmuş

Sevgi ulaşılmaz, pırlanta demek
Sevmek için gerek, insanda yürek
Yaşatmak içinde, gönülde emek
Hayat kısa olmuş, ona ne gerek

Aşk sevgi boğazda, lokmada yemek
Karanlıkta görmez, kaybolur emek
İki mutlu insan, aç yemek demek
Hayat kısa olmuş, ona ne gerek

Zaman su misali, akıp giderken
Bize kalmaz toprak, belki çok erken
Güzel  sevdalarla, dua ederken
Hayat kısa olmuş, ona ne gerek

Bir selam verilen, bize kalanı
Bir vefa gönülde, yari bulanı
Unutmaz güzeller, olmaz yalanı
Hayat kısa olmuş, ona ne gerek

Her insan ruhunda, cenneti saklı
Tohumlar ekili, yüreği paklı
Sularsan büyüyor, duysan meraklı
Hayat kısa olmuş, ona ne gerek

Bahattin gökyüzü, umut gezinti
Rüzgarı olmazsa,  ılık esinti
Cüzdana sığmıyor, ykki kesinti
Hayat kısa olmuş, ona ne gerek
Bahattin Tonbul
9.11.2014

Bahattin Tonbul
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Hayat Koşuyor

Hayat koşuyor insanlar yürüyor,gelecekler son bulmuyor
Yaşam iyi de kötü de olsa dünya durmadan dönüyor
Yürekler çalışıyor,gönüller açılmış sevip ve seviliyor
Bakıyorsun doğada yaşayan canlılar doğuyor,ölüyor

Kimse sana ve senin gibilere bakmıyor her şey sürüyor
Yıldızlar gök yüzünde bir birlerine çarpmadan duruyor
Günü geçen yıldızlar kayıyor,düşüyor yada yer değiştiriyor
Her şey bir düzen ve nizama bağlı zamanı gelince terk ediyor

Ölümde bunun gibi olsa gerek vakti gelenin dünyası değişiyor
Rüzgar esiyor,yağmur yağıyor,toprak hasret olduğu suyu içiyor
Bağrına alıp günlerce hatta aylarca saklıyor sonra yer yüzüne çıkarıyor
Su gibi gök yüzü,bulut,buhar ve toprakta kaynak olarak doğaya çıkar

Sevdiğim güzel doğdu büyüdü sevdi evlendi hatta çoğaldı
Sığmadı toprak onu da bağrına aldı,şu an bağrında onu sakladı
Bir gün tekrar doğacak meydanlara işte o gün mahşer olacak
Hayat verecek geçmişine geleceğine sevdiklerine onlar için yaşadı
6.6.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hayat Ne Ki

Sen miydin orda gördüğüm kişi
Tanıyamadım ne yapardın elindeki işi
Anlamadım zaten bu dünyanın gidişi
Hayallerimde çoğaldı karmaşık hak edişi

Üşüyorum bak hava soğuk,içim titrer
Ne yapar ne eder,hepsi bir anda geçer
Aklım hafızam nerde bilmiyorum ben
Sensiz bu dünyanın yükü zor biter

Hayat dediğin ne ki anlaması çok zor
Senin için hayat sevdiğini içine kor
Başkası için bütün bunlar hikaye gibi
Seven için ise adeta yüreği olmuş kor
29.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hayat Olmalı

Hangi ışıkları, hiç sönmedi ki
Gidişin dönüşü, elbet olmalı
Umutla beklerken, yar dönmedi ki
Bekleyiş ümidin, rüzgar dolmalı

Kalman karanlıkta, ışık şafakta
Gürünür sevenler, kalsa nifakta
Sabredip az daha, doğsa ufukta
Bekleyiş ümidin, sevgi olmalı

Görmek isteyince, açar gözünü
Gözler kapanırsa, bulur özünü
Hissetmek gerekir, bulsa yüzünü
Bekleyiş ümidin, savda olmalı

Aşkı kurmak için, sevilmek gerek
Sevebilmek için, yürektir direk
Hayali topraksa, yerlere serek
Bekleyiş ümidin,  benim olmalı

Sevgi ağır yüktür, her yürek bilmez
Nefsin bu hanede, gözyaşı silmez
Hane sahibiysen, üzülse gülmez
Bekleyiş ümidin, aşkım olmalı

Soru soramazsın, gölgen düşmeden
Yol bile bulaman, yüz ekşitmeden
Acıyı sarsanda, can bölüşmeden
Bekleyiş ümidin, rhayat olmalı
Bahattin Tonbul
27.8.2013

Bahattin Tonbul
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Hayat Son Bulsun

Çok derin sevgiler içerimde yok olsun
Kaldır at yanan yüreğimi
Kim tutup alırsa onun olsun
Merhamete gelip de yarayı iyi eden
Gönüllerde bulunsun
Bin yaşasın öylece bir ölsün
Her şey seninle var olup seninle yok olsun
Kalbimin derinliklerinde
Hayat son bulsun
09.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hayat Ve Ölüm

Hayatla ölüm zıt anlamlarmış gibi görülüyor
Aslında ikiside bir yaşam tarzına benziyor
Birinde gözler açık beden birlikte yürüyor
Diğerinde bunları sanal gezdiren ruhu veriyor

Hayat dünyada yemek içmek beş duyuyu kullanmak
Ölümde ise ruhu daha çok ön plana itip çıkartmak
Birinin yok almaya başladığında diğeri olur atak
Bu iki olay birbirinin devamıymış gibi anılacak

Tarzlar farklı biri ölümlü,diğeri ölümsüz
Biri zamana bağlı diğeri ise sonsuz
Bakarsın biri gök kubbe altı diğeri
Şu an için kesin olmayan sonuçsuz
30.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hayatı

Ben sevmişem,sen sevemen ben kadar
İnadına güler insan, hayatı
Kur’an Allah sevgisidir, o kadar
Işığında yok olacak hayatı
Bahattin Tonbul
15.11.2014

Bahattin Tonbul
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Hayatıma Girdin

Hayatıma girdin, doğduğun gece
Seni senden eder, dirisi gider
Beni ben ettin sen, çok hoştu hece
Ne kadar şükretsem, gerisi yeter

Dört nisan da doğdun, şükretsem azdır
Kara kıştan sonra, bu ayda yazdır
Hayatıma girdin, ölüm beyazdır
Allah’a yalvarsam gerisi yeter

Hasretin çok zormuş, içim kanıyor
Sensiz bu dünyamda aşkım yanıyor
Hakikat bitecek, seni anıyor
Ne kadar şükretsem, gerisi yeter

Al işte beni de demiyor sana
Sevenler ölmezmiş, desen anana
Bu aşkla uyudum, hatırlasana
Ne kadar şükretsem, gerisi yeter

Seni sevdim inan, acın serilir
Hayatıma girdin, aşkın görülür
Sevgiyi anlayan, sana verilir
Ne kadar şükretsem, gerisi yeter

Bahattin yaşarken, ölümü tatdın
Kalpleri bozana, kötülük yaptın
Hiç ölmeyecekmiş, aşka ne katdın
Ne kadar şükretsem, gerisi yeter

4.4.2017

Bahattin Tonbul
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Hayatımda Keşke

Hayatımda keşke,tanımasaydım
Dediğim hiç kimse, olmadı şimdi
Tanıdıklarımla, heran kalsaydım
Varmıdır dediğin, oldumu şimdi

Sahte varlıkları, taşır bir anda
İstesem temizler, yaşar son anda
Bunca eziyeti, koymuş zamanda
Varmıdır dediğin, oldumu şimdi

Hiç pişman değilim, onu sevmekten
Adıma yakışmaz, onsuz gülmekten
Enderin yarası, hasret çekmekten
Varmıdır dediğin, oldumu şimdi
Bahattin Tonbul
14.9.2013

Bahattin Tonbul
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Hayatımdın Sen

Yıldız gibi kayan, hayatımdın sen
Umudumu sardın, toprak üstüne
Saçlarında bahar, kaybolur iken
Gökyüzünde ışık, aksa üstüne

Hayatını yaşa, kendi kendine
Dünyada yalnızlık, elbet kendine
Umutlar kararmış, desen kendine
Gökyüzünde ışık, aksa üstüne

Geceler yaraşır, karanlık olsa
Örtüler örtünüp, yarin kaybolsa
Denilen aşkımız, yürekte solsa
Gökyüzünde ışık, aksa üstüne
Bahattin Tonbul
24.11.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayatımı Yazdın

Hayatıma yazdım, senin adını
Bu şarkı söylenmez, sevda olmazsa
Gönüle giden yol, vermiş tadını
Sıyrılıp çıkacak, yürek solmazsa

Melodisi kendi, bitmez nefesi
Güzelleşir sevda, mahkum kafesi
Sevimli bir şarkı, olmuş hevesi
Sıyrılıp çıkacak, yürek solmazsa

Tekbaşına çalmaz, bizim telimiz
Çok uzaktan gelir, susmaz dilimiz
Aksa gözyaşların, olsa selimiz
Sıyrılıp çıkacak, yürek solmazsa

Unutmayı unut, dolansa eder
Çalışanın varsa, gönülde keder
Hayalin durmasın, yaşam derbeder
Sıyrılıp çıkacak, yürek solmazsa

İnsafsızlık etme, kader oyunu
Kalem beni tutmaz, eğme boyunu
Nasıl yarım kalır, aldın soyumu
Sıyrılıp çıkacak, yürek solmazsa

Simsiyah rengarek, olmuş tüm zaman
Kalbim bu hayale, dayanmaz aman
Değişmiyor siyah, sevdamız yaman
Sıyrılıp çıkacak, yürek solmazsa
Bahattin Tonbul
27.8.2013

Bahattin Tonbul
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Hayatımın Özünde

Karanlıkta gökyüzü,oyalanan bu hayat
Unutulmaz o yarin,acıları gözünde
Geçmişini ansada,yürekleri hep bayat
Yürünen o sokaklar,hayatımın özünde

Aşkın meyhanesinde,harcanan bensiz zaman
Doğmayan güneşinle,örtülmüş üstün saman
Hesabını vermedin,gönülden gitmez aman
Yürünen o sokaklar,hayatımın özünde

Bir içimlik sigara,işte tükenen yaşam
Uzayan mevsimlerin,hepside olmuş paşam
Kaybolan hayaliyle,dağları senle aşam
Yürünen o sokaklar,hayatımın özünde

Çok uzaktan gelen ses,sevenlerin dilinde
Ölüm ruleti gibi,döndürdükçe elimde
Kaybolan çaresizlik,son yarimin belinde
Yürünen o sokaklar,hayatımın özünde

Gözlerimden akan yaş,akar kendi kendine
Kimsin diye sorsalar,acep onun derdi ne
Suskunluk arasında,aksın oda bendine
Yürünen o sokaklar,hayatımın özünde
Bahattin Tonbul
9.10.2011

Bahattin Tonbul
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Hayatın Bedeli

Güzellik baktığın, o şeyde değil
Bakışında güler yüzü olmalı
Gözünün gördüğü, bu yüzde değil
Hayatın bedeli, sonu olmalı

Bir düşün istersen, unutamazsan
Sevdiğin güzeli, yaşatamazsan
Anlamsızdır yaşam, ışıtamazsan
Hayatın bedeli, sonu olmalı

Rüzgarların gücü, yalınız olsa
Yıkamazdı seni, sonsuzda kalsa
Toprağa dalmıştır, orda kaybolsa
Hayatın bedeli, sonu olmalı

Zamanı kontrol et, planını yap
Doğru taraftaysan, gönülleri kap
Artık inanırsan,gökkuşağı yap
Hayatın bedeli, sonu olmalı

Dünyamız aynadır, ona gülümse
Ona gülümsersen, aşkı özümse
Sevda çeken gönül, eğer ölümse
Hayatın bedeli, sonu olmalı

Bahattin’im bende, duygusal anlar
Sevdikçe hatırla, tükenmez canlar
Anlat sevdiğini, ısınsın kanlar
Hayatın bedeli, sonu olmalı
Bahattin Tonbul
14.5.2013

Bahattin Tonbul
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Hayatın Rengi Kaçmış

Hayatın rengi kaçmış
Sebebi sensin
Seninle yaşarken tüm rengi verirdin
Benzin sararmış
Tüm bedenin toprak oldu
Ruhun olgunlaşmış
Seninle çok güzel günlerimiz geçti
Hepsi yalanmış
O kadar bütünleşmişiz ki
Sensizlik acıymış
Yokluğun yaktı içimi
Yüreğim yanmış
Doyamadım aşkına
Gönlüm karalmış
Hayatımız hep mış,mışlaşmış
O yüzden herşey adeta
Boşlukta kalmış
29.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hayatın Sevenleri

Herşeyin bittiği an, yürekler perçinleşir
Tam tükendi denince, sevda yeniden başlar
İşte o an başlangıç, gönüller halsizleşir
Hayatın sevenleri, kalp yarasını haşlar
Bahattin Tonbul
10.8.2012

Bahattin Tonbul
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Hayatın Sundukları

Yarden uzak yaşananı saymayın
Hayatın sunduklarıyla eğlensin
Mevsimleri kurak olur kanmayın
Zemherinin donmasını beğensin

Boşu boşuna sarma yaraları
İçinde yari yakar düşünürsün
Bırak kendi kendine meraları
Ot bittikçe içinde eşinirsin

Kokusunu almazsan kaybetmişsin
Başkası anarsan ayıp etmişsin
İşte o zaman anla fark etmişsin
Hayatın sunduklarıyla eğlensin

Sana sunulanla ölü bilsinler
Ellerin titriyor beni görsünler
Ürkek bir kuş gibi dalı versinler
Hayatın sunduklarıyla eğlensin

Gözleriyle kalbime ışık tutan
İlk kez huzurumu tatıp da yutan
Aşkı sevdayı onunla unutan
Hayatın sunduklarıyla eğlensin

Zincire vurmuşum geçmiş yılları
Ellerim arkamda,durur sırları
İdama mahkumum bitmez halleri
Hayatın sunduklarıyla eğlensin
Bahattin Tonbul
10.1.2012

Bahattin Tonbul
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Hayati Tonbul'a

Ömrümce hiç bakmadım
Arkama da takmadım
İçimdeki kor ateş
Sağa sola atmadım

Seçmek elimde değil
Baba olmak pek sefil
Yaşarken yaptıklarım
Anlatılacak değil

Uzaklarda yaşardım
Eşi dosta şaşardım
Babaya abi derdim
Çok sevip ağlamadım

Çok küçükken everdi
Çoluk çocuk türedi
Yaptığı bütün işler
Büyümeden biterdi

Peş peşe çocuk oldu
Hangisini korurdu
Ata er kil aile
Kendi dışa yoğruldu

Dostlar onu bilmezdi
Dağı taşı hep gezdi
Yer içer düşünmezdi
Kimseye güvenmezdi

Eli açık bonkördü
Yüreğini kim gördü
Sağı solu güldürdü
Geleceği söndürdü

Yeme içmeyi bilir
Çevresinde giyinir
Yarını düşünmeden
Dedeye baba denir

Baba,baba olmadı
Dede baba kalmadı
Zaman hepsini birden
Geleceğe bakmadı

Sessizce miras yedi
Çok çalışıp hep gezdi
Gönlündeki ateşi
Hiç kimseye demedi

Para onun bir araç
Mülkünü yaptı sarkaç
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Ömrü boyunca gezdi
Kalmadı sattı bakraç

Allah’tan ki Bayram’ı
Dışa verdi tamam mı
O da çalış masaydı
Yok olur kabadayı

Çok çekti çevresi de
Eşi dostu severde
Yıkılır ailesi
Üzülür dedesi de

Baba olmuş Hayati
Yemiş bütün serveti
Geleceği düşünmez
Kim bilir neler etti

Geleceği yaşattı
Düşünmeden borç yaptı
Onu taşıyan dostlar
Yürek yakıp kabarttı
Bahattin Tonbul
30.1.2009

Bahattin Tonbul
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Hayatsın

Sen gittin ama
Nasıl ihtiyacım var sana
Sarılsam o kollarına
Dudaklarımı koysam boynuna
Kokunu içime çeksem doya doya
Bıkmam inan bu sanki bana bir rüya
Umudum ayak seslerin
Duysam kalbiyin atışını
Kulağımda çınlar şarkılarımız
Uzaktan gelir ağlamaklarınız
Yankılar karşı dağlardan hıçkırıklarımız
Bırak bırakta ağlayayım
Özgürce bağırıp çağırayım
Cennetinden kovdurayım
Ama
Sen çok uzaklardasın sonsuzluktasın
Bensiz o karanlıktasın
İçimi aydınlatansın
Bekletme koynunda ölümü gülüm
Bir ömür kadar bana tuzaksın
Olsun sen benim için var olan
Hayallerimde solmayan
Gerçek hayatsın
Bahattin Tonbul
5.3.2012

Bahattin Tonbul
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Hayatta Gülemem

Yaşarken de hasrettim yanımda iken de hasret
Karşıma gelip durunca hayran,hayran bakardım

Seni göremeyince vaktim gedmezdi aşkımı merak et
Kulaklarım sağır oldu duyamazdım ne olur sabret

Göz yaşlarım gülmeyi unutturdu seni bilemem
Sensiz olmayı kabul edemem içime sindiremem

Çok sevdim,sende sevdin biliyorum hayat da gülemem
Mahvettin tüm geleceğimi başka bir şey söyleyemem
25.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Haydi Be Oradan

Bazı insanlar vardır dış görünüşü deli
Bazıları içinde olmuş adeta bir veli
İşte o zaman ayırt edebilirsin bunları
Söylediği sözleri oturup bir güzel dinlemeli

Hayat bu her güzel söz adama değer vermeli
Hoş sohbeti dinlenir,anlamlı olan sözleri
Gelecek nesillere tek,tek güven vermeli
Haydi be oradan demeden kısaca sevmeli sevilmeli
1.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hayeller Ülkesinde

Hayaller ülkesinde
Biter mi sevda dersin
Umudun ötesinde
Sevenler murat ersin

Kovalamayı sever
Yarini kimler över
Görmek her şeye değer
Sevenler murat ersin

Aşk öyle haindir ki
Özlemler sakindir ki
Ruhu  zalimindir ki
Sevenler murat ersin

Şimdi altından geçtim
Akan sulardan içtim
Başak tutmadan biçtim
Sevenler murat ersin

Sarı sever gülleri
Toprak ıslak elleri
Türkülerde dilleri
Sevenler murat ersin

Havayı nemsiz aldın
Çayını demsiz saldın
Yüreğinde sen baldın
Sevenler murat ersin

Bahattin aşkta özel
Kalpte söylenen güzel
Çiçeğin dalı gazel
Sevenler murat ersin
Bahattin Tonbul
10.10.2013

Bahattin Tonbul
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Haykır Sende

Sen öyle bir yer etinki
Yüreğimden çıkmak bilmedin
Çıkarıp atsam bile
Durup beni hala izlersin

Seninle tanışınca doğmuştum
Sen gidersen ölürüm
Yüreğime attığın o ateşi
Sen gelme sen de görürüm

Bakma bana abdal,abdal öyle
İçimdeki derdi
Söküp atmak kimin gelir işine
Haykır sende sevdiğine

Özle sen de,özleme sen de
Seni ben
Rüyalarımda girme sen de
Hayeller yine görürüm
08.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Haykırayım Derken

Çok sevdim ben onu,o hiç gelmedi
Gideni değildim,onu sevendim
Giderken ağladı, bana gülmedi
Haykırayım darken, gerçek sevendim

Sen varken darılmaz,çiçek bahara
Yağmurlu havada,o sonbahara
Bakıp içlenmezdim,sevdan avara
Haykırayım darken, gerçek sevendim

Ölenler demişti,ölen değilim
Gidenin ardından,akar meğilim
İtiraf etsemde,sevmez değilim
Haykırayım darken, gerçek sevendim

Varken ağlamazdım,hasret çekene
Sensiz bağlanmazdım,acı ekene
Ayrılsa küsmezdim,sevda dikene
Haykırayım darken, gerçek sevendim

Ayrılıp gidene,inan küsmezdim
Seven gönülleri,sensiz üzmezdim
Yıkılsa yıkılsa,ayrı gezmezdim
Haykırayım darken, gerçek sevendim
Bahattin Tonbul
17.12.2011

Bahattin Tonbul
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Haykırdı Türk Milleti-1

İnlersen yüce dağlar haykırarak ses verir
Türk’ün o bakışında,yüksek yaylalar erir
İçindeki hak sesi,gönül derya eritir
Tüm dünya o milleti,güçsüz gördüğü zaman
Haykırdı Türk gençliği,attı onu vatandan

Kalbindeki çarpıntı,gitmez inan bir zaman
Yüreğine hız verir,damarında akan kan
Sen bir Türk’ün oğlusun,düşmana verme aman
Bu dünya o milleti,güçsüz gördüğü zaman
Haykırdı Türk milleti,atıverdin vatandan

Doğu batı sevgisi toplandı Ankara’ya
Çeşit çeşit insanı,getirdin bir araya
Meclisini kurunca,hedef oldun saraya
Tüm dünya o milleti yok saydığı bir anda
Haykırdı Türk insanı,atıverdin vatandan

Sesi bir büyü gibi,dolaştı tüm yurdumu
Umutsuz bu topluma,umut satan oldu mu
Gönüllerde taşırdı o güzelim kurdunu
Bu dünya o milleti yok saydığı bir zaman
Haykırdı Türk gençliği,çekip gidin vatandan
Bahattin Tonbul
11.4.2010

Bahattin Tonbul
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Haykırdı Türk Milleti-2

Onda öyle bir hız var kapladı gönülleri
Yüzyıllarca vatana,hizmet veren günleri
Bakışıyla düşmana,korku salan gülleri
Tüm dünya o milleti yok saydığı bir zaman
Haykırdı Türk milleti,çekip gidin vatandan

En güçsüz bir anında,bakışlar değişmezdi
Milli mücadelede,düşmanlar gelişmezdi
Anadolu içinde,vatanı bölüşmezdi
Bu dünya o milleti yok saydığı bir zaman
Haykırdı Türk milleti,çekip gidin vatandan

Büyük küçük demeden,hizmette erinmedik
Aç olduk susuz kaldık,kimseye güvenmedik
Kadın erkek demeden,rahatça gezinmedik
Tüm dünya o milleti yok saydığı bir zaman
Haykırdı Türk milleti,çekip gidin vatandan

Acıları bölüştük kanımız aktığı an
Duvarları sökmüştük,ateşler yaktığı an
Düşmana görünmüştük,denize döktüğü an
Bu dünya o milleti yok saydığı bir zaman
Haykırdı Türk gençliği,çekip gidin vatandan
Bahattin Tonbul
11.4.2010

Bahattin Tonbul
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Haykırdım

Haykırdım göklere duyan olmadı
Yandı yüreğim söndüren çıkmadı
Aradım sordum kimseler bakmadı
Yar seni benim gönlüm bırakmadı

Hayat bir güneş suya inat canım
Bu dünyada dostum sana bakarım
Kalbine girer içinde yatarım
Sonsuza dek hayalini sorarım

Yağmur yağarsa rüzgarın tadı yok
İçin yanarsa bakanın belki çok
Aşkımın anısını kalbine sok
Seven yüreğim açtır gözümse tok
Bahattin Tonbul
28.07.2008

Bahattin Tonbul
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Haykırır Dersin

Kalbimde duruyor,senin ateşin
Damarımı sarmış seni beklerim
Gökyüzünde doğan,yanan güneşin
Bedenimi yakmış,nasıl eklerim

Dağların üstünde,sevenler gezer
Ararım yarimi,sararım onu
Bulutlar altında,yürekler ezer
Tutamam sevdamı,unutmam onu

Bulutlar su olup,yere düşecek
Görürsen ruhumu,sevda çekersin
Gönül yüreğimi nasıl deşecek
Acılar içinde haykırır dersin
Bahattin Tonbul
29.6.2009

Bahattin Tonbul
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Haykırıyorum

Titrer yüreğim engin denizlerde
Sensiz
Yağacak yağmuru
Düşebilecek toprağı
Yok

Sırılsıklam olmuş aşkımız
Sonsuzlukta
Yapa yalınız
Gönüllere hiç
Düşmüyor

Cennetine karıştırmış
Melekleri ararken
Ruhu kapı kapı dolaşıyor
Çocukları
Hatta sevdiklerini
Yana döne
Anarken

Koş koşa bilirsen sevdiğim
Ellerini uzat tutayım hele
Kaybolma dün ki gibi yanımdan
Ben sensiz olamam
İnan

Sensizse hiç yaşayamam
Bu ellerde
Dağlar taşlar yanarken
Kızıllığında unutulmuştu anılarımız
Karanlığa gömülürken mazi
Şarkılarımızı söylerdik birlikte
Diz dize
Seslerimiz karışırdı birbirine
Nihansın Diğdeden ey mesti nazım
Veya Biraz kül biraz duman olurdu
Nidamız
Doldu hepsi seven gönlümüze
Bak
Dinliyor artık bütün alem
Bunları
Dinledikçe hatırlar mı dersin
İkimizi
Bak ben
Ağlıyorum  özleyip hissettiğimde
Haykırıyorum da duysun herkes
Seni sonsuz sevdiğimi
Sevğilim
Bahattin Tonbul
21.8.2010

Bahattin Tonbul
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Haykırmak İstiyorum Geçmişe

Sesimin titremesi geçmiyor seni hep anınca
Kalbim aşkınla yanıyor gün geçtikçe umutsuzca
Bitmiyor sevgim bitmiyor içimdeki ateş batasıca
Haykırmak istiyorum geçmişe ve geleceğe bolca

Kimse sormasın seni bana,adını bile anmasınlar
Zaten her an yanıyorum aşkınla yüzüme baksınlar
Beni bana sorup unuttuğumu sakın sanmasınlar
Haykırmak istiyorum geçmişe geleceğe duymasınlar
24.04.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Haykırsana

Seni tanıdığım anda
Sana sevdalıydım görürdüm rüyamda
Her yanımı sarmış deliler gibi aşkın
Hayalime dolmuştu artık
Kaybettiğimin tam umutsuz anında
Anılara hatıraları katıp saklardım resmini
Koynumda
Her yerde seni görür,senden ayrı
Özlemle ona bakar
Ağlardı  gözlerim

Şuan düşüncelerimle etrafı sis kaplı
Denizin ortasında olan bir kayadayım
Dört tarafını çalılar kaplamış
Sanki demir parmaklıklar arkasındayım
Kalbimi hasret yakmış
Gönlüm kırgın ve suskun

Bir düşünsene
Bıraktığın dünyadaki izlerini
Özlüyor nefesim
Tenime verdiğin sıcaklığı biliyorum
Seni sensiz ekliyorum
Dileklerimin arasına
Dünlere dün diyemez oldum
Günlere gün
Bomboş oluyor yapayalnız ömrüm

Hiç birini unutmadım unutamam da
Karanlıklar ışık oldu yüreğime
Anarken seni her gün

Dokunsan ağlayacak gözler
Yanağıma koyduğun tatlı buseler
Bakarken bana aşkla söylenen sözler
Kokunu duymamı engelleyemez
Hele o unutulmayan gülüşünü
Sakladım hayallerim arasına
Andıkça
Fırlar kurşun gibi ateşli sevdan
Parçalar bedenini özletir yüreğini
Bana
Haydi artık durma
Sessiz olan dünyana
Sevdiğimi haykırsana
Bahattin Tonbul
26.11.2010

Bahattin Tonbul
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Haykırsın Sevdiğini

Sevdiğinle seven yürekle boştasın
Yar yanında avare,avare  dolaşmasın
Baksın çevresine hayatı oda tatsın
Yaşamın sonuna kadar birlikte
O yar dediğin seni tatlı,tatlı okşasın

Bu okşama devam etsin,bitmesin
Ömrünün derinliklerinde yer etsin
Güneş de bulutu gökyüzünden silsin
Bulut yağmur olup sevdiği toprağa
Gözyaşı gibi derinliklere kadar gitsin

Gezsin içinde damardaki kan gibi
Hayat versin ona yeşillikler bağ tipi
Salkım söğüt meyvelerle sevdiği
Dolu versin can versin dağa taşa
Coştukça coşsun haykırsın sevdiğini
08.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hayvan Sevgisini Abartan

İyi dinle izle, çevreni gözle
Hayvan sevgisini, abartan insan
Sahte olur aşkı, yalancı gözle
Ruhu askıda dır, tükenmiş insan

Ne dersen de onun, hayvanı vardır
Görmez çevresini, dostu zarardır
Hayali onunla, oluşan yardır
Ruhu askıda dır, tükenmiş insan

Akıl sağlığına, dikkat etmeli
Kalbi her an kırık, can sabretmeli
Dostunu yarini, terk etmemeli
Ruhu askıda dır, tükenmiş insan

Her şeyi hayvanı, mutlu etmek zor
Tedavisi kendi, ateşinde kor
Hiç kimseyi takmaz, bütün insan hor
Ruhu askıda dır, muhtaç o insan

Karanlık gecesi, dünyası hayvan
Sanki düşmanıdır, sokakta insan
Dolu muhtaç insan, söyle kim hayvan
Ruhu askıda dır, tükenmiş insan

Düşünmez insafsız, saplantısı var
El açmış çocuklar, yürekler dağlar
Yetişmek zor ama, içi kan ağlar
Ruhu askıda dır, tükenmiş insan

Yuvanı terk ettin, o hayvan için
Yıllarca kokladın, eşin ne biçim
Allah aşkına de, hayvan ne için
Ruhu askıda dır, tükenmiş insan

Tedavi ol dön gel, bozma yuvanı
Şu kısacık günde, arı kovanı
Terk eylemez inan, yıkmaz tavanı
Ruhu askıda dır, tükenmiş insan

Bahattin de artık, ateşler yakar
Hayvan için hayvan, nereye bakar
Vazgeç bu sevdadan, insan o akar
Ruhu askıda dır, tükenmiş insan
Bahattin Tonbul
3.9.2016

Bahattin Tonbul
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Hazırlan

Mademki dün geçti, yaşanmıştı o
Yarın belli değil, iyi hazırlan
Hesabını tam tut, unutulmaz o
Ölümü hatırla ona hazırlan
Bahattin Tonbul
21.7.2013

Bahattin Tonbul
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Hecetepe'de Okuyordu

Hevesli gayretli idi,Hacetepede okurdu
Yeni,yeni buluş için,araştırıp eşe dosta sordu
Orta üçlerde fen ve matematiğin uyumu için yoğruldu
Ünite,ünite,konu,konu inceleyerek,sıraya koymuştu

Modu medyanı çok hoş bir biçimde ısıyla problem oluşturdu
Bu işlem öğrencilerin hoşuna gitti,matematiği fen’i buluşturdu
Fen de konuyu matematik dede işlemi kaynaştırdı müthiş oldu
Aritmetik ortalamayı bulmak onlar için bulmaca çözmek olmuştu

Prizmalarda alan ve hacmi işlerken aklıma birden geldi
Yüreğinde oluşan hareketi hemen hamurla çözüm getirdi
Tabana basıncı,su içinde batmayı ve kaldırmayı öğretti
Bütün bunları Ahmet Kıray hazırladı hesap edip birleştirdi

Düşünceler güzel hayat ta örneklerle bütünleştirip,buyur al
Çocuklar yarış ediyordu turnuvada gibi suyu ısıyı buharı sal
Güzelliğe bakın suyun üç hali matematik de olmuştu kural
Erime,kaynama ve donma noktalarını da problemde oldu kolay

Yaşın genç hizmette istek sizin gibileri vatana olacak destek
Matematiği fen’i bir arada işlem yaptırıp buluştura bilmek
Çok hoş bir dönem oldu Ahmet hocam yolun açık olsun
Bunca yıldır  eğitimle oynayıp kolay değildir bunları birleştirmek
11.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hediye

Karmaşık duygular içindeyim canım
Sen gittin gideli
Düşüncelerim bulut gibi simsiyah
Nerde yağacağı belli değil
İçim sanki karanlık
Yüreğimde yerin hala belli
Bir şimşek çaksa beynimde orda sen varsın
O ani görüntüde
Verilen parlaklık yok olu veriyor birden bire
Morelim bozuluyor
Elim ayağım tutmuyor o zaman senin gittiğinde
Gelecek için bir şey yapamıyorum
Sen yoksun diye
Artık merakım kalmadı,bu çevremde
Fotoğraf filaşları patlasada o ışığın içinde
Buluşamıyoruz artık bir karede
Boş ver ne yapalım
Allah'ın dediği böyle,sen beni orada bekle
Konuş zaman geçir meleklerinle
Bir bakmışın sevgilin geliyor
Giyinmiş beyaz kefeniyle
Alıp götürürsün artık
Gezdirirsin cennetini
El ele tutuşarak
Sonsuza dek
Verirsin ona
Hediye
20.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Helaldır Sana

Geçmişin tarihti seni özlerim
Tozun topraklarım,helaldir sana
Durmadan ağlıyor,akar gözlerim
Seviyorum demek hilaldir bana

İnkarlar edip de,geçmiş yazamam
Kurumuş dallarla,bağlar bozamam
Yatığım toprağı,elle kazamam
Seviyorum demek helaldir sana

Seni kötüleyen,dillerim kopsun
Geçmişi özleyen,kalbimde topsun
Koklaya bilirsem,çiçeksiz otsun
Seviyorum demek helaldir sana

Yalanı konuşmam,sade sözlerim
Akan gözyaşımı nasıl gözlerim
Düşmanı bilmeyen,hain yüzlerin
Seviyorum demek helaldir sana

Hatıralarını,aldım elime
Yaralarını da saran dilime
Kırılmış kanadım,ötmez telime
Seviyorum demek helaldir sana

Bahattin söylerse,dostları dinler
Gece karanlıkta,haykıran inler
Hakikati sorsan,konuşmaz cinler
Seviyorum demek helaldir sana
Bahattin Tonbul
22.4.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Helalin Adı Var

Helalin adı var, yapanı çok az
Haram çoğaldıkça, ona doyan yok
Hayır edenleri, kalmışsa biraz
Hırsızlık aklandı, onu soran yok

Zalimlerin elbet, bir vakti gelir
O da üzülünce, o anı bilir
Elbet yaşatanlar, birgünde ölür
Hırsızlık aklandı, onu soran yok

Haramı helali, karıştıranlar
Hayat dört mevsim, alıştıranlar
Her daim yaz olmaz, kırıştıranlar
Hırsızlık aklandı, onu soran yok

Ademe benziyor, yüzüne baksan
Yürekleri donmuş, ateşi yaksan
Gönlünü pas tutmuş, ne ile aksan
Hırsızlık aklandı, onu soran yok

Bedeni ademse, sebebi olmaz
Zehir zıkkım olmuş, haram hiç solmaz
Akıl taşlaşmışsa, inanç kaybolmaz
Hırsızlık aklandı, onu soran yok

Bahattin geceden, sabaha erde
İlmin cehaleti, kovduğu yerde
Allah’a sığındım, hırsızlık nerde
Çalanlar aklandı, onu soran yok
Bahattin Tonbul
30.08.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Helalleş

Doğada çiçek doğar büyür,dal budak kaplar
Her yanı,hatta bazen de
Filiz verir çoğalır ve sonrada kurur
Zamanı gelince de,yok olur
Ama o yok oluşun ardından da başka baharlara
Örnek olur
Değişik tonda renk
Tekrar gün olup kızarır
Başka alemlerin altında
Su ile yoğrulur akar gider
Mekanlar hep böyle midir dersen
Anlaşılması gerçekten çok zor
Zor anlaması ama,hatta  anlatması
Hep sabittir gönüllerde
Gelip birde,geri gider
Sevdaya aşka gönül koyanlar
Ateş taşımaksa
Gerçekten her şey
Sevenlere beleş
Sonra bütün sevdalar olsun olmasın
Ayrılık hasret girince araya
Geçmişinle güzelce helalleş
Bahattin Tonbul
22.1.2011

Bahattin Tonbul
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Hele Gel Gel beriye

Bana yardan bir haber ver,kulun kölenin olayım
Sana elimi uzattım,tutup da beni alaydın
Hele gel gel beriye,tombul tombul elleriyle
Tutmuşum yanaklarını selı versem ben geriye

Uçup giden kuşlarına,sana bakan kaşlarına
Ak düşmüştür saçlarına,boyayıp da bakı versen
Hele gel sen geli versen şu gönlüme giri versen
Canımdan can alamazsın,hatırını sora bilsen

Unuttunmu yar bizleri,görülmüyor benizleri
Açma sakın göğüsleri,duruyor bak diş izleri
Hele gel sen gel beriye,söylemeden ileriye
Canımdan can alacaksan,duyurmayın sevgiliye
06.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hele Karanlık

Şu anda gece yarısı,saatbir evde yalnızım
Ortam sesiz,kimsecikler yok
Sessizliği özlemişim,kafam boş
Boşluk insanı korkutuyor
Hele karanlık.
Yalnızlık,çok zor hayat devam ediyor
Çocukluğumu ve yaşadıklarımı düşünüyorum
Bir gün yalnız kalacağım,belki bu dünyada
Belki de toprak altında
İşte orası çok karanlık
İnsan yaşarken de karanlıkta kalabiliyor
Aşk yok,sevgi yok,işte yalnızlık!
Bu da bir karanlık değil mi?
26.8.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hele Tutu Ver-1

Gönül macerası durana  kadar
Sevda ile yara akana kadar
İçimdeki acı çıkana kadar
Tükenen gücümü hele tutu ver

Zamanın da olsa gönlümü tutar
Bütün sevdalılar hep ona bakar
İçindeki aşkı durmadan yakar
Tükenen gücünü hele tutu ver

Yıldırım değil ki yakı vereyim
Ağzımda ki dili kesi vereyim
Yüreğimde sevdayı dindirseydim
Tükenen gücümü hele tutu ver

Bakmayın siz yanar dumansız ateş
Seven yüreklerde dolaşan kalleş
Elinde kaması vurarak bir deş
Tükenen gücünü hele tutu ver
Bahattin Tonbul
06.10.2008

Bahattin Tonbul
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Hele Tutu Ver-2

Habersiz senide alıverdiler
Kalbimdeki aşkı söküverdiler
Sağa sola bakıp fırsat verdiler
Tükenen gücünü hele tutu ver

Yanarsa aşıklar arar her yerde
Sensiz bu dünyayı tutar dillerde
Bazen yerde bazen de göklerde
Tükenen gücünü hele tutu ver

Kalbimizi boştan yere yormayın
Aşkımızı dilde dolandırmayın
Hatıralarımı alıp saklayın
Tükenen gücünü hele tutu ver

Yüreğimizdeki sevdayı atma
O andaki ruhlarımızı sakla
Eşe dosta anıları bırakma
Tükenen gücünü hele tutu ver
Bahattin Tonbul
6.10.2008

Bahattin Tonbul
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Hele Yar-1

Yüreğindeki aşk başka
Hele yar canım yar yar yar
Doyamadım bense başka
Unutamam seni de yar yar

Dayanmadı beden aşka
Deha yar yar yoksun yar
Senin için kalp de sakla
Bırakamam seni de yar

Sevdalanan deli gönlüm
Hele yar canım yar yar yar
Bu dünyadan geçti ömrüm
Unutamam seni de yar yar

Anıların durur bende
Hele yar canım yar yar yar
İçimdeki yara kalp de
Dayanamam acı yar yar
Bahattin Tonbul
24.10.08

Bahattin Tonbul
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Hele yar-2

Ufuktaki güneş nerde
Hele yar canım yar yar yar
Toprak örttün üstüme de
Nasıl kıydın bu cana yar

Sensizliğin yaktı beni
Hele yar canım yar yar yar
Yalnızlığın yıktı teni
Unutmadım seni de yar

Ağlayan o gözlerini
Hele yar yar canım yar yar
Yok edersin bedenimi
Tutamazdım canımsın yar

Sevemedim bende seni
Hele yar yar canım yar yar
Ruhundaki cennetini
Göremezdim canımsın yar
Bahattin Tonbul
24.10.08

Bahattin Tonbul
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Helva

Çocukluğum aklıma geldi helva alıken
Dükkanda yarım ekmekle yüz gram yerken
Onu yaşadım bir an ne tatlı olurdu adeta zevkten
Sadece helva yemek için,giderdim dükkana erken

Fazla alamazdık helvayı az,az katık ederdik
Yetmezdi helva tadını damağımızda hissederdik
O kadar iştahla o kadar zevkle onu yerdik ki
Doymazdık adeta diğer günü iple çekerdik

O anı yaşamak için bir kilo helva aldım
İnan ordaki yediğim yüz gramın tadını bulamadım
Ne kadar özlemiştim  o zamanı hayalleyip daldım
Anlamadım ya helvalarda yada ağzımda o tadı yaşıyamadım

Hüsrana uğradım çocukluğumda alamadığım helva
Şu anda yiyorum ama inan o anı yaşayamadım ya
İçimi ürpertiyor adeta adını dahi alınca o andaki helva
Anlıyamadığım bir şey ya helvalarda yada benim ağzımda
Bulamadım inan o tadı şu anda
19.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Helva.

Çocukluğum aklıma geldi helva alırken
Dükkanda yarım ekmek ile yüz gram derken
Onu yaşadım bir an en tatlı olur zevkten
Sadece helva yemek için,giderim erken

Fazla alamazdık azıcık katık ederdik
Yetmezdi helva tadı damak da hissederdik
O kadar iştahla o kadarda zevkle yerdik
Doymazdık ama diğer günü iple çekerdik

Anı yaşamak için bir kilo helva aldım
İnan yediğim yüz gramın tadını saldım
Özlemiştim o zamanı hayalleşip daldım
Helvalarda anın yadını yaşayamadım

Hüsran çocukluktaki alamadığım helva
Şuan yiyorum ama,anı yaşayamadım
İçi ürpertiyor adını alınca helva
Tat kalmamış benim ağzımda anlayamadım
19.04.2008

Bahattin Tonbul
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Hemde

------------00

Ey sevgili yar
Seven yüreğimde uzanmış yatan
Yattığı yeri bozup parçalayan
Karanlık günlerde sabahı  gece
Umuduma bölük bölük hece katan
Sevda katili yar

Umudumu bir anda yok ettin
Yalnızlığımı  gökkübbe altında erittin
Beni bensiz delirttin
Sevda katilisin sen sessiz  yar

Deliler gibi sevdiğimi anlayamadın
Hastahane odalarında
Geçmiş yaşadıklarımız
Bir oyundu sanki
Göz göre göre sen benden uzaklaşırken
Anlayamadım
Sense anlatmak istedin belki
Farkında olamadım,anlatamadın
Ey mahsun sessiz kalan yar

Vardı seni ölüme götüren  tek sebep
Allah’ım biliyordu
Seni de seviyordu
Cennetinde bekliyordu
Bu alem size sınav diyordu
Sen sınavı bitirdin
Sıra bende
Sevdamın katili
Arkandan geleceğim biliyorum
Hemde
Bahattin Tonbul
15.8.2012

Bahattin Tonbul
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Hemen

Kalkıp gittin sen bu ellerden
Nasıl ettin yar güzellerden
Anıları çal gönüllerden
Suyu içtin akan sellerden

Gel sevgilim unutamam ben
Orda bur da gezemezsin sen
Yüreğime sevda yüklerken
Gidiverdin bu elden hemen
Bahattin Tonbul
10.4.2009

Bahattin Tonbul
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Hemen Git

Sana git derken çok düşündü şu gönlüm
Orada acıların dinip mutlu olacaksan git
Sana iyi bakamadım benim tatlı gülüm
Acı duymayacaksan durma hemen git

Dayanılmaz oldu o çektiğin acılar
Hisederdim yüreğimde heran sızılar
Sensiz kaldı yavruların durmaz ararlar
Anne diye dertlerine hep ortak olurlar

Git geçmez bu acı çok derinmiş içinde
Yaraların sızıladıkça benim beynimde
Titriyordu kuş gibi yüreğin durmadan
Artık o acılar geçsede geçmesede
08.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hemen Ölsün

Etin ne ki budun olsun
Yüreğin aşkımla dolsun
Seni seven bende bulsun
Sevmeyen kahrından ölsün

Hayat su ise içelim
Seven kalpleri seçelim
Umutsuz aşksa biçerim
Görmeyen kahrından ölsün

Güneş gibi parlar yüzün
Son anların baya hüzün
Yaşamından iki gözün
Çekemeyen hemen ölsün
Bahattin Tonbul
15.11.2008

Bahattin Tonbul
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Hemi

Beni bu alemde bırakıverdin
Gittiğin o yerde unutma hemi
Acınla tadını toprağa serdin
Umudu içimde bırakman demi

Gözlerim havada,yüreğim sende
Vardığın tanrıya dualar bende
Ruhumdaki özlem,duruyor tende
Sevdayı içimde bırakma hemi

Senki beni sevip,uzağa attın
Gecemi gündüze,kiminle kattın
Ağacın altına,bensiz uzattın
Aşkını içimde,kaynattın demi

Gece gökyüzünde,yıldızlar olur
Sevenin gönlünde,acısı kalır
Kötü yürek sensiz bak nasıl solur
Sevdanı tenimden,ayırtma hemi

Dilerim tanrıdan,benim olasın
Açtığın yaraya,merhem çalasın
Boşkalan elleri bele dolasın
Umudun içimde,ağlattın hemi

Bahattin’im yari arar dururum
Onun sevdasıyla,hergün kururum
Severim ben onu,bitmez gururum
Yarin özlemini,bağladın hemi
Bahattin Tonbul
12.2.2012

Bahattin Tonbul
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Hemide Köylü

Ruhunsa sonsuz da feryat ederken
Karanlık güçlerin,kayboldu birden
Sevgiye yüklendi,bu aşk giderken
Toprak oldu beden görülmez kirden

Sevmişim ben köylü,hemde güzeli
Hem güzeli sevmiş,hemide köylü
Bahattin Tonbul
11.10.2009

Bahattin Tonbul
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Hep Ağlarım

Dostlar bana konu değiştir diyor
Konularda değil yüreğimdesin
Kendini bırakı verdin toprağa
Seni seven bu kalp yalnız neylesin

Geçer belki kalmaz hiç sancılarım
Tut göğsümü gizlice hep ağlarım

Tükenmez içimde acıların
Nasıl durur sensiz yüreğim benim
Hasretinse elinde tanrıların
Bedenimi toprağa sarın benim

Geçer belki kalmaz hiç sancılarım
Tut göğsümü gizlice hep ağlarım
Bahattin Tonbul
22.6.2009

Bahattin Tonbul
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Hep Bağlı Kalır

Gitmekle ayrılmış,  olamazsın sen
Benimle burada, yüreğin kalır
Sevdanı  geçmişte, bağlatmış isen
Gönlümde anılar, hep bağlı kalır

Yanıp kül olduysan, yeniden güle
Dönmeyi beklersen, dualar dile
Küller arasından, öten bülbüle
Gönlümde anılar, hep bağlı kalır

Balık gibi yüzüp, kuş gibi uçtuk
Karanlıktan korkup, gölgeye kaçtık
Kardeşçe yaşamı, özüne açtık
Gönlümde anılar, hep bağlı kalır

İçidir hakikat, dışında resmi
Görmediğin boştur, aşkında ismi
Hepsi boş manzara, hayali kısmı
Gönlümde anılar, hep bağlı kalır

Cesur değil isen, aşık olaman
Gerçeğin peşinde, farklı kalaman
Herşey onu izler, yalnız salaman
Gönlümde anılar, hep bağlı kalır
Bahattin Tonbul
16.2.2013

Bahattin Tonbul
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Hep Haram Olur

Okudum okudum,mısralarını
Anladım desemde,çok yalan olur
Unutmadın en son, ısrarlarını
Gözyaşların bana,hep haram olur

Neşeyi sevinci, attım içine
Dökülen saçların, acep suçu ne
Acıları yazıp,koydun içine
Gözyaşların bana,hep haram olur

Sevinçler çoğaldı, izleye bilsen
Geçmiş hayatımı, ne ile silsen
Gülmenin anlamı, aşk diyebilsen
Gözyaşların bana,hep haram olur

Çok gizli olmadı, sevdamız buysa
Sır gibi dolaştın, kalbimde oysa
Hüzzam makamında, şarkılar duysa
Gözyaşların bana,hep haram olur

Anlamadım inan, korkularını
Dinleye bilseydim, şarkılarını
Çizmiştim ben satır,aralarını
Gözyaşların bana,hep haram olur

Aşkına mahkumum, içim çok yanar
Okuya bilseydim, dillerim kanar
Çırpınışlarımı, rüyada sanar
Gözyaşların bana,hep haram olur
Bahattin Tonbul
2.8.2012

Bahattin Tonbul
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Hep Kalbimi Ezsinler

Göz yaşımı görmesinler
Sevdiğimi bilmesinler
Hep kalbimi ezsinler
Bize nazar değdirmesinler

Kaşların kara idi gözlerin ela
Nazar değerdi böyle sevdaya
Farketmedik ama sana bakmaya
Kıyamazdı şu gönlüm koklamaya

Bak istersen geri dön dünyaya
Orada neler gönderirsin buraya
Biz hasretiz geli ver hele rüyaya
Anlarız yorumlarız bizde burada

Kara toprak seni benden ayırdı
Bilemedi şu gönlümü sıyırdı
Yüreğimi parçaladı kıymışdı
Acın çokdu ondan dayanamadı
11.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hep Seni Bekledim

Uzaktan bir ses, ismimi anar
Bu ses senin belli,kalbimi yakar
Hatıraların yanımda,geç kalma solar
Bir zil sesi geldi,hep durmadan çalar

Bu zil nedir diye,hayretle dinledim
Nerden geldiğini,bir türlü bilemedim
Pür dikkat ettim,evet bu kalbim
Sen uzaklardasın ya,hep seni bekledim

Çok eziyet çektim,yetsin bu kadar
Geceleri uyuyamıyorum, sabaha kadar
Nasıl bir aşk ateşi ki içimi yakar
Ayırtma bizi Allah'ım mahşere kadar
2.9.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hep Yabancı Geliyor

Senden uzak değilim
Seni arar yüreğim
Toprak da ki bedenin
Karışmışsa ne yazar

Sıra sıra verilir
Güzellerde dizilir
İçinde sen olmazsan
Rüzgar olup gezilir

Estikçe tozar dünya
Seni bur da arama
Kimselere soramam
Yarim yoksa yanımda

Derelerin tadı yok
İçlerinde suyu yok
Aşkımı ben kaybettim
Bedenin de acı çok

Etraf ateş kaynıyor
Ruhumu bunaltıyor
Sensiz bu eller bana
Hep yabancı geliyor
Bahattin Tonbul
19.10.2008

Bahattin Tonbul
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Hep Yazar

Sevgisiz aşk olur mu
Hayat bizi korur mu
Dilerim tanrıdan ben
Seven yarden olur mu

Bedeninde acı var
İçim durmadan yanar
Sevdiğim gönüllerde
Aşık olur hep yazar
Bahattin Tonbul
12.1.2009

Bahattin Tonbul
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Hepimizi Yaratana

Hey deli gönül hey.......
Yıllar geçtikçe bilim teknik ilerledikçe
Çocuğuna arkadaş bulamazsın
Onun dostu arkadaşı
Sanal dünya ruhunu aşılamışsın

Olamaz büyüğü küçüğü için fedakarlık
Her şeyi sanal,merhameti kuluçkalık
Böyle zamana böyle tekniğe
Bir türlü alışamadık

Sevgisi yok,içinde sızıda yok
Kesen elini bir damla akacak kanı bile yok
Bu adamdan merhamet dileme sakın
Onun sana değil kendisine faydası yok
Yok yok olmasına ama
Bunu biz sunmuştuk ona
Suç kimde hele bir sorsana
Bana değil
Hepimizi yaratana
22.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hepinizi Köyü Özlerdim

Çok bekledim seni abi çok merak eder özlerdim
İçimde ukteydin birlikte olmayı yakın yaşamayı isterdim
Seni veya bir başka kardeşimi farketmez hepinizi beklerdim
Bu yüzden köyü hiç bir yaz boş koymadım hep şenlendirdim

Çok davet ettim Safiye'yi gelmediler köyü transit geçtiler
Ülküyü ve Mine'yi yalnız olunca ihtiyacım olurdu gelmediler
Yanımda bir tek kızım Ecem olurdu korkardım  İstemediler
Yinede yılmadım evi yıkılmadan korudum teşekkür bile etmediler

Son kararım yalnızlıktan iş göremezdim başkalarına muhtaç ettiler
Zaman zaman Bahattin gelirdi işi icabı gidince korkardık görmediler
Şunu anladım ki bizimle yaşamaları birlikte olmayı hiç mi hiç istemediler
Söz verdim eski tadı alamazdım ailemsiz köyden onlarda gelecekler
20.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hepinizi Severim

Her halde tüm hayatım senin yanında geçecek zannetin
Ölürsem canım,ruhum hep yanınızda olmasını isterim
Eğer bir gün haber veremeden kapanırsa gözlerim
Bak dinle yaşadığım ve ayrı kaldığım süre hepinizi severim

Çok merak etmişsin,dünyayı terk ederken son sözümü
Ağzımı açık çıkaramadığım seviyorum ifadesindeki özünü
Allah'a yalvardım ağlamasınlar,mahvetmesinler bütün günümü
Duyuyorum konuşamıyorum,göremiyorum canlarım hepinizi
14.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hepsi Birden

Zaman geçtikçe derman azalıyor
Gönlümde
İçimi saran ve hapsettiğim duygular
Benden daha perişan
Koşup yakalamaya can atan
Özlemlerim firar etmiş artık
Çorapsız ayaklarımla yakalamam mümkün değil
O yarayı sarmak hele imkansız

Ruhumu saran acıları
Tutmak gerçekten zor
Şiirlerimle sarhoş olmaya başladım
Akşamları iple çeker oldum
Çünkü  o an duygularımla baş başa kalıyorum
Tek başıma bir ben bir de o

Her yer karanlık
Perdeleri açıyorum sokak lambaları ışıtsın diye
Oda hüzün veriyor yarsiz yüreğime
Neden mi?
Geçmişin izleri yürüyor gölgelerde bak
Göz yaşlarımdan akan damlalar
Yanağımı ıslatıyor
Tıpkı özlemle damla damla düşen yağmur gibi
Ateşimi söndürür belki

Ya şimşeklerin ışığı ve gürültüsü
Hoplatıyor herkesi yerinden
Kulaklarımı yırtarcasına haykırış
Parçalayıp titretiyor bedenimi
Korku parçam oluyor o an
Senden uzak korku dolu sevdama

Andıkça yanar
Her yara gibi kanar özlem
Saklanmış ağaç arkasına,kör ebe oynar gibi
Çocukluğumun gürültüsü
Yalnızlığımın örtüsü sarmış bedenimi
Şiirler şarkı olmuş gelecekte
Bana ne ben yokken söylenmeyen
Dillerdeki o nağme
Şahane olmuş
Gözlerime ahenk veren kirpikler
Gönüllerden yere düşüp yok olmuş
Hepsi birden
Bahattin Tonbul
28.1.2011

Bahattin Tonbul
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Hepsi Boş Hepsi Yalan

Seviyorum diyemem canım ben senden başkasına
İçimdeki yarayı deşme öyle fazla da oynatmasana
Seni sorsam eşe dosta hatta görürsem arkadaşına
İyi tart düşün başkalarınıda bizim gibi sakın ha yakma
Hepsi boş,hepsi yalan artık imkansız bunlar anlasana

Gidenler gelmez hatta geriyede dönmez bir daha asla
Sana aşık olan bu yüzü  kaybetme sonsuza dek sakla
Yalvarırım Allah'ım sevdiğimi orada koru günahlarını akla
Seni sorgulamam imkansız el açmam senden başkasına
Hepsi boş,hepside yalan bu dünyada beni yalnız bırakma
23.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hepsi Bu Kadar

Sanki ölümünü anlamıştı
Her istediği yeri gezmişti
İstediğini de o almıştı
Terk etti dünyayı sona kaldı

Yaşamayı sever içi kaynar
Bıraktığı o sevda yakar
Yüreğindeki aşkı da yanar
Al canımı da hepsi bu kadar
Bahattin Tonbul
12.08.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Hepsi Gizliydi

Sen melek oldun bense yalan
Gönülden gönlüme aşkı taşıyan
O,doğru yolu bulmamız için
Değişik sınavlara katıyor
Merhametine sığınıp
Acılarına sabretmem gerekiyor
Ama dayanamıyorum
Her gün kokunu özlüyorum

Sen verdin o imtihanı sıra bizde
Ölüm hiçte kolay değil
Hayat denizin de
Ağalar beyler paşalar krallar ve kraliçeler
Fakir zengin zayıf güçlü toprak içinde
Yaşayan her canlı gibi
 Hakkı sevip önünde iman edip eğil
Gönül deryası sonsuzluğun derinliğin de
Hepsi gizliydi sevgimizde
Bahattin Tonbul
9.6.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Hepsi Hediye

O kadar çok seviyorum ki
Yüreğimde öldüremedim
Mektuplar şiirler yazdım yıllarca
Bir türlü bitiremedim
Kitaplar arasına koyduğum güller
Kurudu
Ama kalbimdeki yara asla
Hala duruyor
Haykırıyorum duy artık
Beni acımı ve sevdamı
Dillere düştü
Bitmeyen
Tükenmeyen hatta
Eskimeyen sevgiliye
Hepsi hediye
Bahattin Tonbul
31.12.2016

Bahattin Tonbul
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Hepsi O Kadar

Yoruldum ben artık, insan olmaktan
Severken korkardım, aşık kalmaktan
Kokacak nefesi, yalnız solmaktan
Dedi ki  sevenler, hepsi o kadar

Onun için kalbim, oynar titrerdi
Özünde yaşanan, aşkım bu kadar
Toprağın bol olsun, özleyi verdi
Dedi ki  sevenler, hepsi o kadar
Bahattin Tonbul
3.3.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Hepsi Yalan

Hepsi yalan oldu, geçmişte olan
Ağlamasan da bir, ağlasan da bir
İster inan bana istersen dolan
Ateş olsan da bir, olmasan da bir

Verdiğin özleme dolanmadıkça
Seni sevdiğime, inanmadıkça
Elele tutuşup, sallanmadıkça
Beni sevsen de bir sevmesen de bir

Köşe bucak oldu, yıkıldı yollar
Bekleyen yarime, umuttu yıllar
Tutmuyor elleri kırıldı kollar
Geri dönsen de bir, dönmesen de bir

Acı çekmiş biri, eskisi gibi
Hatırla demiyor, unutsa sabi
Geçmişi tükendi, ağıdı tabi
Geri gel sen de bir, gelmesen de bir
Bahattin Tonbul
12.4.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Hepsini Bil

Allah katın da, peygamberi hak
İyilik görürsen kusurunu sil
Gönülden gönüle olsada ırak
Verdiğin sözlerin, sen hepsini bil
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Hepsini Yaşayarak Yazdım

Şiirlerimi yaşayarak yazdım içimden geldiği gibi
Sen hayatta iken eleştirir yazmamı istemezdin kendini
Okursa arkadaşlar bu nedir ne yaptın mecnun gibi
Derler diye istemezdin kendinden bahsetmemi

Bazen şiirlerimi okurdun dayanamaz ağlardın
Bak şair derdin herşeyi direk dolanmadan yazarsın
Bu değişik uslüp ama dolandırırsan renk katarsın
Canım benim ara sıra o tür denemeler oldu bakarsın

Benim hayatım şiirlerde okursan anlarsınız dostlar
Benim bir canım vardı şimdi o yok içimi sevda kaplar
Onsuz bu dünyada bana yaşamak zor yüreğim yanar
İnşallah onunla buluşuruz beklesin mahşere kadar
09.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Her Akşam Üstü

Her akşam üstü sensizim sevgilim
İkimizindi yeşil dallar ve çiçekler
Güneş batarken gölgeler dolardı
Bizim bağın ve bahçelerin üstüne

Yollar uzardı sıcaktan buhar çıkardı
Yarasalar bir uçtan bir uca  uçardı
Sanki sevdiklerine ulaşa bilmek için
Akşam üstü arılar kovanlara dolardı

Biz olmasak da sevenler hep yolda
Siyah,sarı ak saçlılar dolmuş olsa da
Bir anne baba sevgisi geçer aradan
Her akşam üstü yarim düşmüş burada
27.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Her An Aklımda

Yatağıma girince,önce yatardım sağıma
Sonrada dönerdim soluma
Bir müddette sırtüstü kalırdım orda
Sevgili yarim dururdu hep yanımda
Ama şimdi yoktu bedeni artık
Yatakta
Bu daha iyi mi kötü mü anlaşılmadı ya
O hiç ama hiç ayrılmadı ki
Her an aklımda
Hayali ise durur karşımda
Bahattin Tonbul
8.09.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Her An Gıdıklar

İyi oynayın canım,iyi oynayın
Akşam eve gelip de,güzel toplayın
Eşin dostun gitti de,bana sormayın
Sen yoksun diye canım,boşa atmayın

Çok hoş olur düğünler,hep eğlenirler
Genci yaşlısı demez,sevgi yüklerler
Çoğu kişi burada,kalp de yürekte
Ateşlenir durmadan,sevgi imekler

Severdim seni canım,hayat ışıldar
İçindeki ateşin,her an gıdıklar
Bahattin Tonbul
10.08.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Her An Seni

Hayat sensiz anlamsız
Düşünmek bile zor
Umudum bitmek üzere
Fazla ağır geldi özlem
Yüreğimde oluşan kor
Yanıp tükenmekte
Kovamıyorum bile hayalini
Gölgen peşimde
Gece karanlığı sarmış sessizlik
Ne dersen de
Yağmur sen olmasanda yağıyor
Yerler ıslak
Çamur oldu toprak
Bak
Kurak olacak sandım
Güneş her sabah
Yeniden inadına doğuyor
Ulaşmak çok zor
Isıtıyor sensiz olan bu dünyamı
Yerden fışkıracak diye bekliyorum
Her an seni
Bahattin Tonbul
6.2.2014

Bahattin Tonbul
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Her Bir Yerinde

Gözlerimde akan yaş olur usul usul erirsin
Yalnızlığıma alışamadım bunu nasıl söylersin
Şiirlerimde konum sen ruhumu büyütürsün
Seni senden uzak bıraktım ateşi söndüresin

Tutmak istersin beni o incecik belinde
Çok yalnız kaldım sevdiğimin gönlünde
Ortalığı aydınlatan yıldızlar da kaybolmuş
Gözlerin çakar gecenin her bir yerinde
26.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Her Biri

Bazı sevdalar aşklar vardır
Anlatılamaz
Bazıları bazıları tarafından anlaşılmaz
Çok günler geçti üzerinden
Geceler yıldızlarla renklendirdi
Her birini diğerinden
Güneş ısıttı birbir seven yerini
Sabahlar yüreğimde özlenendi
Sonbahar yaprağı gibi
Sararıp düştü tek tek yere
Her biri
Bahattin Tonbul
7.11.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Her Derdin Çaresi

Geçmişe yarasan, belki bir care
Sevdanın elçisi, sensin sevdiğim
Hayaller kayboldu, desen o yare
Her derdin çaresi, sensin sevdiğim

Dillerden düşmüyor, özlemler sonsuz
Karanlık gecede, duramam onsuz
Unutma nefreti, saramaz kansız
Her derdin çaresi, sensin sevdiğim

Dağların üstüne, koydun tezgahı
Tutulmuş ruhuna, sarsan günahı
Haykırır ellere, bitmez(kalsa)  son ahı
Her derdin çaresi, sensin sevdiğim

Dereler aksa da, yağmur suyu yok
O aşkın içinde, kötü huyu yok
Dilerim Allah’tan, sarayı da yok
Her derdin çaresi, sensin sevdiğim

Ateşin üstüne, kurulmuş tezgah
O yarin aşkına, doldurmuş bardak
Bozulmuş ağaçlar, kırılmış ardak
Her derdin çaresi, sensin sevdiğim

Bahattin aklından, aşkı çıkarmaz
Uzakta kalsa da, onu bırakmaz
Özlemi tutkudur, ağlar yakarmaz
Her derdin çaresi, sensin sevdiğim
Bahattin Tonbul
6.12.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Her Duadan Sonra

Sen gittin gideli,yedisi, kırkı ve elli ikisi dediler
Hep o günleri andık anne,yetmezdi her gece
Yatarken yatağa sana dua eder öyle yatardık
Her duadan sonra ağlardık anne ağlardık ama
Ne ben ablama,nede ablam bize duyurmazdı ağladığını
Hele ağabeyimin kini hiç duymamıştım
Geçenlerden senin adına emekli sandığından bir mektup geldi
Ağabeyim açıp okuduğu anda birden boşalttı hıçkırıklarını
Tutamadı anne tutamadı durmadan ağlıyordu
Bende başladım ağlamaya
Sarıldık birbirimize
Babamda vardı oda ağlayın.ağlayın da boşalın
Diyebiliyordu  oda ağlıyordu anne
Üçümüze bir şey oldu boğazlarımız tutuldu konuşamıyorduk
Anne
09.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Her Gece Ölürüm

Gecenin karanlığına sarılmış
Simsiyah  giysiler
Mum ışığında dans eden gölgeler,aleviyle
Desen desen güzellikler saçıyordu
Sarhoş narasıyla korku kattı yüreklere
Özlemin kaybolduğu bu sonsuz yerde
Yar ben sensiz ne yapabilirim
Gönüllere

Sabahlara kadar mücadele ettim
Ağrıların çoğalmıştı
Gün ışığı göz kırpıyordu adeta
Sevgiler üstü
Bilemedim son nefesin olduğunu
Giysilerin bembeyaz kapladığı bedenini
Gösterdi bize,sonsuz parlayan güneş
Aydınlattı ortalığı güpegündüzdü
Bak o artık ölüm

Gözlerinin feri tükendi birden
Yalnızlığımı hissettim
Hayallerin gözümün önünde
Horon tepiyordu
Çıkan yaşlar yanağımdan akıyordu
İstemeyerek

Biliyordum yar,biliyordum
Ben sensiz yaşayamayacağımı
Masmavi gök kubbe altında,yalın ayak
Genci çocuğu sokaklarda
Her gün yeniden doğuyordu ışıklar
İmkansız gibide olsa,hepsi içimde
Koskocaman bir yer tutmuştu
Gel artık uyan uykudan yar
Umudun bittiği yerde ben sensiz
Her gece ölürüm
Bahattin Tonbul
30.6.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Her Gün

Kokunla kokumu,koysan bir yerde
Seven yüreğine,sarılır hergün
Aşığım desende, gizemli perde
Umudun ışığı, doğarsa birgün

Aşkımıza esir, olduk ikimiz
Cennetinde gezer,yoğun sevgimiz
Yaşamayla kaldı,bizim ezgimiz
Umudun ışığı, doğarsa hergün
Bahattin Tonbul
9.8.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Her Gün Karanlıklarda

Bilemiyorum çok sıcak bugün buralar
Canım benim toprağın altı nasıldır şimdi
Nefes alacak yerin yoktur dolu yananlar
Denize girecek alanın yoktur değil mi

Ben sana sende bana kıyamazdın dünyada
Korurduk birbirimizi yalnız kaldım burada
Seni merak ediyorum nasıl vaktin geçer orada
Ben sensizliğime ağlıyorum her gün karanlıklarda
27.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Her Gün Öldüm

Kimselere soramadım
Seni bende bulamadım
İçimdeki sızıları
Başka yere atamadım

Hasretinle yanar gönlüm
Hiç durmadan seni sevdim
Bu dünyadan gidince de
Senin için her gün öldüm
Bahattin Tonbul
30.10.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Her Hafta Düzenli

Gel diyorsun bana geleyim mi
Neden öyle üzgünsün söyle emi
Karanlıkta göremedim
Kimdi o yanında ki meleği
Unutma geleceğimi biliyorsun
Bir gün sakın ha beni
Kokun hala içimde
Kalbimdeki yerinde duruyor
Uzatma çok seviyor
Bu beden seni
25.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Her İkisini Değil Mi?

Bir eliyle gülü,diğerine de
İnciri
Almış ne güzelde,salı veriyor
Kemeri
Takmadı güzelim,al yazmasını
Kaderi
Ayrılıkmış dedi,bilmedi seni
Ne beni
Kapatmış gönlünün,bak her yerini
Bedeni
Tutamadı aşkı,sevdayı teni
Ciğeri
Köz olup kavruldu,bütün çevresi
Ve teni
Yanan yüreğini,dağladı  sevgi
Trendi
Ayırtmıştı  felek,her ikisini
Değil mi?
Bahattin Tonbul
05.10.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Her Şey Ansızın Kayboluyor

Her şey ansızın kayboluyor boşlukta
Düşünemiyorsun hayatı
Hasret oluyorsun seni ayakta tutana
Bakıyorsun susamışsın
Yoksa eğer o da doğada

Perçem perçem yaklaşıyorsun sevgiye
Yakaladığını zannediyorsun bir an
Su gibi elinden akıp gitmiş
Bakmamışın bile toprakta yatana
Yalnızlığına kavuşamadığın ruhunu satana
Sana dememişti giderken vakti yoktu
Elveda
19.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Her Şey Çalakalem Antolojiye Ne Lazım

Bakmayın yazdıklarıma içimden öyle geliyor
Antoloji sıkıldıysan bilmem millet bana gülüyor
Söyle de bende bileyim dertlerim dinlenmiyor
Aklım başımda,içimden hep sana atmak geliyor

Çıkarttın böyle bir köşe,işi olmayan yazıyor aklı es dikçe
Edebiyatı bilmiyoruz,şiiri yazamıyoruz sorun ne sizce
Tek,tek okuyalım eleştirelim kaliteyi bulunca tamam diyelim
Boş yere kapatmasınlar ben gibi aklı esen girmese bence

Amacın ne,ne kazanmak istiyor senin canın bunu anlayamadım
Şair diye yazıyorlar çalakalem her şey kazıyorlar bu neme lazım
Antoloji olur olmadık yerde bu millete şair ve yazar elbet lazım
Ama okuyanlar sabredemiyor kaliteyi aniden yakalamak lazım
07.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Her Şey Sanki Bahane

İçimden ne geçerse aşkım şiirim hep senin üstüne
Yağmur yağıyorsa bile sevdiğinin yağsın hele üstüne
Dalından koparılmış bir demet gülün bakın solan rengine
Karşılıklı kalmış bu dünyada her şey sanki dengi dengine

Denizler kurulmuş sonsuz bir maviliğin üstünde
Hatıralar yaşadıkça kat kat olmuş senin içinde
Hasretlik başlayacak bu aşkın oluş biçimine
Dikkat et iyi dinle bari kor plan bu yüreğimde

Ay çıkmış gece karanlık yıldızların üstündemi ne
Güneş kaplamış gökyüzünü olamaz hiç bahane
Seviyorum bende seni o sevgi dolu göğsünde
Uyuya bilmek için her şeyin üstü olur bana bahane
10.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Her Şey Sevgilim

Çok yalnızım evde odada sokakta hatta yatak da
Düşünüyorum bak o zaman seni her yalnızlığımda
Çıkaramıyorum yaşatamıyorum aşkı bağrımda
Olamıyorum ki sessiz koskocaman yalan dünyada

Anıların durur,tüm benliğinle de yaşar yanımda
Bedenin topraktır,duruyor hayalin hala karşımda
Geceler karanlık,sarıyor gözümü kapattığımda
Silemiyorum ki,acıların çıkmaz rüyalarımda

Bakma bana öyle,canımsın kanısın sonsuz sevgilim
Sessiz bu alemde,şaşkınım belki de,yalnız değilim
Sevmişim gönülden,sancın yüreğimde,sana eğildim
Düşünebildiğim,sevdam aşkım her şey sensiz sevgilim
Bahattin Tonbul
25.8.2009

Bahattin Tonbul
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Her Şeye Hazır Gönlüm

Korkum kalmadı artık herşeye hazır gönlüm
Vaz geçemem sevmişim adına ölürüm
Seni tanıdım var oldum seni her an görürüm
Kalbime bak anlarsın ne kadar kaldı ömrüm

Ben sensizliği yaşarken aşkı bana öğrettin
O kadar bağlamışsın ki adeta kenetledin
Güçlü duygularınla beni kendine köle ettin
Söyle peki neden beni yalnız bırakıp gittin

Sabahları kalkar uyumaz huzur verirdin bana
İçinde sıkıntı durdurmazdın yalvarırdın yaradana
Bu kadar çabuk ve aniden habersiz yapmasana
Bu gönlüm kırık tamiri mümkün olmaz bana baksana
16.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Her Yanım Titriyor

Delerek saklandı, aşkın gönlüme
Tutmak isteyince, tutamıyorum
İhtiyacın bitmez, sarsan göğsüme
Her yanım titriyor, atamıyorum

Heybetli kasırga, oldun içimde
Kırıldı dallarım, bozuk biçimde
Tutamaz öğüdü, aşkım seçimde
Her yanım titriyor, atamıyorum

Sevdası bulunmaz, beklerim yazık
Geçmişi bulanık, gölgesi bozuk
Hayali düşümde, umudu azık
Her yanım titriyor, atamıyorum

Geri dön desemde, dönemezsin sen
Sevdası bir ateş, sönemezsin sen
Aşkıma esirsin, çizemezsin sen
Her yanım titriyor, atamıyorum
Bahattin Tonbul
26.5.2017

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Her Yer Tatsız Tuzsuz

Toprak olmuş bedenin sevgi ne ki
Gönülleri sarmış,ruhuma ulaşmış ateşin
Bitmek bilmiyor sabah akşam
Gökyüzünün kızıllığı
Hele karanlık olunca,gözlerinin rengi gibi
Sarı veriyor dünyamı
İşte o an mum ışını ararsın durmadan
Anılarsa güç veriyor sevdamıza
Bitmek tükenmek bilmiyor
Bazen ağlıyor bazen de gülüyorum birlikteliğimize
Ne kadar güzel günlermiş
Bilemedik o zaman hiç kıymetini

Bu alem az geldi bize ve sevgimize
Tutsan ellerimi koşarım seninle sonsuza dek
Unutmam bırakmam seni
Sensizliği bir daha
Kapımdan içeri koyamam
Yaşayamam sensiz
Varlığım yokluğum tartışılır şimdi
Işıklar sönmüş
Her yer tatsız tuzsuz
Ve sensiz
Bahattin Tonbul
7.8.2009

Bahattin Tonbul
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Her Zaman Muhtaç

İstemem namerdi ha,merde eylemesin muhtaç
Bırakıp terk ettin beni,yaptın aleme muhtaç
Aşkını aşkımdan ayırtmadın amma cananım
Sabahlar akşamına olurmuş her zaman muhtaç
Bahattin Tonbul
8.10.2011

Bahattin Tonbul
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Her Zaman Umutluyum

Hiç umudum kaybolmadı o başımın tacı
Sevgilim ara sıra inleyip çekiyor sancı
Bunu yok etmek için aldığı hapı ilacı
Etkileyince bitiyor tüm oluşan acı

Bırakın çocuklar ben burada mutluyum
Annenizin yanında her zaman umutluyum

Ondan uzak olunca hep onu düşünürüm
Yanında kalınca da konuşup derdini bölüşürüm
Koridora çıkıp hasta yakınları ile görüşüp
Birbirimize destek olsun diye acıları paylaşırım

Bırakın çocuklar ben burada mutluyum
Annenizin yanında her zaman umutluyum

Hastahane odaları dertlerin dolduğu yer
Çaresiz insanların dolup boşaldığı bir yer
Bir an olsun acıların dindirilip yok olduğu yer
Ver doktor ver bu kişilerin içtikleri zehir
25.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Heran Özlüyorum

Sevgili yarim gittin gideli
Seni evimizde bekliyorum
Yazıyorum sana hasretimi
Seni sensiz heran özlüyorum

Hayalin gitmez inan gözümden
Karanlıkta yokolmaz izinden
Şiirlerde çınlayan sözümden
Seni sensiz heran özlüyorum

Ağlarım aklıma sen geldikçe
Nur yüzlü yüzün yakar güldükçe
Hayatım sensiz durur sildikçe
Seni sensiz heran özlüyorum

Çiçeklere bu sabah su verdim
Hüzün dolu günlerde  bak erdim
Gün ışığı vurmuş eve gördüm
Seni sensiz heran özlüyorum

Halılar tozlu, koridor ıssız
Mutfak karışık çocuklar arsız
Yatakda yastık boşdurur yarsız
Seni sensiz heran özlüyorum

Bahattin diyor yokedin beni
Giysiler dolapta güvesi yeni
Perden kirlenmiş bekliyor seni
Seni sensiz heran özlüyorum
Bahattin Tonbul
16.7.2015

Bahattin Tonbul
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Heran Var

Sevdan bir ateşse, göğsümde tüter
Ağlama yok sana, bundan böyle yar
Gün gelir gül açar, bülbüller öter
Umutsuzluk yoktur, ruhlar heran var
Bahattin Tonbul
14.4.2013

Bahattin Tonbul
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Hergün Beklerim

Sevgisiz sevdasız,dolu yüreğin
Emeksiz şiirler, yazıp eklerim
Aşk kokan tenini,koklar meleğin
Çıkmaz  sokağını, hergün beklerim

Hüznü taşıyacak sensiz gözlerim
Geçmişi anarak, hergün özlerim
Acıyı tadarak,candan izlerim
Gelmeyecek olsan, yine beklerim

Sevdanın yolunda,düşüp kalkmaktan
Yara oldu dizim,sana bakmaktan
Ruhumun ateşi sönmez çakmaktan
Kör olan sokağı,hergün beklerim

Bu yüzden yaşlandı,sensiz bedenim
Sevdanın uğruna,düşüp gidenim
Yarden ayrılırsam yemin edenim
Gelmeyecek olsan, yine beklerim

Canı yakan canın,sendedir özü
Sevda çekenlerin,tükenmez sözü
Hasret kalan yare,ağlayan gözü
Gelmeyecek olsan, yine beklerim

Bahattin’im bende,bitmeyen umut
Göğsüme saplanmış,yağmurlu bulut
Akan göz yaşında,silinmez unut
Gelmeyecek olsan, yine beklerim
Bahattin Tonbul
17.6.2012

Bahattin Tonbul
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Hergün Ölürüm

Allah’ım bu sevgi, sana layıktır
Bunu tadar bunu, candan bilirim
Dünya yuvarlaktır, yüzen kayıktır
Seni sevdim senle, hergün ölürüm

Aşkta mutluluk, dilde eririm
Gece rüyalarda, onu görürüm
Üşümek olsada, sıcak veririm
Seni sevdim senle, hergün ölürüm

Yalanmış umutlar, bitmiş rüyada
Karanlık olsada, dursan orada
Kayıp düşüyorsan, yıldız karada
Seni sevdim senle, hergün ölürüm
Bahattin Tonbul
5.1.2013

Bahattin Tonbul
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Herkes Severdi Onu

Bakmayın öyle uzaklara yakınınızdayım aha
Sevmek ne zaman suç olmuş da bu ceza bana
İçimin yangısı biter diye beklemeyin zor geçer oda
Dostları arkadaşları kardaşları bile unutmadı daha

Öyle bir sevgi koymuş ki arkasında kimse unutamadı
Her birinin yüreğinde onun sevgisi sürekli yaşardı
Dostu düşmanı hatta çiçekleri bile onu her an arardı
Dünyaya gelmedi böylesi,bıraktığı sevda adamı yakardı
18.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Herkese İnat

Sevmek ne acıymış sevilmek başka bir tat
Seninle yaşamım olmuştu gerçek bir hayat
Seni kaybedince gönlüm çökmüştü berbat
Uyan artık canım şaka yaptım de herkese inat

Gören acıyor halime,artık aramaktan yoruldu kalbim
Bağrımı açmışım şiddetli rüzgara dayanamıyor halim
Ne olursa olsun sonsuzlukta onu bekler canını yerim
Uyan artık sevgilim şaka yaptımde  seni hep beklerim

Kimse kimsenin ruh alemini bilmez,kokunu hissedemez
Seni ben kadar tanıyıp da,dünyana girip bütünleşemez
Canından can istesen,dönüpde kimse sana can vermez
Sevgilim bu canım sana kurban olsun sözü bile gerekmez
08.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Herkesin Babası

Herkesin babası, elbette özel
Hüzünlü yüzlere, bakmayın öyle
Babanın evladı, olurmuş güzel
Acılar dokunur, ölmeden söyle

Yazdan geçti bahar, sevdayı salma
Ağlatma çocuğu, hüzüne dalma
Yaslandığı omuz, babadan kalma
Acılar dokunur, ölmeden söyle

Yaşanmış yılları, birlikte koştun
Çocukken babanla, oynayıp coştun
Pür telaş gençlikte, nasılda hoştun
Acılar dokunur, ölmeden söyle

Anılarda örmüş, bütün geçmişi
Yüreğe sorulmaz, neler seçmişi
Buz kesmiş bedeni, umut biçmişi
Acılar dokunur, ölmeden söyle

Mecburum ben sana, geride kalan
Hayal yumağını, eline alan
Nasırlaşmış aşkı, göğsüne salan
Acılar dokunur, ölmeden söyle

Keşkeler demeden, giyseydin gocuk
Gülü dallarından, koparan çocuk
Özlem kalbe iner, sabretsen acık
Acılar dokunur, ölmeden söyle

Yılların öfkesi, kopsa dalından
Gül bülbülü sorar, kopsa yanından
Nekadar yaşansa, inmez salından
Acılar dokunur, ölmeden söyle
Bahattin Tonbul
1.10.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Herkesin Derdi Var

El alemin neyi var, inanma deselerde
Istersen senin olsun, istemezsen onun yar
Sevdasız kalanları, toprağa gömselerde
Her kesin çok derdi var, benimkide sensin yar

Hayat elbet geçici, belgelerde yaşanmış
Saklaması gerçek zor, gölgelerde boşalmış
Gerçek seveceksen sen, yüreklerde taşanmış
Her kesin çok derdi var, benimkide sensin yar
Bahatin Tonbul
07.12.2014

Bahattin Tonbul
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Herşey Emanet

Hayattan bir beklentim yok,herşey emanet
Nerden çıktı bu dersen,etrafımı sarmış kehanet
O kadar inanmış,o kadar sevmiştim ben onu
Beş parmağının beşinde taşırdı o maharet

Kaybedince şoklara girdim,kendime hala gelemedim
Onun anıları,arkadaşları hayata bıraktığı izi silemedim
Oturduğu yeri,gezdiği sokağı hatta köyünü terk edemezdim
Kalbime öyle  yerleşmiş ki,yokluğuna tahammül edemedim
17.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hesabı Verecekler

Yaratana sığınıp,dualar ediyordu
Rabbimin huzurunda,hesabı verecekler

Oyuncağı elinden,alınmış çocuk gibi
Zıplayıp ağlıyordu,evine gitmiyordu
Ayrılığın derdinden,sanki bir elmiş gibi
Yaratana sığınıp,dualar ediyordu

Hangi şartlar olursa,gönlümdeki melekler
Gök yüzünde uçarsa,kaybolur hep dilekler
Toprağa konulmuşsa,ruh bedenden ayrılmış
Rabbimin huzurunda,hesabı verecekler
Bahattin Tonbul
1.4.2009

Bahattin Tonbul
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Hesap Açıyor

Analar doğurur,doğanlar büyür
Küçükken her yana,dehşet saçıyor
Yurdundan ayrılan,kurtlarda ürür
Hakka inananlar hesap açıyor

Pişman olacağın,bir şeyi yapma
Düşmanı dost bilip,onunla yatma
Analık yüreği,boş verip atma
Nankörlük yapanlar,fesat saçıyor

Bahane arama,eşinden dosttan
Yüzleri görülmez,sapsarı pastan
Teninden ayrılmış,tuzlanmış posttan
Hasetlik yapanlar fesat saçıyor

Anadan uzakta,ayrı pişecek
Geleceğe onla hesap verecek
Küp küçük yavrucak,nasıl gülecek
Özünden ayrılan,fesat saçıyor

Zamanın başını tutup ezmeli
Anasız olanın içi huzmeli
Geçmişte el ele olup gezmeli
Yavrusuz kalanlar,fesat saçıyor

Analar severdi,yaşam oyunu
Hayaller ülkesi,almış boyumu
Cennet bahçesinde,akan suyunu
Hakka inananlar hesap açıyor

Bahattin de derki,doğan o canlar
Yar ile oluşan,nefis planlar
Anasız kalınca,akrep çiyanlar
Etrafını sarıp hesap açıyor
Bahattin Tonbul
8.5.2011

Bahattin Tonbul
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Hesap Soramam

Sevgisiz aşk olunmaz
Aşka hasret bakamam

Derelerde su olmaz
Benim yarim bulunmaz
Onu tanrım almışsa
Onsuz dünyaya doyulmaz

Sevdamı toplayamam
Yari ıssız bırakmam
Acıyan bedenimde
Kimseye hesap sormam
Bahattin Tonbul
4.1.2008

Bahattin Tonbul
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Hesap Sorulmaz

Atı versen şu gönlümü,yarim için bu ömrümü
Yüreğimde tüten gülü,satı versem hemen şimdi

Kokusu tüter burnumda,yarim yatar toprağın da
Ateşi buram,buramdır,yanar hep damarlarım da

Bulut güneşi tutamaz,sular akmadan durulmaz
Yar sevdiğinin gönlünde,aşkından hesap sorulmaz
Bahattin Tonbul
22.2.2009

Bahattin Tonbul
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Hesaplıyamadı

Bir kış günüydü giydin beyazı
Çok ince geldi biliyorum
Almadın üstüne başka bir şalı
Yanına bile gelemedim
Hepsi duruyor baksana dolapda
İnkar edemem seni çok,çok
Seviyorum ben bu hayat da
Bekletemedim zamanı çok hızlı geçti
Mevsim kış dondurdu yüreğimi
Ne olursa olsun aşkımı hiç eksitmedi

Çözüldükçe donlar,aşkımı bıraktılar
Donan gözyaşlarım,yüreğime hep eridi
Durmadan akıyor
Pınar oldu adeta sel idi
Gönlümse ırmak oldu taştı,nice dağları aştı
Bir türlü sana ulaşama dı
Adını da hep sakladı
Yalnız seni unutamayacağımı hesaplıyamadı
23.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hey Acı

Hey acı sen neymişsin sen
İçimde duruyor busen
Unutamam seni ben
Hayalim aşkım desen

Gel gücünü göster bana
Bendiyeyim sana ana
Gece gündüz yalvar ona
Hayalim aşkım desen

Umut bu belki dönersin
Can bu sevdayı yerersin
Aşkın benimle denensin
Hayalim aşkım desen

Aldanma rüzgar sesine
Sevenin dostlar nesine
Hedef bambaşka tersine
Hayalim aşkım desen

31.3.2017

Bahattin Tonbul
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Hey Ali Hey,Hey Gidinin Alisi

Hey Ali hey,hey gidinin Alisi dinle beni
Kardeşin Nilgün bu ellerden gitti gideli

Gördünmü hiç yiğenin Selceni,Gökçeni,Ecemi
Dört ayı geçti hiç yanlarına uğramadın değil mi

Bu böyle olmaz,dayılık dediğin adama sorulurdu
Eğer kolay olsaydı kurdun kuşun dayısı olurdu

Nilgün yaşasaydı,tersi olsaydı,yol ederdi sizi
Parçalardı eğer görmeseydi yiğeni Melisi

Bir şey söylemiyorum,ama var olan telefon sesi
Dört aydan sonra aniden neyse onlarda kesildi

Boş ver Ali dünyanın bel ki budur hali
Sen söyle sen dinle,bizimki yalın hali

Belkide sen haklısın,düşünmeli, bize çok uzaktasın
Biz Ankara'da sense Yıldızda iki durak yukardasın

Boş ver Ali ben perişanım sorma benim halimi ne olur
Sesini duyunca İçim dayanmıyor,aniden gözlerim doluyor
06.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hey Antoloji Acı Bana

Hey antoloji acı bana dur de ne olur
Yazıyorum durmadan içimden geçenleri
Bitmiyor sayfaların yazdıkça yazasım geliyor içimden
Nası bir şeysin Allah aşkına söyleyi versen
Dur de
Belki durur gönlüm
Ama sen teşvik ediyorsun adamı
Yaz kardeşim yaz sen yazki sayfalarımı karıştıran çok olsun
O zaman anladım zevkten dört köşe oluyorsun
Sende demek ki
Böyle boşalıyorsun
Haydi Antoloji senin dediğin olsun
11.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hey Can

Güldü biri,diğeri,bülbüldü ey canım
Karanlık gecelerde,gökyüzü mekanım
Sev diye akıyordu,damarda ki kanım
Nur yüzlüydün sen benim,topraklara kandın

Sevdan bensiz yüksekte,acep nerde ezer
Yar dediğin sevince,gönül kâr de gezer

Hiç acı söz demedin,yalnız çektin ey can
Dillerin tutulmuştu,durmadan sevdin can
Doğruyu demez kötü,düşünmeden  sen yan
Melek yüzlümdün sen benim,yüreğimde hey can
Bahattin Tonbul
18.5.2010

Bahattin Tonbul
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Hey Gidi Yar

Aşk dediğin Yanar mı
Dilden dile konar mı
Seni seven şu yürek
İçin için oynar mı

Hey gidi yar hey gidi
Geri dönüp al beni
Yüreğindeki beni
Göstermeyin ebedi

Sağıma döndür beni
Soluma göndermeni
Bedenimdeki yeri
Alıp götürdün teni

Salınarak gelen yar
İçimi hep oyalar
Su olup akacaklar
O yari hep kucaklar

Bana bakıp gülmeyin
İçimi eritmeyin
Kalbimdeki sevgiyi
Ona buna vermeyin
Bahattin Tonbul
16.08.2008

Bahattin Tonbul
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Hey Gidi Yar Hey Gidi

Gönüllerin ahi yok
Gezenlerin  yari çok
Dolanma sen etrafta
Oynayacak yerin yok

Hey gidi yar hey gidi
Dönü ver de el gibi

Şıkırdıyor ellerin
Bal akacak dillerin
Çok güzelde yürürsün
Oynayacak bellerin

Hey gidi yar hey gidi
Kırı ver de bel gibi

Açmışın kollarını
Beklersin dostlarını
Parmakların şıkırdar
Sapıtsın yollarını

Hey gidi yar hey gidi
Kırı ver de kol gibi
Dönüp sana da bakmaz
Sapıttığın yol gibi
Bahattin Tonbul
25.10.08

Bahattin Tonbul
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Hey Gidi Yar Yar

Hey gidi yar yar,aşkı yaşarlar
Sevdanı canım, içine korlar
Yavaş yavaş yakıp,kül olacaklar
Sevgili yarim,topraksa kokar

Hey gidi yar yar,sevdim seni yar
Aşk yüreklerde,nasıl bir kaynar
Sevdan içimde,durmadan saklar
Gönül dediğin,mis gibi kokar

Hey gidi yar yar,seni soranlar
Arayıp seni,bulamayanlar
Kalbini alıp,kazıyacaklar
Beni senden can,soğutacaklar
Bahattin Tonbul
23.08.2008

Bahattin Tonbul
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Hey İnsan Oğlu

Böyle değil mi hey insan oğlu,dur hele dinle
Dünya işine fazlaca çalışıp çabalayıp güvenme
Sınır koy gelecekte ki toprak altında ki yerine
Yatırım ne ise onları tek tek üzerine iyi zimmetle

Yatırım ne olur hele düşün bilirmisin
Öldükten sonra ki,senin geride ki neslin
Veya bir eser,sebil hatta tek tek izlerin
Dünya durdukça,onlar sana rahmet eylesin
 13.1.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hey Oğul

Hey oğul dinle beni, bugün var yarin yoğum
Şimdi anlayamazsın, bensiz anı özlersin
Zaman döner sap döner, var olunca çokluğun
Gece rüyalarında, gündüz yolu gözlersin

Eyvah eyvah deyip, geri dönmek istersin
Ay bacayı geçmiş,tir, gölgeleri göstersin
Yakalanması çok zor, eyvah eyvah pes dersin
Şimdi anlayamazsın, bensiz anı özlersin
Bahattin Tonbul
26.7.2016

Bahattin Tonbul
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Hey Sevgilim

Bakarmısın canım ben evde yalnızım,kimsecikler yok
İçimde sen varsı beynimi dolduran,yüreğimde aşkın çok
Bitmek bilmiyor senin sevdan kalbinden söküp atan yok
De sevgilim nerelerdesin bekliyorum seni arayanınçok

Yalnızlık değil beni üzen senin kokunu arıyorken
Bulamadım daha onu nefes alıp geri verirken
Nasıl birşey anlatamıyorum çok özel bu kokuyu ben
Hey sevgilim adeta burnumu sızlatıp ciğerimi girerken

Kanıma işliyor midemi rahatlatıyor beynime dolarken
Soramıyorum kimselere bunu özel anlarda salarken
O zaman şaşkın şaşkın güler yüzüne acaip bakarken
Hey sevgilim heyecanlanıyorum bütün bunları anlatırken
23.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hey Toprak

Hey toprak babamı aldın birşey söylemedin
Annemi aldın,içimi yaktın,sabreyledim
Yetmedi sevdiğimi eşimi aldın elimden
İşte bu dünyayı bana artık dar eyledin

Babamı aldığın da daha küçük çocuktum
Annemi aldığında,ayrı bir yuva kurmuştum
Yuvamı tam olgunlaştırmadan sana sevdalanan
Canım eşimi aldın şimdi mutlu olmuştursun

Bilmiyorum çocuklarım var dünyada
Her iki gönlümüde koydun iki arada
Onları baş göz edeyim ondan sonra
Birleştir ikimizi bağrına bas o zaman orda

Onsuz buraların tadı yok,bilesin
Ben yokken sakın onu incitmeyesin
Çok üşür iyi üstünü ört içi titremesin
Ben tez geleceğim beni beklesin
18.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hey Yar

Ne kadar güzeldi,sizin elin ormanı
Gittiğin yerlerde,aşkımızı soranı
Bitti artık canım,bu dünyanın mekanı
Sensizlik yakıyor,içimdeki dermanı

Hey yar hey gidi yar,kalbimde durursun yar
Etrafımda dostlar,seni arar bulurlar

Sıra sıra olmuş,çam kokulu ağacı
İnsanlar oturmuş,bakıyorsa duacı
Aşıklar dolaşır,yüreklerinde sancı
Söyleme ona sen,içinde durur acı

Hey yar hey gidi yar,kalbimde durursun yar
Etrafımda dostlar,bir gün elbet  bulurlar
Bahattin Tonbul
26.07.2008

Bahattin Tonbul
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Heybetti

Gönül penceresi açık duruyor
Unutmadı seni,unutmaz gönlüm
Yalnız kalınca da,hayal kuruyor
Kaybolmayan teni,ararsa gönlüm

Deryalar altında,sevda ararım
Ruhundaki aşkı,beni sararsa
Yıldızlar içinde,olmaz kararım
Bitmeyen sevgimiz,canı ararsa

Bahattin'im yanar,hasret kalınca
Sevgili yarimi,dünyam kaybetti
Yüreğime ateş,duman salınca
Mahşeri unuttu,sevdam heybetti
Bahattin Tonbul
18.12.2009

Bahattin Tonbul
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Hıçkırıklar Bağrına

Yüreğimi yakacak,senin o sessiz çığlık
Girdiğim bu dünyamda,yokluğun hep solacak
Yaşamı kavuracak,rüzgarında son ıslık
Hıçkırıklar bağrına,iz bırakıp dolacak

Kendimi sorgulasam,tükenen son nefeste
Ciğerimi yırtacak,göğsündeki kafeste
Zayıflamış bedeni,yıkıverse o seste
Hıçkırıklar adamın,kaybolmuş izlerinde

Yere düşen bensiz baş,çıkmaz sokaklarında
Utangaç ruhun akmaz,yarsiz şafaklarında
Ayazında çatlamış,kurak dudaklarında
Hıçkırıklar bağrına,iz bırakıp dolacak

Ellerin arasında,kırılmış son bardağın
Rüzgarında uçuyor,kırılan o tırnağın
Nemden hepsi çürümüş,yıkılıyor çardağın
Hıçkırıklar bağrına,iz bırakıp dolacak

Yaşanılmış duruşlar,karşısında yokoldun
Bakışlar arasında,birden bire kayboldun
Çocuksu sevincinle,yüreğime hapsoldun
Hıçkırıklar bağrına,iz bırakıp dolacak

Gönül meyhanesinde,harcadığın o zaman
Sevdasını gömdüğün,yaraların pek yaman
Zaman bizden çok öte,aşklarım ahirzaman
Hıçkırıklar bağrına,iz bırakıp dolacak
Bahattin Tonbul
89.10.2011

Bahattin Tonbul
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Hırsız

En ustaca hırsız, kara toprakmış
Çok sevdiğim yari, elimden aldı
Nice günler sevdam, bomboş çorakmış
Yazılan duygular, dillerde kaldı

Yaşanmış dünyada, sevgi olmalı
Yari elde değil, kalpde bulmalı
Sevda çeken gönül, hasret kalmalı
Söylenen duygular, dillerde kaldı

Herşey ancak değer, bilenlerindir
Kıymeti anlayıp, görenlerindir
Acılar içinde, gelenlerindir
Yazılan duygular, dillerde kaldı
Bahattin Tonbul
17.1.2014

Bahattin Tonbul
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Hırsız Var

Hırsız vaaaaar
Dedikce bağırasım geliyor
Başka birşey ifade edilseydi
Hemen şikayet edilirdi
Tazminat istenirdi
Mahkemeye verilirdi
Herkes bağırıyor hırsız var diye
Hiç kimseden ses seda çıkmıyor
Mahkemeye bile veremiyor, yüzsüz
Yalan olsaydı
Hiç durmazdı
Gerçekten
Eğer böyle bir şey yaşansa
Dava açılsa
Biliyor ki haksız
Deliller ap açık ortada
Bu yüzden
Kazanamayacak
Bunuda çok iyi biliyor
Rezil olacak
Ne yapsın parelel tutturmuş gidiyor
Parelel doğrular kesişmez
Geometride açık
Ne olursa olsun
Hırsız var ortada
Anlayın artık birazcık
Çalınan paralar yapılan hırsızlıklar
Açık
Bahattin Tonbul
7.3.2014

Bahattin Tonbul
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Hırsızı

Bugün dünden daha hırsızdır diyen
Kuvetlendirende, sensin hırsızı
Ver oyunu yazan, canını giyen
Öğünmeden yaptı, desen hırsızı
Bahattin Tonbul
31.1.2014

Bahattin Tonbul
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Hırsızım Var Dostlar

Hırsızım var dostlar
Yüreğinde yanan hırsızı ara
Gönülleri sarmış sevda hırsızı
Almış kalbi vurmuş ruhsuz bedene
Toprak hırsız olmuş
Haberin var mı
Hayal mayal geçti onca seneler
Yıllar mahkum olmuş
Yüzleri  solmuş
Gözler akar etraf  su ile dolmuş
Yanağından akan
Öksüz o yaşı
Benden gayri gören soranı var mı
Hele söyle deme başka kimseye
Oyar benden ayrı
Kabire konmuş
Kabir Hırsız olmuş
Haberin var mı

Dinleyin beyler
Duyun sesimi
Yüreğim yarılmış dillerim durmuş
Ateş olmuş yakmış herbir yanımı
Çaresiz dertleri
Elimden almış
Anlayın dünyamda hırsızlar dolu
Hırsız var hırsız var anlayın dostlar
Bahattin Tonbul
23.10.2014

Bahattin Tonbul
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Hızla Yaklaşıyordu

Güneş son anlarını yaşıyordu sini gibi yuvarlak
Etrafına baksan kızıllaşmış sanki çorak bir toprak
Ruhunu karartıyordu dünya sanki yanacak
Saçları dağınık mayo içinde bacakları çıplak

Bakın güzelliğine akşam güneşi yüzüne vurmuş
Dalmış denizin içine yüzmüş yüzmüş yeni çıkmış
Saçlarından sular damlıyordu bakın kumun üstüne
Bir tarafta güneş diğer tarafta ise mayosunu kurutmuş

Yorulmuş suyun içerisinde o muhteşem vücudu
Kulaç atarken kollarındaki kuvveti yok oluyordu
Sanki kara çok uzakmış gibi çaresizlik içinde
Son bir çaba ile kıyıya yüzerek hızla yaklaşıyordu
25.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hicret Ve Muhacirler

Altı yüz yirmi iki de müslümanlar dinleri uğruna
Mekke'den Medine'ye göç etmişlerdi hatırla
Vatanını terk edip başka yerde yaşayan  insanlara
Muhacir dendi o günden sonra böyle yaşayanlara

Bakın hele bu yurt değiştiren insanlara kucak açan
Medine'de yaşayan bütün eşyalarını onlarla paylaşan
Müslümanları karşılayıp dertlerini acılarıyla kucaklaşan
Müslümanlara ise o günden sonra ensar denildi unutma

Peygamberimize İslamı yaymadan vaz geçerse ona
Ne altınlar ne paralar hatta istediği en güzel kadınla
Evlendirmeyi teklif ettiler ama o 'Allah'a yemin ederim ki,
Sağ elime güneşi,sol elime de ayı verseniz 'dönmem yolumda

Peygamberimiz medine'lilerle hicretten önce görüşmesi
Üçyıl sürdü 'Akabe Biatları'denilen bu görüşme sonrası
Müslümanlar gizlice Medine'ye göç etmeye başladı
Bunu duyan müşrikler Peygamberimize suikast planladı

Ancak bu plandan önceden haber alındı
Peygamberimizin evi müşrikler tarafından kuşatıldı
Emanetleri teslim etmesi için Hz.Ali'yi yerine bıraktı
Hz.Ebu Bekir'ide yanına alarak Mekke'den ayrıldı

Kaçarken Sevr mağrasına saklandılar,arayanlar geldi
Hz.Ebu Bekir endişelendi.Hz.Muhammed de şöyle dedi
'Üzülme Allah bizimledir'diyerek onu teselli etti
Bir süre sonrada ikisi yollarına çıkıp devam etti

Medine yakınlarında Kuba köyünde bir kaç gün kaldı
Burada halkla birlikte çalışarak  bir mescid yaptırdı
Medineye hareket etmeden İlk cuma namazını burada kıldı
Hicret daha sonra Hz.Ömer zamanında hicri takvim başlangıcı oldu
04.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hicret Yok mu

Akıcılar akıp gitse
Yakıcılar yakıp gitse
Gören yari alıp gitse
Sevenlere hicret yok mu

Sevda dolu yüreğimi
Unutulmaz dileğimi
Kanlar akan bileğimi
Sarı versen hicret yok mu

Kaplarsan sana vereyim
Söylersen cana ereyim
Aşkımı yere sereyim
Topraklara hicret yok mu
Bahattin Tonbul
29.10.2010

Bahattin Tonbul
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Hiç Bıkmıyor Ki

Ben o yare bensiz, bağlamam
Hayali aklımdan, hiç çıkmıyor ki
Özlemi içimde, aşkı ağlamam
Karanlık geceden, hiç bıkmıyor ki

Çalınsın o sazlar, kırılsın teller
Sallanır meydan da, kıvrılır beli
Sevdiğim o güzel, kalbimin gülü
Karanlık geceden, hiç bıkmıyor ki

Özledim sesini, özledim onu
Kadife gibidir, sesinin tonu
Hayat onunla, verin bu sonu
Karanlık geceden, hiç bıkmıyor ki

Mahkum olmuş sevda, sakın ha atma
Gönül harman olmuş, boş yere satma
Geri dönmez isen, sen yarsiz atma
Karanlık geceden, hiç bıkmıyor ki

Akşamın güneşi, ufuk altında
Bulutlar toplanmış, onun katında
Sevdası yaralı, deniz yatında
Karanlık geceden, hiç bıkmıyor ki

Bahattin dilinden, düşürmez yari
Öyle bağlanmış ki, yüreği yarı
Toplasın dostları, alsaydı varı
Karanlık geceden, hiç bıkmıyor ki
Bahattin Tonbul
21.11.2016

Bahattin Tonbul
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Hiç Bilmem

Sevdalı gönlümün sönmez ateşi
Söner mi döner mi,inan hiç bilmem
Acılar içinde,solmaz güneşi
Yanar mı yakar mı,dursam hiç bilmem
Bahattin Tonbul
9.1.2011

Bahattin Tonbul
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Hiç Dayanamam

Yar dileğim ulaşır mı bi zaman
Güneşin doğuşunu tutamam
Eşi dostu ayartmıştın o zaman
Sevda ateşine hiç dayanamam

Yağmur gibi dağı taşı ezeydin
Aşk ile bedenimi çizeydin
Benim için bu dünyada gezeydin
Sevda ateşine hiç dayanamam
Bahattin Tonbul
19.10.2008

Bahattin Tonbul
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Hiç Değilse Yetişen Gençlere

Acıyorsun geçmişine keşke şunlarıda yapsaydım
Gençliğimde
Diye pişmanlık duyuyorsun elbet
Hiç değilse yetişen gençlere
Şiirlerimi okuyan aynı şartlarda olan
Dostlara arkadaşlara olsun ilham
Ben yapamadım ama
Onlar yapmasın bir hata daha aman

Neydi söylesene gizli bırakma onu, pişmanlığını?
Anlat;
Ne yapmak istiyorsanız ertelemeyin hemen uygulayın
Yarınların ne olacağı elinde değil
Belli olmaz ben gibi zamanın olamıyacağını
Hesap edemiye bilirsiniz
O senin elinde değil,yaşamın zamanı
Yaratan bilir vakit saat geldimi bir saniye durdurmaz
Alır yanına toprağın kucağına göz yaşına bile bakmaz
Sevenlerin sonunda ne olacağına
18.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hiç Durmadan

Hey be hey bitsin artık her şey
Gönül  kapısından   giden şey
Aşk ve sevda değilse nedir
Yüreğimi yakan bunca mey

Uçar oldu kuş gibi bir an
Fazla durma oralarda her an
Anlamazlar kaynayan gönlü
Yanar yüreğin hiç durmadan
Bahattin Tonbul
25.10.2008

Bahattin Tonbul
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Hiç Durmadan Üflüyorsun

Karada bir rüzgar gibi,nede tatlı esiyorsun
Yüreğime girdiğin günü,neden öyle çiziyorsun

Süzerdin hep gözlerinle beni,niçin şimdi çatıyorsun
Kaşların oldu bir yay gibi,ağlamaklı bakıyorsun

Göre bilsem hayalini,ömür boyu unutamam
Tuta bilsem ellerini,seni bir daha bırakmam

Anlamadın mı sevdiğimi,neden öyle gülüyorsun
İçimdeki alevini,hiç durmadan üflüyorsun
30.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hiç Gülmedin

Onun kadar belki acı çekmedim
Yüreğime acıları vermedim
Göğsü alabildiğine itmedim
Sevdim sevildim ama hiç gülmedim

Kalbimi de sevenimi yemedim
Haykırıp da çığlığımı dinledim
Bütün sevgimi sana veremedim
Sevdim sevildim ama hiç gülemedim

Ayrılığı direnip de görmezdim
Sevdamızı dilden dile vermezdim
Bunu tüm kainata ilan ettim
Sevdim sevildim ama hiç gülemedim
Bahattin Tonbul
13.10.2008

Bahattin Tonbul
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Hiç Gündüzüm Olmadı

Sen gidince bu alemden sevgilim
Yaşadığım bu dünyada sabah olmadı
Her yer karanlık,Gök yüzü adeta morardı
Yalnız kaldım birden
Yüreğimi korku saldı
İçim ürperdi aniden,
Simsiyah saçların saçımı okşadı
Geçmişinde olduğu gibi
Siyah gözlerin nasılda parladı
Yıldız gibi yön verdi hayatıma
Oda seninle birlikte gökyüzünde kaydı
O günden sonra hiç gündüzüm olmadı
Kör ebe oynar gibi gözlerime siyah yazma bağlandı

Yüreğim yüreğindeki acıyı
Yokluğun içimdeki sancıyı
Körükledi durmadan
Seni aramak aklıma geldi karanlıkta
Hiç gündüzüm olmadı.

Sen gözlerini kaparken
Üstüne atılan toprak ikimizin sevgisini ayırttı
Adeta karanlığa terk etti

Ruhun gökyüzünde gezerken,mor ışıklar
Rüyalarımı süslerdi
Çok aradım oralarda çok
Bir türlü bulamadım
Gönlümün bu yüzden hiç gündüzü olmadı

Yüreğim kaynadı durmadan..hep seni aradı
Hasret kaldım mum ışığına
Göremez oldum zaman zaman önümü
Kokun bile bambaşkaydı senin
Yok diyemezdim kimselere
Hep içimde sakladım seni
Hiç unutmadım
Lakin hala gündüzüm olmadı

Nedendir bilemiyorum ama artık sen yoktun
Hepsi hatıralarda ve anılarda saklı kaldı
Asfalt üstüne atılan zift karanlığı gibi kapkaraydı
Hala gündüzüm olmadı
Bahattin Tonbul
30.6.2009

Bahattin Tonbul
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Hiç Güvenmedim

Makarna deyince neyi kast ettin
Yıllarca bende onlara güvendim
Çok sabrettim çok met ettim
İnan samimiyetlerine hiç güvenemedim

Yüzüne bakarak çok rahat yalan söylerler
Allah'ı biliyor ona emirlerine güya itat ederler
Her türlü iftirayı yapıp yüzünede pişkince gülerler
Kendi kalbin gibi bilirsin içinde şeytanı gezdirirler

İslamı tanımlamama gerek yok sözlere bak
Namaz insanı olgunlaştırmıyorsa içinde yak
Samimi gibi görünüp esas olan niyetine bak
Yak Allah'ım yak ta ruhlarını buralardan uzağa at
25.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hiç Horlamadık Birbirimizi

Dünyaya geldiğimde umut dolu bir yolun yolcusu
Bir kişide ses ne kadar çıkar gönlümün avuntusu
Seni görünce buldum dedim geleceğimin belirtisi
Yüreğimi sana verdim yıllarca midemin kuruntusu

Bitmek bilmedi benliğimi hatta kişiliğimi aldın benden
Yıllarca birbirimizin iç organlarının sesini dinlemeden
Bıkmadık usanmadık çok sevdik birbirimizi hemen
Yüreğimi sana verdim midemi sesini dinledin sen

Hiç birbirimizi horlamadık tiksinmedik yaşarken
Hastalandın her şeyinle son ana kadar ilgilenirken
Yorulmadım oh bile demedim bakacaktım sonsuza dek
Dayanamadın haber bile veremedin gittin erkenden
24.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hiç Hükmedemem

İçerimde yaşanan fırtınaya gel demem
Yüreğimde doluşan o semayı dinlemem
Seni sonsuza dek gönlümde  hiç kaybedemem
Dillerinde ahenge hiçbir zaman dur demem

Ağızlarda tatlanan ıslaklığı hissetmem
Ararım her an aşkı ufuklarda göremem
Yalnızlığın acısı,yüreklerde diyemem
Sarar tüm bedenimi ona hiç hükmedemem
Bahattin Tonbul
23.10.08

Bahattin Tonbul
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Hiç İçin Acımadımı Bırakıp Giderken

Güneşten bile daha çok parlayan o gözlerin
Şimdi en çok sevdiğin,mis kokulu toprağın altında sönmüş,
Mahşere dek kilitlenmiş kara toprak.
Ah o kara toprak masum ve yumuşak bedenini kollarının arasına almış Sıkıyor
seni,boğuyor.o acımış ve narin göğsün artık inip çıkmıyor.
Çok güzeldin yanımdan ayrılırken,mutluydun.
Ama biz,biz mutlumuyuz  şimdi.
Evde adım atamıyorum.
Her yerde senin gölgen,
Her yerde parmak izin,
Her yerde ışığın,
Her yerde sen varsın.
Çok istediğin o kocaman koltukta sanki ayaklarını uzatmışsın da
Bizden küçük şeyler rica ediyorsun.
Hiç için acımadı mı bizi böyle ardında bırakıp giderken?
Bu hayatın güzelliklerini
Yaşamaya hak eden tek tük insanlardan bir tanesiydin.
Şimdi neden bu yalancı dünyadan kaçıp gerçek,dünyaya göçen.
Ha cenetlik kadın! ! ! Nerdesin?
11.01.2008
Ecem Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hiç Mi Korkmadın Allah'tan

Bir hırstı rüzgar esi verdi hemen,yüreğimi dağladı yıldırım gibi bir an
Aşkım yanıyordu kimselere soramadım neydi içimi kor gibi yakan
Duyma ne olur geçen saatleri sana yaklaşmama neden oluyor durmadan
Bir ömür geçti baksana öldün terk ettin bu diyarı hiç bana dahi sormadan

Çok çektim sensizliği halada çekiyorum alışamadım yaşamım perişan
Senin dışında çevreme kimseyi almam,yüreğim yanıyor senin aşkından
Kimselere söyleyemiyorum çok acı çekiyorum büyümüş içimdeki yaram
Bir ömür geçti baksana öldün terk ettin dünyayı hiç mi korkmadın Allah’tan
18.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hiç Pes etmedim

İnsan neyi yaşamak istiyorsa
Onu yaşar
Öyle bir aşk yaşadım ki
Mutluluğu da gördüm mutsuzluğu da
Hiç pes etmedim sevdim
Halada seveceğim
Bekle beni canım sevgilim
Yanına geleceğim
13.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hiç Sormadan

Ruhumu kaplayan aşk sensiz durmuyor alemde
Karanlık geceler ıssız korkutuyor yaşayan insanı
İçin için yakıyor bedenimi taş gibi sağlam kalemde
Duvarı nem yıkıyor baksana,yıkılan gam misali insanı

Geriye dönüp bakınca yüreğim yanar durmadan
Arkamda yüklü anılar,sevda yazarsa korkmadan
Her dakikası asırdı,benim gönlümde bütün o zaman
Çekip gittin ne bana ne gönlümdeki yaraya  hiç sormadan
Bahattin Tonbul
22.10.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hiç Tadı Yok

Canımın canı,gönlümün mercanı
Yoksun yanımda,dizimin dermanı
Vermedi felek,yaşama zamanı
Sensiz dünyanın,olmuyor hiç tadı

Sevgi doluydun,durmadan gülerdin
Nasıl oldu da,birden gidi verdin
Seninle doğdum,seni çok sevmiştim
İnan sevgilim,yüreğimi deldin
1.08.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hiç Unutmadım

Serhatdaki gönlüne de
Umutları çoğalttın
Bıraktığın ateşin közünü de
Dağıttın
Tutamadım elimle
Bu dünyadan kaçırttım

Yanıyor hala deli gönlüm yanıyor
Yürekleri cayır cayır kaplıyor
Dolmuş içine sızı,elleriyle yoklarken
Bakamadım ateşe,bedenleri sararken
Tutamadım içinde,ciğerleri dağlarken
Koyamadım ateşe,saatlerce ağlarken
Hala da ağlarım,yanlız kalan gönlümde
Bir türlü susturamadım
Yari kaybettiğim yerde

Anar anarım durmadan
Onun yoluna bakarım
Bu sevda ile bu yürekten hiç bir zaman bıkmadım
Anıları sakladım,onun aşkıyla yandım
Koskoca bir ömür bitti
Şimdi çok yalnızım,
Yaşarsam eğer
Onun kokusuyla ancak rahatlarım
İnan inan sevgili yarim seni hiç unutmadım
Bahattin Tonbul
06.09.2008

Bahattin Tonbul
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Hiç Unutmayız

Bakma öyle çatık kaşınla
Sızlanır olan telaşınla
Kaplar bütün bedenleri o
Yakar yüce sonsuz aşkıyla

Demedim mi bırakma yalnız
Gönül için ona yanarız
Ayrı olan bedenlerimiz
Sevdim onu hiç unutmayız
Bahattin Tonbul
25.10.08

Bahattin Tonbul
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Hiç Zora Gelmez

Allah’ım verende, alanda sensin
Ne hata yaptım ki, yüzüm gülmedi
Eğitimi veren, bunu diyensin
Çocuklar inatcı, hiç zora gelmez

Kadir kıymet bilmez, beni horlarlar
Yapılan gayreti, hepten zorlarlar
Büyük küçük demez, içten hırlarlar
Kendileri alim, hiç zora gelmez

Herşeyi bilirler, zordur çalışmak
Mücadele verip, candan yarışmak
Başarı istersen, kordur tartışmak
Hayata küssende, hiç zora gelmez
Bahattin Tonbul
9.6.2017

Bahattin Tonbul
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Hikayeler Anlat

Her sevdanın vardır,bir fırtınası
Zaman gerçtikçede oluşur rüzgar
Ağladığı anda,aşk kırıntısı
Hikayeler anlatır,o müthiş rüzgar

Ben bir gökyüzüyüm,ruhlar yaşlanmaz
Uzun uzun bakar,seven hoşlanmaz
Derinleş maviye,gönül paslanmaz
Hikayeler anlatır,o müthiş rüzgar

Bir sırrı söylerken,acır o yürek
Dönüşü yok ise,çekilmez kürek
Varolmayı sağlar,dikilen direk
 Hikayeler anlatır,o müthiş rüzgar

Bilinçsizce ölmek,doğduğum için
Suçlanmış arzular,yaşamak için
Utanmıyor şartlar,sarılmak için
Hikayeler anlatır,o müthiş rüzgar

Kokusu duadan dahası özel
Kutsal kitabından,okumak güzel
İnançlardan taviz,versede ezel
Hikayeler anlatır,o müthiş rüzgar

Doğadan gelirse kendi şarkısı
Ruhu aşılamaz,tavan arkası
Sayfa sayfa döşer,sevda markası
Hikayeler anlatır,o müthiş rüzgar
Bahattin Tonbul
1.4.2012

Bahattin Tonbul
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Hikayeler Anlatır

Başarılmış aşklar çeşit çeşittir
Kıskançlık sorunu,bende eşittir
Sürekli bir tutku,kalpde çeşittir
Hikayeler anlatır,o müthiş rüzgar

Sayıdan dolayı yüreği erir
Bozulmaz duygusu,acıyı verir
Hakikat bunları,elbette görür
Hikayeler anlatır,o müthiş rüzgar

Hiçbirşey değişmez,aslıda benim
Toprağın rüyası,değişmez tenim
Uykusuz gecede,kaybolmuş genim
Hikayeler anlatır,o müthiş rüzgar

Gerçek aydınlığı,sınır dışında
Uykusuz geceler,döner başımda
Hiçbirşey değişmez,yarin kaşında
Hikayeler anlatır,o müthiş rüzgar

Seni seviyorum aynı zamanda
Yaşatılan gerçek,dursa mekanda
Söylenen bir cümle,hergün arkanda
Hikayeler anlatır,o müthiş rüzgar
Bahattin Tonbul
1.4.2012

Bahattin Tonbul
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Himaye Etme

Dünyada dostunu, bilerek tanı
Başkasın dan duyup, perişan etme
Seven yüreklerde, ateştir kanı
Laf söz bulur onu, himaye etme

Sevdasında aşık, yaşatır hergün
Tatmadığın zevki, alemdir o gün
Önceden kaybolur, iyi sar öğün
Laf söz bulur onu, himaye etme

Bedeninde odun, kolay söndürmez
Sevdiğin buyoldan, inan dönülmez
Yarden ayrı kalıp, seven gömülmez
Başkasın dan duyup, perişan etme

İyi dinle onu, yüreği çelik
Hasretin özlemi, kalbinde delik
Yaşanan olaylar, olmuş gündelik
Laf söz bulur onu, himaye etme

Muhabbeti başka, bilse dönülmez
Ölmez sevenleri, aşkı eğilmez
Birkez eğilmişse, kolay düzelmez
Başkasın dan duyup, perişan etme

Bahattin son satır, acın olmasın
Seni seven yürek, kalpde solmasın
Gençliğin kıymeti, yarsiz  dolmasın
Laf söz bulur onu, himaye etme
Bahattin Tonbul
5.2.2017

Bahattin Tonbul
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Hislerim

Seneler su gibi geçti ve eski hatıralar yine
Kalbimde alevlenmiye
Hayeller içerisinde kalmıya başladım
Almıştım elime fotoğrafını
Ta o günkü buluştuğumuz günü
Hissetmiye ve içimdeki
Heyecan aynı,duygu yine
Kaplamıştı içimi bir türlü atamıyorum
İçimden
Anlaşılıyordu ki seviyorum
Daha daha daha çok seviyorum
Bu ayrılık beni sana daha çok bağlamış
Bilmiyorum ama daha sen
Şu anda beni düşünüyormusun
Yoksa eğlence içerisinde
Hatta üzüntünde bile
Hatırlaya biliyorsan beni
Bu beni daha mutlu edecektir sevgilim
25.02.1973
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hissedebilsem

Hoş kokulu gülü, özlemişim ben
Kollarımla sarıp, koklaya bilsem
Sevdalar içinde, gözlenmişim ben
Verdiğin acıyı, hissedebilsem
Bahattin Tonbul
24.12.2012

Bahattin Tonbul
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Hissedemezler

Abdal kızı nasılda atmışlar
Onu çok uzağa kapatmışlar
Düşünmemişler,parçalamışlar
Kalbin de aşkı anlamamışlar

Dizi dizi taşıyor yürekler
Geçmişini hesap edecekler
Karşında oturacak melekler
Kalbin de aşkı eleyecekler

Unutma sevdiğini saklama
O mahzun gözlerle bana bakma
Kestirdiğin o sırma saçınla
Kalbin de aşkı,uzaklaştırma

Yağmur gibi sel olan gönüller
Lodostan gelen tatlı güzeller
Okşar bedenleri nazik eller
Kalbin de aşkı hissedemezler
Bahattin Tonbul
08.09.2008

Bahattin Tonbul
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Hisseder Oldum Boğazımdaki Sesi

Ne insanlar gördüm ölmek için can atıyor
O canı biliyorum ancak yaratan bize veriyor
Canı almak değil vermek daha çok korkutuyor
Bütün bu şartları bizler değil kuralları,o koyuyor

Ankara tıp'da bir hasta geldi yanımdaki odaya
İki refakatçı ile birlikte bakıyorlar yatan hastaya
Hasta sabaha dek inliyor ah..ah..etrafında torbalarla
Ölmesini bekliyorlar ama bir türlü ölemiyor ya

Böbrek yok,bağırsaklar alınmış sadece bir nefes
Onlar içinde torba takılmış ağzında oksijenli kafes
Anneme soruyordum korkuyormusun ölmekten
O da ölmekten değil korkum can verirken çekmekten

Anlıyamamıştım anneciğimin ne demek istediğini
Buralar da yaşadım onun korkuyla hissettiğini
Allah'ım bu bedenimi ve ölürken vereceğim nefesi
Şimdiden hisseder oldum boğazımdan çıkacak sesi
01.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hissetmedin-1

Ey Muhammed’in gülleri
Delip ezip geç tikleri
Dağı taşı gördükleri
İçindeki böcekleri
Hiç de hiç mi hissetmedin

Ağacında meyvesi var
Dalına tüm kuşlar konar
Kovuğundaki arılar
Onu yiyecek ayılar
Hiç de hiç mi hissetmedin
Bahattin

Bahattin Tonbul
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Hissetmedin-2

Toprağında gezecekler
Seni beni üzecekler
Yüreğini çizecekler
Gözleriyle gülecekler
Hiç de hiç mi hissetmedin

Yağmur yağıp akacaktır
Sevenleri anacaktır
Tüm kalplere dolacaktır
Allah aşkı sanacaktır
Hiç de hiç mi hissetmedin
Bahattin Tonbul
21.09.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hissetmedin-3

İnanmayan olacaktır
Allah’a şirk koşacaktır
Cehennemde yanacaktır
Tüm müminler uçacaktır
Hiç de hiç mi hissetmedin

Yaşadığın yere bakma
Onun aşkını sen sakla
Yalnız kalbini boşaltma
İçindeki bütün yara
Hiç de hiç mi hissetmedin
Bahattin Tonbul
21.09.2008

Bahattin Tonbul
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Hissetmedin-4

Seven yürekler haykırır
Ayrı düşünce yıkılır
Bu aşk Allah’ın aşkıdır
Tüm gönüllerde saklıdır
Hiç de hiç mi hissetmedin

Yerde gökte izleri var
İnsanların içi yanar
Tüm varlığın Allah’ı var
Buram buram nasıl yakar
Hiç de hiç mi hissetmedin
Bahattin Tonbul
21.09.2008

Bahattin Tonbul
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Hissetmedin-5

Bir uyudun bir uyandın
Sevince de okşayaydın
Güzelliği yaşayaydın
Hatırından çıkmayaydın
Hiç de hiç mi hissetmedin

Acıkınca yemek yersin
Sıkışınca Allah dersin
Eşe dosta söylemezsin
Bedendeki acı bitsin
Hiç de hiç mi hissetmedin
Bahattin Tonbul
21.09.2008

Bahattin Tonbul
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Hissetmedin-6

Tek başına kimsesi yok
Sevenlerin sancısı çok
Aşıkların yüreği tok
İçine de fitneyi sok
Hiç de hiç mi hissetmedin

Rüzgarı estiriyorsun
Bulutları sürüyorsun
Rüyamda hep gülüyorsun
Acılar çektiriyorsun
Hiç de hiç mi hissetmedin
Bahattin Tonbul
21.09.2008

Bahattin Tonbul
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Hissetmek Gerek

Aşıkların sevdiği anları
Yaşayanı yaşatan canları
Damarında dolanan kanı
Canı candan hissetmek gerek

Gönüller ateşini almış
Sevdalar yüreğine salmış
Ruhları da cennete dalmış
Canı candan hissetmek gerek
7.4.2010

Bahattin Tonbul
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Hissetmeyesin

Bir baba çocuk dolaşıyor meydanda
O da yorulmuş yardım ister o anda
Baba yorgun evlat yorgun tam bu anda
Çocuk ağlar çıkmak ister kucağına

Düşünür biranda almaz kucağına
Yerden dal bulup at yapar çocuğuna
Baba ve çocuk devam eder yoluna
İşte budur hayat neşe doruğunda

Bak yavrum her an böyle pes etmeyesin
Bir at,bir şiir bir şarkı söyleyesin
Sıkıştığın anda at eksik olmasın
Ruhen bedenen yorgun hissetmeyesin
Bahattin Tonbul
19.4.2009

Bahattin Tonbul
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Hissetsin

Sensiz gezmek sensiz olmak o kadar zor ki bu alemde
Ruhumu yakan sevdan,bedenim de ateş olmuş kavuruyor
Sevmezdi sevemezdi yaşamı beklide sen olmazsan gönlünde
Umutları çalısı çırpısı senin bıraktığın resimlerde

Karışmış
Anlaması saklaması çok zor,
Sevdayı ve içindeki ateşi
Kim nasıl nerde söndürecek belli olmaz hiç
Yaralı gönlümün sensiz çilesini

Tutabilmek
Bakma bana öyle içimdeki acın duruyor yanan yüreğimde
Param parça yapmış dünyamı kavrayamadım hangi bölgemde
Gönüllerin ufkumu kızıllaştırmış
Güneş ayrılma sıkıntısına kapılmış
Gökyüzü kana bulanmış gibi
Toprak üstüne simsiyah  karanlıklar örtüyor
Suların berraklığında sonsuz karaltılar canavarlar oluşturmuş
Doğa yavaş,yavaş sessizliğe suskunluğa girerken
Hasrete  bürünmüş sevdam
Tıpkı seninle benim gibi
Birbirinden kopmuş
Ama ruhlarını ayırtamamış tanrım sevdalarımızı gün geçtikçe
Yoğunlaştırmış
Yalnız bıraktığın beden içinde acılar sancılara dönüşmüş
Damarımdaki kan tutuşmuş
Kalbim her an seni andıkça küt,küt diye atar olmuş
Bırakma ellerimi sıkıca tut
…………………………………………..
Dudaklarım susuzluktan mı? kurumuş
Birbirine yapışmış bölge,bölge içim kavrulmuş
Rüyalarımı korkular sarmış
Her zaman  aşk sonsuza ulaşmış
Ben bunları yaşarken sen bensiz ne yaparsın bilmem
Yeni arkadaşlarla cennet bahçesinde gezersin
Hangi günler bizi izlemeye gelirsin
Göremezsem bile
Varlığını şu deli gönlüm hissetsin
Bahattin Tonbul
9.7.2009

Bahattin Tonbul
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Hissettiklerini

Hiç çirkini yok içlerinde
Yüreklerindeki aşk ve sevda varsa
Kaplar sarar hatta tüm bedenlerini
Sevdiklerini anlamaz
Güzelim diye gündeme oturmak ister
O şaşkın yürekler
Beğenilmektir esas tutkuları
Bilemezler ki
Onun geçici olacaklarını
Hatta gün gelip solacaklarını
Bilemezler
Hep sonsuza dek
Bu yüz bu beden bu saç ve bu kaş göz
Yeride duracak
Diye yüksekte tutarlar sevgilerini
Takı yok oluncaya kadar
Bakmaya kıyamadıkları tüm güzellikleri
Toprağa karışana kadar
Bilemeyecekler
O geçici sanal görüntülerini
Dünyada kalacak olan yaptıkları yürekleri
Sevgileri ve iyilikleri yaşayacak
Sonsuza dek onun ve tüm insanların
Kaybolan bedenleri
Ruhları ile hep yaşayacak
Hissettiklerini
Bahattin Tonbul
23.10.08

Bahattin Tonbul
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Hizmet Etmişler

Hasret hasret diye, inledim durdum
Aşk ateşi durur, belki yar diye
Unutmadı onu,hemen sordurdum
Yakar yüreğini,kendine gelse

Anlamadım bu ne,sevda ateşi
Dumanı çıkmazsa,yakar seveni
Taşıdığı sevda,parlak yüreği
Haykırın dostlarım,bitsin emeği

Sonsuza bakar mı,seven yürekler
İçinde yaşar mı,aşkı görenler
Bir sevda ateşi,şerbet içmişler
Gönülden gönüle,hizmet etmişler
Bahattin Tonbul
05.08.2008

Bahattin Tonbul
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Hocalara

Zamanlarımız kısaysa
Hocalarımız bekarsa
Notu birazda kıtsa
Başa bela hocalar

Kitap okur anlatır
Sonra ister satır, satır
Allah'ım hocaları insafa getir
Başa bela hocalar

Oku der di okurduk
Hocalara sokulduk
Sopasından kurtulduk
Başa bela hocalar
(5.1.1971)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hop Hop Hoplatan

Uzun yıllar bekleyen,doğduğun günden beri
Yüreğimi zorlayan,aşkı yönetenleri
Erimiş çürümüştür,söylenen geçmişleri
Alıp götürmüşlerdir,sefahat edenleri

Bilmezler kıymetini,seni sevecek olan
İyice düşünürsen,hayatı canlandıran
İnim inim inletip,canından can koparan
Sevenlerin yüreği,sanki hop hop hoplatan
Bahattin Tonbul
10.08.2008

Bahattin Tonbul
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Horlama

Sen hiç sevmedin ki, seninle olmayacak
Zorda olsa  sev ama, sevmeyeni zorlama
Aşka hesap tutulmaz, o öksüz solmayacak
Sevgiye susamışken, o mahsumu horlama
Bahattin Tonbul
14.12.2014

Bahattin Tonbul
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Hortlak Gibi

Yakıyor içerisini cayır,cayır kavuruyor
Neden bu acıyı sürekli hep tattırıyor
Anlaması zor bütün bunları neden,neden
Diye bağırarak insanı durmadan sorguluyor

Geçerse o sessizlik işte o zaman kork ondan
İçinde yıllarca bastırıp saklanan alandan
Çok acı vermez belki ama yaşanan gamdan
Geldi başına o acımasız ölümcül hastalıktan

Aldı götürdü farklı dünyalara sevdiğimi
Nasıl oldu da kavrayamadım tam yendik
Derken içinde gizli,gizli saklanan hücresini
Hortladı birden çıktı sanki bir hortlak gibi
24.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hoş Geldin Paşam

Atamı görünce, coştu seğmenler
Dikmen bağlarına gelince paşam
Dağları ısıttı, yarsiz teğmenler
Hoş geldin bizlere, emret be paşam

Sanki gönüllere doğan ateştin
Kader olup yazsam, bana bir eştin
Damla olup düşsem, toprak beleştin
Hoş geldin bizlere, emret be paşam

Coşkuyla haykırdı, bütün seymenler
Diyerek çağırdı,hakka erenler
Umudu taç oldu, seni görenler
Haykırdı yürekten, hoşgeldin paşam

Ankara bizlere umut yolcusu
Vatanın başkenti, olmuş korkusu
İstanbul düşmanın, yalnış tartısı
Haykırdı seymenler, hoşgeldin paşam
Bahattin Tonbul
19.10.2012

Bahattin Tonbul
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Hoş Kokuyor

İnsanın nefes alıp vermesi,zor gelir mi
Gelir mi hiç zor,sevdiğinin ona gülmesi
İçinde onu günlerce saklayıp ateş etmesi
Hoş kokuyor sevgilisinin o son  nefesi

Terlemiş bedeni kokusu sinmiş derisi
Sırılsıklam olmuş giydiği renkli entarisi
Yıkanmamış günlerce saçları ve yüzü
Hoş kokuyor sevgilisinin o vücut nefesi

Bitmeyen aşkın tükenmeyen kokusu
Yaşadıkça içimden çıkmaz onun sancısı
Yüreğine işlemiş fark etmez artık ağrısı
Hoş kokuyor onun çevresi yaşayan hatırası
27.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hoşgeldin Paşam

Dikmen vadisinde, bekler seymenler
Haykırdı paşaya, onu görenler
Sevda çemberinde, hakka erenler
Seslendi atama, hoşgeldin paşam

Gönüller dolusu, haykıraydım ben
Çankayada doğan, başkentimdin sen
Hürriyet aşığı, yaşatır busen
Seslendi atama, hoşgeldin paşam

İşte bu Ankara, gören vurulmuş
Düşmana göğsünü, açıp kurulmuş
Savrulan sonbahar, suda durulmuş
Dediler atama, hoşgeldin paşam
Bahattin Tonbul
19.10.2012

Bahattin Tonbul
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Hoştu Görüntüsü

Kesmişsin saçını cleopatra gibi kakülünü
Kakülünde uzun olmuş örtmüş yüzünü
Siyah renkte açmış lekesiz beyaz tenini
Bakmaya kıyamazsın çok hoştu görüntüsü

Her şeyiyle asaleti ruhuna tamamen işlemiş senin
Heyecandan kalbinin çarpıntısını geçirmemişsin
Çok hoş çok değişik olmuş adeta dünya güzelisin
Seni seven yüreği merak edip hiç de özlememişsin
2.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Hoştu Gülerken

Konuşmadık hiç,göz göze bakıştık
Hasta odasında,yan yana yatmıştık
Şarkılar söylerdik,konuşamamıştık
Bu dünyadan gittin,vedalaşamadık

Kalbim seninleydi,ben yanında değilken
Seni severdi hep,candan ve yürekten
Ayrılmadık hiç de,bu elden giderken
Terk ettin dünyamı,çok hoştu gülerken
Bahattin Tonbul
27.08.2008

Bahattin Tonbul
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Hoştur Onun Nefesi

Şu dağların sesine,çıkı ver tepesine
Eline silah almış,giyinmiş efesine

Vurgunum ben vurgunum,yare yürek dokurum
Bu dünyada kalamam,onu orda bulurum

O dağların tepesi,görüştüğün efesi
Giyinse cepkenini,hoştur onun nefesi
Bahattin Tonbul
23.08.2008

Bahattin Tonbul
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Hoşuna Gider Mi

Eller ne der sonra, beni bırakma
Giderkende beni,alıp da götür
Ben gelmezsem durma, aşkımı yakma
Ölsen bile beni,yanında götür

Sen merhametliydin, gitmeden önce
Bense sevdalıydım,sana delice
Yüzüme bakıpda,bana gülünce
Hoşuna gider mi, ben yok olunca

Vurgunum sevdana, hasretine yar
Kanayıp ölsemde, gül dikeni var
Gitmeler ağlatır, kalmasıda ar
Hoşuna gider mi, ben yok olunca

Soldu çiçeklerim,yürekler eski
Sevmeler büyüttü, gönülde aşkı
Yetmiyor ki kalbim, kökünden kesti
Hoşuna gider mi, ben yok olunca

Aşk kelime değil,sanki bilmece
Yaşamak içinde, yarsiz gülmece
Karanlık sabahın,hepsi silmece
Hoşuna gider mi, ben yok olunca

Benimsin demeden,sevgiden önce
Seninim demekte, gönülde ince
Gerçek insan isen, ölüm gelince
Hoşuna gider mi, ben yok olunca
Bahattin Tonbul
7.8.2012

Bahattin Tonbul
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Hotlama...Mani

Sanki diyen melektir
Sırtındaki yelektir
Övütlerin hep boşmuş
Söylenenler dilektir

Eğlenceden kim anlar
Boş kalmış hep meydanlar
Para pulu bahane
Salakmış aldananlar

Yarı aç yarı tokmuş
Cebinde harçlık yokmuş
Rüyasında aşıkken
Kalbinde duran okmuş

Anam anam can anam
Hasretine dayanam
Göğsündeki  son ateş
Sevdasız nasıl yanam

Dile benden ne dile
Hakikat düştü dile
Yaşın başın geçeli
Olmuş aşık bülbüle

Karanlıkta otlama
Seven oysa kotlama
Bu dünyada boşaldı
Adnan dayı hotlama
Bahattin Tonbul
31.1.2013

Bahattin Tonbul
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Hurim Sen Ol Cennette

Çok yalnızlık hissediyor içim
Sen gittin gideli bu ellerde sensizim
Anlatmak öyle zor ki
Yokluğunu çaresizliğimde hissederim
Seni aratmadım
Yemek yaptım evde
Çocuklar yiyorlar beğeniyle
Bu önemli değil en önemlisi,kokun
Varlığındı bulunduğun bu yerde
Her an konuşurdun durmadan dinlerdim bende
Bir gün demedim sana sus diye
Ama içimden geçirirdim
Yorulduğum günlerde bile incitmek istemezdim
Senide
Keşke demek istemiyorum ama o günler nerde
Bir daha dönmez elbette

Bazen arkadaşlar diyorlar evlen diye
Ben ha senin üstüne
Düşüne biliyor  musun bunu sen
Seve bilir miyim hiç senin yerine
Çokta erken daha konuşması adının anılması bile
Ağlamamı engellemiyor
Yüreğim titriyor senin sevginle
Nerde bulurum ben senin gibi birisini bu elde
Affet sevgilim bunu düşünmek bile
Ruhuma eziyet veriyor
Alışmaya çalışıyorum sensizliğe
Ama geleceğim biliyorsun
Beni bekle
Oraların yabancısı olurum o zaman
Sakın ha tanımamazlık etme
Yanan yüreğimdeki ateş söner o an beklide
El ele tutuşup yürüyelim birlikte
Hurim sen ol başkasını istemem de
Cennette
Bahattin Tonbul
19.09.2008

Bahattin Tonbul
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Huzur Bulmaz

Aşkımın dünyası çok boştu
Şimdi ise her yer bomboştu
Gönlüm onsuz bir sarhoştu
Yarsiz bu dünya sanki loştu

Sevdamın ateşi yok olmaz
Aşıkların diyarı kaybolmaz
Bedenleri  parçalanırsa
Seven gönül de huzur bulmaz
Bahattin Tonbul
27.10.2008

Bahattin Tonbul
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Huzur İstiyorum

İnsan severse ister, özlendiğini bilmek
Kırılmayı kırmayı, ben onu seviyorum
Uzaktan bakmak duymak, kalp de aşkı hissetmek
Bıraktım ben kızmayı, can huzur istiyorum

Adına ne derseniz, deyin ben seviyorum
Dün umurumda değil, sade boş veriyorum
Darılmayı küsmeyi, unut sen demiyorum
Bıraktım ben kızmayı, can huzur istiyorum

İnsan topraktan gelmiş, hammaddesi topraktır
Fidan toprağı delmiş, beslenmesi yapraktır
Sakın fazla sulama, çamurlaşan topraktır
Bıraktım ben kızmayı, can huzur istiyorum

Allah nasip ederse, o aşkın şansı yoktur
Anla ama dert etme, dedikodu pek çoktur
Aklından geçirdiğin, kalpde duran son oktur
Bıraktım ben kızmayı, can huzur istiyorum

Hayat kısa an büyük, geçer gider yol olur
Unutma sen sevgiyi, ana bacı son bulur
Eğer gerçek seversen,  o yar sana can olur
Bıraktım ben kızmayı, can huzur istiyorum

Bahattin unutmadı, her kalıbın içinde
Seveni farklı kılan, oda senin içinde
Merhamettir vicdandır, o da insan içinde
Bıraktım ben kızmayı, can huzur istiyorum
Bahattin Tonbul
1.2.2016

Bahattin Tonbul
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Huzuru Unutma

Diline sahip ol, sen onu dinle
Dünya makamıyla, sakın alınma
El çok konuşursa, sen birkez söyle
Huzuru unutma, boşa salınma

Geçmişi unutup, yıkıcı olma
Zulmetme insana, zalim de olma
Ölümün sonunda, Allah’ı bulma
Huzuru unutma, boşa salınma

Kapısı çok geniş, ölüm yolunun
Herkes uğrayacak, sonkez bulunun
Yıkılıp düşecek, Allah kulunun
Huzuru unutma, boşa salınma

Ne besler bedeni, kurt kuş yiyecek
Mezarda böcekler, teni delecek
Ruhunu besleki, tek o gülecek
Huzuru unutma, boşa salınma

Kelimeler düzgün, sende düzgün ol
Bulunmaz  doğruluk, hep doğrudur yol
İnsanlık bu mudur, eğriysen kaybol
Huzuru unutma, boşa salınma

Bahattin övünen, uzakta kalır
Yıkılıp düşünce, toprağın alır
Mezara iyi bak, anlayan tanır
Huzuru unutma, boşa salınma
Bahattin Tonbul
31.1.2016

Bahattin Tonbul
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Huzurunu Bozmadan

Alırsın ayaklarının altına
Tutuğunu zannedersin,bakmadan
Girme bacaklarının arasına
Geleceğin huzurunu bozmadan

Almak için elini mi uzattın
Yüreğindeki acılar çıkmadan
İçindeki yarayı nasıl attın
Geleceğin huzurunu bozmadan

Kayboldu tüm anılar orada dur
Sevgili yarim de sanal olmadan
Yüreğimdeki ateş belki sondur
Geleceğin huzurunu bozmadan
Bahattin Tonbul
17.09.2008

Bahattin Tonbul
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Hükmettin

Ayrılık ölüm değil
Sevda bana gülmezse
Hasret olursa zulüm
Yarim bana küsmezse

Gözler kaşlar tat versin
Sevgisiz bayanlara
Duymayanlar sabretsin
Gülüp oynayanlara

Bu güzelim dünyayı
Nasıl birden terk ettin
Görmediğim rüyayı
Acın ile hükmettin
Bahattin Tonbul
1.9.2009

Bahattin Tonbul
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Hürmet Bil

Sen bir avukatsın mankense hiç değil
Giydiğin fistansa,daracık gör eğil
Çevrene dikkat et,yürekler sefil
Bedenler koparsa,can özenti değil

Hanım hanımcık giy gönüllere gel gir
Cahil değil baban fikrini hürmet bil

Bir bildiği vardır,iyi dinle sözü
Yıllarca tecrübe,konuşursa özü
Atasından almış,yaşamındır közü
Üzerinde olur,başkasının gözü

Hanım hanımcık giy gönüllere gel gir
Cahil değil baban fikrini hürmet bil
Bahattin Tonbul
3.7.2009

Bahattin Tonbul
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Hürriyeti Severdi

Kınalı keklik gibi yanakları al aldı,
Sıkılır kafesde hiç de durmazdı
Kafes onun için adeta bir damdı
Bunalır dışarıya  kendini atardı

Köye gittimi hür hissederdi kendini
Şehirde adeta bir mahkuma benzetirdi
Anlıyamazdım onun bu değişik özlemini
Kısacası o bağımsız olmayı hürriyeti severdi

Şehir adeta onu boğuyor nefes almasını engelliyordu
Hiç bir şey olmasa bile o hava su ekmek ona çok geliyordu
Keşke bunları gençken yapsaydı,yaşarken hayat doluyordu
Güçsüz kalınca herşeye yalnız onun için anlamsız oluyordu

Olsun yinede seviyor oralarda hatıralar güç veriyordu
Zaman zaman birlikte yalnız kalınca özlemi geçiyordu
Haydi birazda denize gidelim oralarda duralım diyordu
Birlikte olduğumuz anlar mutluluktan uçu veriyordu
21.02.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Hüzünlendim Kardeşim

Başımı dizlerine,koyduğumdu tek anam
Düşününce kalbimde,oydu benim sırdaşım
Güvendiğim tek erkek,güçlü olandı babam
Et tırnaktan ayrılmaz,hüzünlendim kardeşim

Gönlümün direğini,bağladım ben o yare
Anlasana sevdiğim,umutlarım son care
Aşk ile sarıldığım,rüyamdaki o kare
Et tırnaktan ayrılmaz,hüzünlendim kardeşim

Geri kalan ömrümde,onurlansa bu canım
Hayatımın her anı,su olupda akanım
Aldığım tüm nefesde,damarındaki kanım
Et tırnaktan ayrılmaz,hüzünlendim kardeşim

Yaşamdaki sebebim,bu dünyadan çıkacak
Bendeki her sevdayı,sevdiğiyle yıkacak
Yarim toprağa girmiş,acıları bıkacak
Et tırnaktan ayrılmaz,hüzünlendim kardeşim

Bende sende olmayan,ne vardı ki istedim
Gönüllerden rüzgara,yavaş yavaş estedim
Ayrılığın hüznüne,bıçak vurup kes dedim
Et tırnaktan ayrılmaz,hüzünlendim kardeşim

İlk tattığım sevdayı,yüreğimde hissettim
Duyduğum o sesini,bedenimde testettim
İçim onunla dolu,aşkını ben hapsettim
Et tırnaktan ayrılmaz,hüzünlendim kardeşim
Bahattin Tonbul
14.3.2012

Bahattin Tonbul
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Hüzünlü

Hayeller ülkesinden
Korkular ülkesine geçtim
Bulamadım ne seni nede kokunu
Seni ben çok özledim
Hatta geriye dönmeni bekledim
Belki geliverirsin  diye
Özlemler ülkesi karma karışık
Duygular kaplatmış içini
Hem seni
Hemde kendimi kaybettim
Bulamadım birtürlü

Sevda türküsü söylerdik seninle
Her akşam üstü
Güneş batmadan tepelerin üstünde
Gökyüzü kızıllaşırdı
Yıldızlar doğmadan
Tıpkı sevdamız gibi

Bulutlar örtünce üzerini
Kapkaranlık olurdu gökyüzü
O son gece
Senin kayıp battığın günü
Bekledik sabaha kadar
Haykırdım şarkımızı
Ne hikmetse karşılık veremedin
Bıraktın beni yalnız orada
Hatta tek başıma hüzünlü
Bahattin Tonbul
5.3.2012

Bahattin Tonbul
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Hz.Muhammed ve Oku

Yirmi nisan beş yüz yetmiş birde Mekke'de doğdun
Babası Abdullah dan olma Amine'den dünyaya geldin
Dedesi Abdulmuttalip ona 'Muhammed' adı verdin
Sonrada o,Ebu Talip'e ölmeden emanet ettin

Amcası  ticareti öğretti,o doğruluğu içinde hazmetti
Onun bu düzgün kişiliği Hatice'nin dikkatini çekti
Kervanını servetini bu yüzden hep ona emanet etti
Sonrada birlikte  evlenip dünya evine girdi

İşte bundan sonra Hira dağında vakit geçirdi
Cebrail ilk vahiy olan  ' Oku' diye seslenildi
O da 'okuma bilmem'bu söz üç kez tekrar etti
Sonunda da 'Ne okuyayım? 'diye cevap verdi

Cebrail Alak suresinin ilk beş ayetini okudu ona
Birincisi'Yaratan rabb'inin adıyla oku! '  sonrada
'O,insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı.'
Üçüncü 'Oku,Rabb'in sonsuz iyilik sahibidir.

'Kalemle (Yazmayı)     öğreten odur.'sana
Beşincisi'insana bimediğini belleten odur.'
Hz.Muhammed bunları tekrarladı heyacanla
Evine geldi üstünü örttürerek yattı yatağa

İkinci kez vahiy de Allah ona şöyle buyurdu
'Ey örtünüp bürünen (peygamber!)    kalk da uyar,
Rabb'ini yücelt.Elbiseni temiz tut.Kötülükten uzak dur.'
İslam dinini insanlara iletmeyi çağrı yapmayı emrediyordur

Hz.Muhammed üç yıl gizli  gizli önce güvenlir kişilere
Sonrada artık çağrının açıkca yapımasını herkese
'Sana emrolunanı açıkça söyle'sakın ha çekinme
'Allah'a ortak koşanlara da boş ver aldırış etme'
01.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Irak

Özlenen sevda nedense, uzak her zaman
Umut buya hasret olsa kavuşman merak
Dağılsa o ateş köz olsaydı son zaman
Yanacak yürekler, doğacak kalbe ırak
Bahattin Tonbul
7.5.2013

Bahattin Tonbul
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Isınırırım

Vakitsiz uyuyup, uyanınca ben
Sabahla akşamı, karıştırırım
Güneşi görmezsem, içimdesin sen
Herdoğan güneşle, ısınırırım

Yeter ki perdeler, açık olmasın
Anlaması çok zor, benzi solmasın
Gönülde yaşayan, unutulmasın
Herdoğan güneşle, ısınırırım
Bahattin Tonbul
27.7.2016

Bahattin Tonbul
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Isıtırdın İçimi

Doymamışım sesine, soluğuna yar senin
Isıtırdın içimi, göğsüme yaslanırdın
Gözyaşların yağmurdu, unutulmaz busenin
Umuduna kapılıp, bilmeden ıslanırdın

Anısına yalvardım, çağladıkça gül oldun
Ateşe dönüşürdü, güneşinde hep soldun
Hasretin unutulmaz, yüreğimde son yoldun
Isıtırdın içimi, göğsüme yaslanırdın

Huzuru bulacağın, kıyılarım yar senin
Umutlarım solarsa, su bulamaz bedenin
Beraber sulasan da, gözyaşları küsenin
Isıtırdın içimi, göğsüme yaslanırdın

Aydınlığı içinde,  taşıyana iyi bak
Karanlıkta yolunu, yar aşkıyla iyi yak
Bula bilirsin işte, o yüreğe çivi çak
Isıtırdın içimi, göğsüme yaslanırdın
Bahattin Tonbul
25.6.2016

Bahattin Tonbul
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Islanan Kirpikler

Gökyüzünde kayan, yıldızmı desem
Sevdalar ötesi gözyaşım oldu
Yağmurun altında, şarkı söylesem
Islanan kirpikler, şahidim oldu

Karanlık gecede, hayali vurur
Dildeki hecede, mısralar kurur
Sevdiğim güzelde, yürekte durur
Islanan kirpikler, şahidim oldu

Dillerden düşmüyor, geçip gidenler
Ellerim elinde, sevda güdenler
Ufukta doğacak, aşkla bitenler
Islanan kirpikler, kalbime doldu

Ağlayan güllere, gözyaşı düşer
Öten bülbülleri,dikenler deşer
Titreyen bedeni,ateşde pişer
Islanan kirpikler, kalbime doldu

Sıra sıra olmuş, yarsiz gezenler
Umudu kaybolmuş, aşkı sezenler
Denizde boğulmuş, yalnız yüzenler
Islanan kirpikler, bilmeden soldu

Karşı dağ ötesi görülmez sizde
Esen yaylalarda,rüzgarı sözde
Tükenmez gecenin,hayali yüzde
Islanan kirpikler, bilmeden soldu
Bahattin Tonbul
5.9.2012

Bahattin Tonbul
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Islanan Şiir

Sana yazdığım şiirleri okurken
Seni çok,çok özler olmuşum
Bu satırları yazarken kızın Ecem’e okudum
Okurken de bir taraftan ağlıyordum
Dayanamadı yavrum
Bırak baba okuma zorlanıyorsun dedi
Bense onun için her şeye
Razıydım
Ağlayarak okudum ve
Şiirimi son buldurdum
Bir taraftan da defterim
Şiir yazdığım defteri
Islak buldum
Nedenini anlayamıyordum
25.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Işık Doğmadı

Bir o vardı içimde, birde yanan ateşi
Unutamam göğsümde, sıcaklığın soğmadı
Karanlıkta geceye, umut olsa güneşi
Sen gittikten çok sonra, hala ışık doğmadı

Ölüm senden ayrılmak, sensiz burda yaşanmaz
Sevmeyi hak edenin, yüreğinde aşınmaz
Nede nefes almaktır, gönüllerde taşınmaz
Sen gittikten çok sonra, hala ışık doğmadı
Bahattin Tonbul
28.11.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Işık Olsun

Sen benim içimde bitmeyen sevdasın
Tanıştığımdan belli unutmadıklarımdansın
O kadar da yakınsın ki
Her hissedişim de ruhumdasın
Ama dokunamayacağım kadar uzak
Okşuyacağım kadar imkansız
Değdiğim anda yakacak kadar kor
Sevdalarımızın kesiştiği yerde
Son noktadasın

Üzülme
Barınağım senin aşkın
Nefes alışlarım göğsünde sevgi
Haykırışlarım umut olsun
Fısıldıyamadıklarım
İçim de deli divane
Yazdıklarım şarkılarda bir satır
Hayatında bitmeyen mısra sevenlere
Sevda dolu yüreklere
Işık olsun
Bahattin Tonbul
1.12.2012

Bahattin Tonbul
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Işık Seherde

Seni seven gönlüm hepten yanıyor
Geceler karanlık, ışık seherde

Yalnız bırakıp da terk etme beni
Acılar içinde yaktın bedeni
Göğsündeki ağrı,yüzünde beni
Seni seven gönlüm hepten yanıyor

Ruhunda her anın,yanımda olsa
Aşıklar uzakta,gönlüm severde
İçimde acılar, yanıp kaybolsa
Geceler karanlık, ışık seherde
Bahattin Tonbul
16.2.2010

Bahattin Tonbul
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Izdırabım

Bu gece saat on iki
Yine seni düşünüyorum
Her zaman ki olduğu gibi
Hiç aklımdan çıkmıyorsun ki

Ne zaman boşta kalsam
Gözümün önüne hayalin geliyor
O an koşup sarılmak istiyorum
Kollarımla bir türlü tutamıyorum
Niçin oluyor her an bu serap
Hayatım sensizliğim için harap
Kurtar beni bu azaptan ulu yarab
Ne yaptım ki devamlı kaçıyorsun
Sen beni bir türlü anlayamıyorsun
Neden bunları sürekli yapıyorsun
Söyle ne olur derdini güzel yarim
Aşk yasak mı bize sevgilim
(25.07.1972)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İbrahim Kani

Yüreğindeki aşk,seni tanırsa
Allah'ın yanında,gezer durursun
Kalbindeki nefret,hakka varırsa
Güneş karşısında,cennet olursun

İsyanı inkarı,alma kalbine
Şükür yapmayınca,yalan olursun
Ruhundaki sevda,ölüm derdine
Düşmeyince aşkı nerde bulursun

İyi dinle oku,anlar o beden
Doğadaki canlı,gelip de giden
Söylenecek söze,hakikat eden
Sevgi karşısında,nasıl durursun

Aşkı ondan aldım,ona inandım
Sevdiğim güzele,öyle aldandım
Ulu deryasında,ateşle yandım
Allah’ın katında,bir yer bulasın

Hakikat uğrunda,canım alasın
Doğumdan ölüme,sanal olasın
Cennet bahçesine,koku salasın
Hikmeti hüdaya,atsalar seni

Elimi uzatıp,arşa varaydın
Allah’ın yanında,sarhoş olaydın
İçtiğim sulara zemzem kataydın
Allah’ın katında,bir yer bulasın

Konuşamaz oldun,sözlerin hani
Yaptığın dualar,olmasın mani
Allah’ın adamı,İbrahim kani
Cennet bahçesine salsalar seni

Yeter Bahattin’im,anlarsa yeter
Allah’ın sevdası,onu yok eder
Hakikat uğruda gerçekten beter
Sevdalar adamı İbrahim Kani
Bahattin Tonbul
9.2.2011

Bahattin Tonbul
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İç Yanışlar

Bütün iç yanışlar, son avucunda
Gönülde hayali, susmakla başlar
Yak bütün seveni, en son ucunda
Rüzgarlar savursun, düşmesin yaşlar

Suskunsa aşkın o, güzel kalacak
Diğer ismini bil, farklı olacak
O denli özel ki, yari alacak
Rüzgarlar savursun, düşmesin yaşlar
Bahattin Tonbul
17.9.2013

Bahattin Tonbul
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İçemedim

Nedir bu ızdırap, nedir bu çile
Bu gecede ondan, vaz geçemedim
Özlemlerim orda, kaybolsa bile
Akan sularından, çok içemedim

Aşkımız silinmez, bunu bilesin
İnancım yok olmaz, neyi dilesin
Herşey düzelecek, yalnız ölesin
Yakan sularından, ben içemedim

Küçücük ihtimal, sana mı kaldı
Azıcıkda olsa, hayale daldı
Umudun içinde, tükenmez saldı
İnecek sandalı, hiç seçemedim

Herşey düzelecek, hakikat sendin
Yerlere düşmeden, solacak bendin
Ufkun ötesinde, söylenen kendin
Çağlayan sulardan, hiç geçemedim

Hayatıma girdin, değer bilmedin
Tükenen kalbinde, bensiz gülmedin
Hani derdinya can, sensiz ölmedim
Tükenen sulardan, inan içmedim

Bahattin aslında, sen bir hiçmişsin
Derdini salmadan, yok değilmişsin
Sevdanın uğruna, hep eğilmişsin
Berrak sularından, ben içemedim
Bahattin Tonbul
8.1.2014

Bahattin Tonbul
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İçerime Girersen

Gökyüzünde yıldızım
Acılarda yalnızım
Gönüllerden uzakta
Ayrı kalma baldızım

Tohum attım havaya
Taş topraklı sahaya
Hakka şikayet etmiş
Açılmayan davaya

Ben sevdanın bıçağı
Özlem duysam kaçağı
Öyle bir aşk oldu ki
Unutulmaz gerçeği

Çok uzaktan seçmedim
Sensiz sondan geçmedim
Çektiğin acıları
Parça edip biçmedim

Ne kadar güzelsin sen
Yüreklerde erirsen
Sana aşkım diye cem
İçerime girersen
Bahattin Tonbul
12.6.2010

Bahattin Tonbul
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İçim Acaip Yanıyor

Yazma hocam yazma içim çok acaip yanıyor
Bu acıyı anlamak damarımda kanımı oynatıyor
Ruhum her an onunla birlikte yatıpda kalkıyor
Senin satırların içimi adeta ışık verip ferahlatıyor

Yak Allahım yak bu acı artık zevk veriyor
Kor olan yüreğim canlanıp hayat katıyor
Yaşayan geçmişim bizlere teminat ediyor
İşte bu yüzden sevdiğim yerinde rahat yatıyor

Çok sabırlı idi benim zulmüme tahammül etti
Kendide beni sever her şeye boyun eğdi
Bazen karşı geldi,bazende bana hükmetti
İşte bu dünyada Allah'tan  geleni kabullendi

Sabretti diledi oda sevdiklerine kavuştu
Belki bizden sessiz ayrıldı  orda konuştu
Yüreği durdu kendisi ruhu oluşan kuştu
Yaradanım onunla artık yüz yüze buluştu
26.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İçim Boşaldı

Sen gidince buralar, boşaldı
Hiç birşeyden tad alınamadı
Dünyamız değişti zevk kalmadı
Canım sevgilim içim boşaldı

Sağım solumda boş her yer sessiz
Hayat akıyor ama  kimsesiz
Attığım her adım boş anlamsız
Canım sevgilim kalbim sahipsiz

Baka kaldım arkandan hep bomboş
Sensiz bu dünya olmuyor çok hoş
Yaşayan sevgililer birleşsin
Başım dönüyor olmuşum sarhoş
3.08.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İçim Buruk Olacak

Yarden koparamazsın yüreğimi
Onun aşkı sevdası hür değil mi
Ayrı olan gönüller yaşayamaz
İçi buruk olacak can değil mi

Lime lime olmuştu,sensiz bedenim
Al kalbimi de koşup sana geleyim
Yeryüzünü sevenler,aşk dileyin
İçi buruk olacak,can vereyim

Bu diyarın sevdası,sensiz olmaz
Tepelerin üstünde,güneş doğmaz
Bulutlar kaplamıştı,gökyüzünü
İçi buruk olacak,yağmur yağmaz
Bahattin Tonbul
8.6.2009

Bahattin Tonbul
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İçim Cız Eder

Sende yar,diğerinde evlat,kimin dede anne baba sevgisi
Ayırtır birbirinden sevgilerin dorukta olduğu en son mevki
Yakar,parçalar içini damarlarındaki kanda sıcaklık gibi
Gördün mü acıyı,çekersin bir müddet olgunlaşırsın san ki

Yandıkça yanar nasıl bir ateş alevi hiç de görülmez
Hissedersin sadece yüreğinde acısı hiç de gedmez
Dalarsın dünya işine unuttuğunu zannedersin ama
Bir kıvılcım parlar için cız eder acıtır uzunda sürmez
14.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İçim Derbeder

Sensiz kaldım bu dünyada inanki yalnız ben
Gönlümün içinde yaşadın unutma sakın sen
Kimi zaman ağladın kimi zaman acıyı hisseden
Kalbini yaraladın anlayamadın bunu kendinden

Geçmişi geç yarınların umut bunu bil anla yeter
İçine su serpilir o an geçicide olsa rahat eder
Seçeceğin renk beyaz olsun siyahı hep keder
Kalbini yaraladın şaşırttın ne olur içim derbeder
13.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İçim Gülmedi

Estikçe söndürdüm, bunca zamandır
Karanlıkta ruhum, seni bilmedi
Tanımazdım ama, geçmiş yamandır
Derince çizsemde, içim gülmedi

Sevginle açtıkça, kalbime bağla
Üflesen sönmezdir, ateşle dağla
Akan ırmaklarda, aktıkça çağla
Geçmişi çizsemde, içim gülmedi

Tutsan ellerini, ateşi sarsan
İstemezdi bu aşk, kalbini yarsan
Sevdan deli olmuş, nereye varsan
Zamanı çizsemde, içim gülmedi

Tanımazdım ama, bana yakındın
Ta köşebaşında, durup bakındın
Bilmedin görmedin, nasıl sakındın
Hayali çizsemde, içim gülmedi

Ufkunda aydınlık, nasip burdaymış
Sevdan deli olmuş, kalbin kardaymış
Ateşine yandım, umut sırdaymış
Deftere çizsemde, içim gülmedi

Bahattin isterse, aşkı tekrar yaz
İstemezse o aşk, rüyan bembeyaz
Hiç bilmezdin ama, çalınmaz o saz
Sevgiyi çizsemde, içim gülmedi
Bahattin Tonbul
4.3.2014

Bahattin Tonbul
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İçim Gülmez

Bugün hava çok sıcak etraf yanıyor
Buzullar erimeye başladı dünyanın işi de zor
Sen gittin gideli bu ellerde kimse bana bakmıyor
Yüreğimde senin aşkın,günden güne kanıyor

Sanki bu ellerde rüzgar durmuş artık esmez
Ayrılık girerse aramıza yalnızlık çekilmez
Başka bir sevda bu gönülde artık hiç de işlemez
Yaşamak eğlenmek,içim hiçbir zaman da gülmez
31.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İçim Kan Ağlar

Sen ne yaparsın bensiz orda canım
Çok yalnız kaldım rengimi sararttım
Gönlümü verdim ruhumu adadım
Bu canımı al  yalnız yapamadım

Sen gittin burda hep yanar yüreğim
Bedenim vardı al sana vereyim
Kalbimdeki aşk morarmış göreyim
Bu canımı al yalnız  neyleyeyim

Yaşamak hoştur hasret ayrıdır yar
Gönlüm durmadan hep de seni anar
Uzatma artık yalnızdır buralar
Seviyorum ben  bak içim kan ağlar
Bahattin Tonbul
11.07.2008

Bahattin Tonbul
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İçim Kan Ağlar-1

Söyle ne yaparsın bensiz cananım
Yalnızım bak, kırıldı kolum kanadım
Gönlümü verdim sana, ruhumu adadım
Geleyim artık yanına, sensiz yapamadım

Sen gittin gideli durmaz, yanar yüreğim
O yerlerde sensiz nasıl gezeyim
Bu yüreği aşk olmadan n'eyleyim
Mecnun gibi çöllere mi gideyim

Yaşamak hoştur hasret ayrıdır yar 'yâr'
İçim yanar, dilim hep seni anar
Gözlerim seni arar, sensiz bomboş buralar
Seviyorum be! Ayıp mı? İçim kan ağlar
11.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İçim Kanıyor

Hayatın anlamı, kalmadı şimdi
Sen gittin gideli, içim kanıyor
Uzaktan elsallar, acep o kimdi
Sevdamın ateşi, heran yanıyor

Mahkumum sevdana,esir olmuşum
Sen,in hayaline, kurban olmuşum
Tükenmez umudla, birden solmuşum,
Sen gittin gideli, içim kanıyor

Nadir bu çektiğim, nedir bu ceza
Hayat su misali, ayrılık eza
Aşkına kul olur, açılmış feza
Sen gittin gideli, içim kanıyor

Acılar son olsa, seninle solsa
Akdüşmüş saçını, eliyle yolsa
Karanlık gecede, oyari bulsa
Sen gittin gideli, içim kanıyor
Bahattin Tonbul
3.4.2016

Bahattin Tonbul
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İçim Yanınca

Yardan uzaklaşan,bedeni dardı
Damarında akan,kırmızı kandı
İçtiği hep şarap,nasıl aldandı
Kesen de onu can,cidden duymazdı

Kumrular öterse,bülbüller susar
Sevdiğin ölürse,ruhunu sarsar
Acılar biterse,umutlar kusar
Yapraklar solarsa,renkleri atar

Doğayı temizler,güneşle otlar
Karbon dioksiti,bedende saklar
Yarini kaybedip,toprakta paklar
Yapraklar sarardı içim yanınca

Gelecek kayboldu,diye andılar
Bunca sevgimizi,hiçe saydılar
Çok acı çekmiştin,unutmadılar
Yapraklar sarardı,içim yanınca
Bahattin Tonbul
09.09.2008

Bahattin Tonbul
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İçimde

Taşıdığım sevgiyi,nerelerde saklarım
Kaybettiğim o yeri,seninlede bakarım
Seni seven yüreği,bedenlerde toplarım
İçimdeki sineyi,ruhunda ben koklarım

Aşkı sevdayı bende,ateşsiz duman kimde
Onu saran bedende,eritiyor içimde
Bahattin Tonbul
23.11.2008

Bahattin Tonbul
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İçimde Acıyı

Giderken bıraktın koskoca beden
Yavrunla eşinden,ayrıldın birden
Ruhunda sevdayı,almadan giden
Yari bu dünyada,ararım hepten

Yüreğinde yaran,iyi olmadı
Acıları çektin,burdan giderken
Tedavi sürende daha dolmadı
Hakkın hikmetine,kucak açarken

Ruhunu ruhuma,nasıl vermiştin
Geceyi gündüze,aşkı katarken
Seni seven kalbe,nasıl girmiştin
İçimde acıyı toprak yaparken
Bahattin Tonbul
25.10.2009

Bahattin Tonbul
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İçimde Kal Diyor

Yar diyor yar diyor yar içimde kaldiyor
Gönüller unutulmuş yar benide bekliyor

Açılmış çiçekler saçılmış kokular
Onu sevenleri alıp içinde  saklar
Yaşadığı bir süre unutulmaz anılar
Geride durur ebedi bırakmazlar

Yar diyor yar diyor yar içimde kaldiyor
Gönüller unutulmuş yar benide bekliyor

Ben bir beyaz kefinlik giydim
Bilemezsiniz çok acı çektim
Öldüm öldüm geri dirildim
Sizden vaz geçemedim

Yar diyor yar diyor yar içimde kaldiyor
Gönüller unutulmuş yar benide bekliyor

Şu anda acılarım tükendi sizden ayrıyım
Kalbim buruk buralarda yalnız haldeyim
Özledim sizleri hasretinizle yanmaktayım
Ne olur dua edin kendinizi bana aratmayın

Yar diyor yar diyor yar içimde kaldiyor
Gönüller unutulmuş yar benide bekliyor
13.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İçimde Kanlar Akar

Hayat akar durmadan
Karanlığa bakmadan
Işığı soramadım
Yarini bulamadım

Sana hiç bakamadım
Kalplere yazamadım
Sevdiğimi kaybettim
Onu da tutamadım

Dağlar aşılmıyor
Yürekler taşınmıyor
Aşkımı soramadım
Sensiz dolaşılmıyor

Sabahın güneşi ol
Ruhunda olur sembol
Değme kaçan gönlüme
Ateşsiz dumanı bol

Sevgiler beden yakar
Dağlar kimlere bakar
Ben yarime hasretim
İçimde kanlar akar
Bahattin Tonbul
19.10.08

Bahattin Tonbul
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İçimde Yar

Neleri vermem ki, ben o yar için
Yorulmayan sevda, yaşar içimde
Herkesin derdi var, benimki niçin
Deli gibi sevdim, son yar içimde
Bahattin Tonbul
27.2.2016

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İçimde Yaşayan Sıkıntı

Şehirde dolaşıyorum içimdeki şu sıkıntıyı atamıyorum
Bulamıyorum boşalta bileceğim bir yer dayanamıyorum

Daraldım ne oluyor bana çok acı veriyor bak durmadan
Sağa sola kıvranıyorum dans ediyorum baksana sıkıntıdan

Kurtulamıyorum bu şehirden rahatlıyacak yok hiç mekan
Her yer beton yığını insanlar kalabalık yok olan saygıdan

Ne yapacağımı şaşırttım acı damarlarımda dolaşıyor
Bir türlü bu sıkıntımı atacak bir yer yok ki bulunamıyor

Hey haat uyanın artık üst üste oturup bırakırsın kalıp kalıp
Seni anlamak zor hoşuna gidiyor ne yapacaksın altında kalıp

Açıl doğaya al temiz havanı sıkışınca olur bütün meydan sana derman
Gördünmü yaşamayı artık hürsün dilediğin yerde yat nara at o zaman
10.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İçimde Yaşıyan Beden

Bu nasıl aşk bu nasıl sevda bilemem
Bu ben değilim içimde yaşayan beden
Kalbinde sevdiği canı esirgemediği sen
Yoksun dünyada ama içindeki kederden

Ne var ne yok tahmin etmek bile çok zor
Bu üzüntü bu sevda bitmeyecek sanki kor
Ağlamaktan çocukların gözleri oldu mosmor
Ayrılık çok tuhaf geldi sensizlik içimize koyuyor

Nerden çıktı birden bire bu kaçışın anlamı ne
Ne güzel alışmıştık ilaç alışına ve tedavi sine
Hastahane odası evimizin bir köşesi halin de
Olmuştu sıkıldın herhalde anladım tert edişin de

Saçmalıyorum artık bu ızdırap ağır geliyor
Sensizlik bedenimi kalbimi adeta deliyor
İçimdeki sıkıntı gün geçtikçe dahada büyüyor
Sana ulaşmak için rüyalarında bile göremiyor
05.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İçimdeki acı

Dillerde dolanır, eser rüzgarı
Allah’ım aldıysa, hakikat ölüm
Şarkılara doğmuş, tüten buharı
İçimdeki acı, çıkmaz be gülüm

Bir gurbeti bir yar, aldıda gitti
Sevda çeken ömrüm, toprak da bitti
Analar bacılar, burnuma tutu
İçimdeki acı, çıkmaz be gülüm

Yarsiz o güzele, yar mi diyeyim
Karanlık geceye,  kar mı diyelim
Uykusuda varmış, kalkmı diyeyim
İçimdeki acı, çıkmaz be gülüm
Bahattin Tonbul
23.4.2013

Bahattin Tonbul
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İçimdeki Acıları Bilirmisin

Tanırmısın beni ben kimim nasıl bir insanım
İçimdeki acıları bilirmisin
Yalnızlığımı hissedermisin,Allah kimseyi
Sevdiği kişilerden ayırmasın,acısını tattırmasın

Yakar adamın içini bağlanmışsan eğer
Dağlar içini yüreğinde onu yaşatmışsan değer
Bakamazsın dünyaya nasıl dönerse döner
Söylemesi çok kolay,acı kalbini deler geçer

Karanlıktır senden başkasına dağların arkası
Kim yaşarki gözünü kapadınca onun orası
Sadece lafta kalır yaşayanın tükenmiyor tasası
Konuş konuşa bildiğin kadar yürek yarası
22.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İçimdeki Yara

İçimdeki yara, çıkası değil
Geçmişte anıyı, tutup silesin
Seni sevdim ama, bitesi değil
Gönül harman olmuş, bunu bilesin

Ölüm acı yara, çıkmak bilmiyor
Şu garip dünyada, seven gülmüyor
Hayat bir gölgeymiş, zaman silmiyor
Seven derman olmuş, bunu bilesin

Zulum arttı zalim, bir aradaymış
Sevda yüreklerde, kalsa belaymış
Yarini görmesen, bilki silaymış
Seven ferman olmuş, bunu bilesin

Gecesi mahkumsa, sevdası bela
Hayal olan güzel, sureti ela
İçini yaksa da, özlenen sila
Gören derman olmuş, bunu bilesin

Dilinde tadı yok, o yar değildir
Harman olmuş umut, çorak değildir
Tutkusu kalbinde, serap değildir
Bilen derman olmuş, bunu bilesin

Bahattin duy sesi, karanlık olsa
Seven kaybederse, zaman yokolsa
Rüyası hikaye, anın can bulsa
Sevgi derman olmuş, bunu bilesin
Bahattin Tonbul
26.1.2016

Bahattin Tonbul
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İçimdesin Ölmedin

Bugün rüyamda,seni gördüm
Ölmemişsin yar, bana güldün
Birden yanımda,can göründün
Sen benim içimdesin ölmedin

Neden titretir,deli gönül
Yare söyletir,dertli gönül

Tutuver eli,gün batmadan
İçinde yara,aşk katmadan
Uzaklarda da,toz yapmadan
Sen benim içimdesin ölmedin

Neden titretir,deli gönül
Yare söyletir,dertli gönül
Bahattin Tonbul
26.3.2009

Bahattin Tonbul
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İçimi Rahatlatan

Gece seninle,gündüzün kiminle
Mutluluk senin için,yoksulluk kiminle
Sen varsın ya gönül,hepsi gene bizimle
İçimi soğutursun,o ılık nefesinle

Bütün gün etrafında dolaşıyor korkaklar
Çevrene iyi bak,yalnız kalan yaratıklar
Gece ve gündüz her yer pırıl,pırıl parlarken
İçimi  boğuyor,etrafını saran asalaklar
18.09.2007

Bahattin Tonbul
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İçimi Yeşertecek

Aşkımdaki ateşi, yalınız yakıyorum
Bana benden öteye, rüyalar açıyorum
Gökyüzünde güneşe, aya da bakıyorum
İçimi yeşertecek, bir sevgi arıyorum

Mahkum olmuş bu gönlüm, acılardan acımdır
Elim kolum bağlanmış, gelen o yar bacımdır
Geceleri kararmış, sevdası baş tacımdır
İçimi yeşertecek, bir sevgi arıyorum

Hayaller tükenmiş, sular olmuş kapkara
Kırmızı güller açmış, seven ömrüm maskara
Dudaklardan eksilmez, kaldığım yer Ankara
İçimi yeşertecek, bir sevgi arıyorum
Bahattin Tonbul
26.6.2013

Bahattin Tonbul
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İçinde

Gündüzleri,gezer adamları
Gece olup,boşalır sokaklar
İzin verir,biter akşamları
İncitmesin, yatarsa aşıklar

Yüreğimi aşk yakıp yok eder
Alıp gider yalnızdır akşamlar
Sevda tüter yari o kaybeder
Bedende,tükenir yaşamlar

Korkma ruhum ruhunu arıyor
Anılarım durursa yerinde
Hayallerim beynimi sarıyor
Tutamazsın,sonsuzluğun içinde
Bahattin Tonbul
29.6.2009

Bahattin Tonbul
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İçinde Piştim

Kara idi yarimin kaşları kara
Zaman geçince ak düştü saçlara
Hele gözlerinin rengi  tatlı bir ela
Baygınca süzerdin tepeden tırnağa

Beni unutma buralarda olur mu sevgilim
Senin için düştüm bu uzun yollara yarim
Gönül verdim sana gönlünü aldım senin
Hayrandım o gözlerine usanmadan izlerdim

Aşkının peşinden koşarak  yollara düştüm
Unutulmayan  silinmeyen sözleri işittim
Çok aradım çok sordum senin peşinden
Çaresi bulunmayan  bir derdin içinde piştim
29.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İçindeki Fırtına

Sevda çeken gönlüme, Allah acı vermesin
Artık işe yaramaz, aşk hesabı tutulmaz
Tattığım o acıyı, toprak yapıp sermesin
İçindeki fırtına, kar yağsada yutulmaz

Hayaline kapılıp, gölge olup görmesin
Umut sorarsa ruha, cehenneme ermesin
Hiç bitmeyen mevsime, çiçek açıp dermesin
İçindeki fırtına, kar yağsada yutulmaz

Becerisi sevmekse, kötü şeyler güzele
Bu dünyada yaratmak, alıp gitse özele
Bir yürekte kaynayan, anı olsa ezele
İçindeki fırtına, kar yağsada yutulmaz

Aralıksız yağanın, yağmuru sevgi olsun
Başımızı dikerek, bakan yüzlerin solsun
Allah’ın imtihanı, önümüzde test olsun
İçindeki fırtına, kar yağsada yutulmaz

Güzellik yap kendine, keşkeleri düşünme
Mutlu ol seçimlerle, bom boşyere eşinme
Bırak seni sevsinler, sevmeyenle işinne
İçindeki fırtına, kar yağsada yutulmaz

Bahattin güzellikler, uzak olmasın sana
Acı dolu kederler, gönlünüze hep bana
Sabah güneşi doğsa, tüm ışıklar o ana
İçindeki fırtına, kar yağsada yutulmaz
Bahattin Tonbul
29.12.2014
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İçindeki Sancı(ÖÇM)

Ben beni bilirim
Sende seni bilsen
Hayatını sevsen
Hiç fark edilmesen

Bırak sevmeyi de
İyi geçinsen de
Otursan yerin de
Fark edilme sende

Bilirim temizdir
Yüreğin semizdir
Dünyansa evindir
Başın kel değildir

Taş gibi bilek var
Güneş erken doğar
Damarından akar
Gönlünü de yakar

Deli bir göbelsin
Kalbimde gezersin
Allah’ı seversin
Beni incitmezsin

Seni üzenlerin
Acı gönüllerin
Hakkı yitenlerin
Sebebi değilsin

Bir garip Ö.Ç.M
Duruyor sessizce
İçindeki sancı
Geçmez tahminimce
Bahattin Tonbul
12.10.2008
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İçini Yakar

Önemli olanı, yaşaya bilmek
Aynalar sır dolu, isteyen bakar
Yüzünü görürsen, uzaktan gülmek
Özünü göremen, içini yakar

Yağmurun tanesi, gibidir insan
En sonunda düşer, çamura insan
Damladır hanesi, gönülde insan
Özünü göremen, içini yakar
Bahattin Tonbul
15.11.2014
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İçki

Akşam olur saat on iki
Bardaklara dolar içki
Bir yudumda kafaya dikti
Güler misin ağlar mısın

Elinde bir litrelik şişe
İçince sen bak bu işe
Viski,konyak ile şarap
Bunun sonu olur harap

Doldur kardeşim bir duble
İçmeden kafayı döndürdü bile
Sen bak Allah'ım bu işe
Güler misin ağlar mısın
(8.1.1971)
Bahattin Tonbul
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İçki Zararı

Şeytanı güldüren
İnsanlığı öldüren
İçki belasıdır o
Ocakları söndüren

Belaların belası
Alkolün iptilası
Nefsinin uşağıdır
İçkilinin müptelası

Men etmiş cenabı hak
Ayık ol önüne bak
Fani değil mi dünya
Sönmeyen kandili yak

Doğruluktur insanlık
Gerisi hep karanlık
Kafayı buldular mı
Arkası maskaralık

İki kadeh içerler
Sanki kendinden geçerler
Farkında mı acep gafiller
San ki kefenlerini biçerler
(26.6.1971)
Bahattin tonbul
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İçmedim Diye

Susuzken seni içmedim bitersin diye
Ama şimdi çok pişmanım
Niye içmedim diye
Bahattin Tonbul
27.7.2013
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İçte Tutsan Kor Olur

Yar gitmeden onunla,bir güzelce dolmuşsun
Acıyan yerlerine,birden bakmak zor olur
Bu ellerden göçünce,gönüllerde solmuşsun
Sevdiğin o güzeli,içte tutsan kor olur

Hasret olduğun yari,bekletmesi ne olur
Azalınca toz olur,geçen zaman yıl olur
Dillerinde sevdası,sensiz bana yol olur
Sevdiğin o güzeli,içte tutsan kor olur
Bahattin Tonbul
20.10.2010
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İçten İçe

Sevda kolay seçemez
Seven yarsiz gezemez
Gönlündeki yarayı
Sorsa bile dikemez

Yari arar bu beden
İçerisi der beden
Acıları gitmedi
Yüreklere sermeden

Koca yara sarılmaz
Yar sevenden ayrılmaz
Unutmayın a dostlar
Aşka hasret karılmaz

Rüyalarda anılar
Hastalıkta tanılar
Seni ona götürmez
Sevdadaki  kanılar

Yakan sevda acıyor
Çeken gönül kaçıyor
Hasretinden duramam
İçten içe saçıyor
Bahattin Tonbul
14.7.2009
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İçten İçe Yakmasın

Kavuruyor ateş sönmek bilmiyor
Gönüllerin içinde öylece duruyor
Sanki bir kor sürekli onu yakıyor
İçten içe yakmasın korusun Allah

Karanlığa girmiş oradan korkar
Bakışları adamın içini yakar
Doğanın kanunu hakta la atar
Garip körmüş hayretçe bakar

Serin olur aşıkların yöresi
Oturmuşlar birbirini göresi
Nasıl göz ki adamı kör edesi
Bağışlasın gönülleri Allah

Gören tek göz değil bilesin
İçini inceden inceye elesin
Onu görenler nazar eylesin
Sevenleri bağışlasın Allah
11.05.08
Bahattin Tonbul
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İçten İçe Yürek Ezer

Şu yolda yürüyen bayan dalgın,dalgın mı  gidiyor
Kim bilir ki benim gibi,unuttuğu gündü pazar
Gününü kurtarmak için,yürürken hayal ediyor
Ruh alemindeki anı,durmadan gönlüne yazar

Bey efendiye bakınız,sigarayı çok çekiyor
İç dünyasında kim bilir,neler acır neler gezer
O dumanlar ciğerini,parçalayıp mahvediyor
Zavallı adamın ömrü,içten içe yürek ezer
Bahattin Tonbul
17.7.2009
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İçtiğin Kadehler

Gönüllerde sevda sarhoştu benim
İçimde solacak, bakışlar cama
Umut hanesini sararsa tenim
İçtiğin kadehler bomboştu ama

Sevdamıza yürek, çare bulmuyor
Sonbaharda düşen, yaprak solmuyor
Şarkılarda türkü, yarsiz olmuyor
İçtiğin kadehler bomboştu ama

Özlemi tüketti,var ile yoğum
Muradı içimde sanki bir boğum
Ellere bakarak, sevgi de çoğum
İçtiğin kadehler bomboştu ama

Geçmişe sevdaya, bağlı deseler
Ruhuma aşkını, koyu verseler
Ufukta resmini, yere serseler
İçtiğin kadehler bomboştu ama

Ne yangın sönecek, sensiz bu elde
Gözyaşı dinecek, esen o yelde
Çok yorgunum gönül, acın var dilde
İçtiğin kadehler bomboştu ama

Bahattin’im niye, çıkmış dağlara
Çoban yıldızını, yakmış bağlara
Yalanı suç sayıp, koymuş ağlara
İçtiğin kadehler bomboştu ama
Bahattin Tonbul
21.9.2012
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İftar Maksadıyla

Vatanını bayrağını sevenler
Memleket(Alaca) hasretiyle özlem giderdi
Muhabbet bol oldu aşkla övenler
İftar maksadıyla, hasret giderdi

Derneğin var olsun, gönül doldursun
Seven gönüllere birlik kondursun
Kem gözlere gelme nazar kaldırsın
İftar maksadıyla, hasret giderdi

Koş sende gel sakın, geç kalmadın bil
Eşine dostuna duyur, dernek bir sebil
Alacalı olmamak hatadır gafil
İftar maksadıyla, hasret giderdi

Makamın mevkin var, yağcılık sa bol
Bırakma koltuğu, dizil saf saf ol
Tutuculuk yapma, insanca insan ol
İftar maksadıyla, hasret giderdi
21.6.2017

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İftar Yemeği (anı)

Bir aşktı dostluktu bir araya taşıyan
İftar bahane
Geçmişi yaşamış
Anıları yaşatmak, isteyen toplum olmak
İşte bu Alacalılar derneği
Yüreklerindeki sevda ateşini tutuşturup
Gönüllerde yaşatmak istemiş her birini
Bir araya geldikçe
Menfaat gözetmeksizin sevgi kaplamış bedenlerini

Başkan:

İftar başlamadan bir konuşma yapmış yüreklere Seslenmiş katılanlara onur dolu
bakışıyla
Tok bir sesle
“Bir olalım diri olalım demiş”. Özetlemiş
Alacalı olmak bu duyguyu taşımak bir şereftir
Onurdur diye seslenmiş.
Sesini duyan
Duymak isteyenlere fısıldamış adeta
İşte o an dolmuş gözleri
Kısa kesmiş.

Sevdalı bakışlar arasında oruç açılmış
İnsanlar geçmişi çocukluğunu dolu dolu
Hayal ederek yaşamış.
Sen şunlardan, ben bunlardanım diyerek
Anılar canlanmış her birinin gönlünde
İşte bu yeter de artar bile
Bu yemeğe katılan veya mazereti dolayısı ile Katılamayan sevgi yüklü Alacalı dostlar
Hepinizden Allah razı olsun iyi ki varsınız.
19.6.2017
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İftiranın Canı Çıksın

Yeni duydum tüm bunları
Hepsi iftira söylenti
Son  sülalenin huyları
Ne kadar kötü söylenti

Yüzünü nur kaplamıştı
Hiç konuşmadın sessizdin
Gözlerin baygınlaşmıştı
Sadece üzgün ve halsizdin

Koklayamadım bile ben
İzlerdin bizi her an sen
Yorgundun küskündün hepten
İstenmeyen dedi kodu

Kalbini  sızlattı kader
Dedikodu olmuş  haber
İnsanlık ne kadar beter
İstenmeyen söylenti

Allah  ihlas etsin onu
İftiranın hain sonu
Yapılmayacaktı konu
Çıkartanı kötü etsin

Kimsenin yanına kalmaz
Hak teala inan hiç şaşmaz
Çıkartanın sonu olmaz
İftiranın canı çıksın
Bahattin Tonbul
9.8.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İhtiyacım Var

Çok yalnız kaldım bu alemde
Seninle konuşmayan
Sensiz olan
Yüreğimin yanmasını önlemeye
Dertleşmeye ihtiyacım var

Eğer bir gün dönersen
Buraya
Yani yanıma
Sesini duymaya
Koklamaya ihtiyacım var
İhtiyacım var ihtiyacım var sana
Aşkına sevdana ihtiyacım var
Canım

Tutma ister sen tut ellerimden
Uzaktan da olsan izle
Görmeye bakmaya ihtiyacım var
İhtiyacım var gölgene
İhtiyacım var hayaline
İhtiyacım var dileğine merhametine
Hatta ruhuna
Acı artık acısana sen bana
Eğer olur ya
Şeş kaza belki
Geri dönersen
Perişan seni bekleyen
Görüntüsü sevdası değişmeyen
Aşkınla gittin gideli yanıp tutuşan
Sana sevgine ihtiyacı olan
Anlasana artık
İhtiyacı olan  ben
İnanmazsan gel de gör
Serseri olmuş bak
Sevdiğim dediğin
O mahzun yar
Seninle buluşmaya ihtiyacı var
Bahattin Tonbul
27.9.2010
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İhtiyaç Ve Beslenmemiz Ondan

Bir hafta sonuydu üşüdüm ve yorulmuştum yatmaktan
Gözlerimi kapatayım dedim o aradan
Bir ses geldi ne geçiyorsun buradan
Dedim yoruldumda gözlerimi dinlendiriyordum da ondan
Bak buraya gelmişken dönme acı yok burda
Her yer yeşil tanıdıklarında var birazdan gelirler
Demeye kalmadı koştu,annem geldi hemen sarıldı,boynuma
Bırakmam gitme dedi,babamı sordum o içeride gelir akşama doğru
Otur şöyle,demeden kaynanam ve hiç görmediğm kayın babam geldiler
Sizleri sordular hemen çok özlemişler.
Şaşırttım burda neler oluyor herkes tek,tek gelip
Tanıdıklarını soruyorlar,ha sahi buraya gelince
Dilim çözüldü,dünya kelamı o zaman son verilmişti
Ahiret çok güzel,dertlerin dedik koduların olmadığı
Gerçeklerin var olduğu yer.
Yalan söylüyemiyorsun elinde değil
Çok değişik anlatılması zor bir mekan
Geldiğinizde anlarsınız o zaman
Sizi ve hepinizi görüyorum durmadan
Unutmayın özleyin ama ağlamadan
Dua gönderin durmadan
İhtiyaç ve beslenmemiz ondan
07.05.2008
Bahattin Tonbul
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İki Ara Bir Deredeyim

Bahar bitip yaz gelince,hemen kaçıyorsun köyüne
Bense hiç yazın bitmesini,baharın gelmesini istemiyorum
Çünkü o zaman yanımda olmuyor,telefonla sesini dinliyorum
Ve seni  çok özlüyorum,adeta uçuruma dibine düşüyorum
Sesin derinden bir gelip,bir gidiyor,ulaşmak istiyorum,ulaşamıyorum
Ve çaresiz kalıp,seni çok özlüyorum.
İki ara bir deredeyim
Kendi kendime söz verdim,bir kere,evlendiğimizin ilk yılları
Askere gitmiştim hiç izin bile kullanmadım,çünkü param yoktu
Ve senden uzakta, sana hasret kaldım,işte o zaman.
Ne olursa olsun senden, ayrı olmayacaktım ne yazık ki
Bunları biliyorsun,ama köyünü özlemin,beni kahrediyor.
İki ara bir deredeyim
Ne işimden ayrıla biliyor,ne de senden uzakta olamıyorum
Yaşıyor muyum bilmem,kafam çok karışık
Hep yazmak geliyor içimden,beni belki de rahatlatıyor
Yazmak, ama seninle de olmak.
İki ara bir deredeyim
Kıskanıyorum köyünü senden,seni de üzmek istemiyorum
Bu ayrılık içimi burkuyor.
Hayaller görüyorum her gün,sana koşup sarılmak üzere iken,
Ayrılmanı istemiyorum,
Kollarımın arasına alıp sıkıca sarılıyorum,o kadar sıkı sarılmışım ki
Terden yastığa sarılmış,ve gözlerimi açıyorum yalnızım.
İşte o zaman kahrediyorum,ve çaresiz kalıyorum,seni çok özlüyorum.
İki ara bir deredeyim,neyleyim sevgilim.
(1.7.2007)
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İki Doktorun Hissettiği Ferman(Altınok Demirkazık)

Mehmet Altınok hissettirmişti bakışlarından
Konuşmalarından sesinin yumuşaklığından
Ama ben toz konduramamış,
Üstüne bile getirememiştim ölümü o an

Ahmet Demirkazık ise bakışlarını
Gözlerini gözlerimden kaçırıyor her an
Kısa kısa cevaplar,laf çıkmıyor ağzından
Sorduğum cevaplar bile tutarsız oluyor o an
İşte oyalıyor beni durmadan

Gördünmü iki doktordaki farklı davranıştan
Verdikleri mesajlardan
Çıkartılan ferman
27.01.2008
Bahattin Tonbul
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İki Gözü

Yaşarken de kıymet bilmiştim
Yarden ayrı yememiştim
Gezmemiştim
O zamanları da çok sevmiştim
Renkten renge girmemiştim
Bu gün ne isem ne söylemişsem
O günde aynı şeyleri demiştim
Kalbinde yer etmiştim
Birlikte eğlenip birlikte gülmüştüm
Unutmam ona dökülen göz yaşlarımı
Hala durur yanaklarımda izi
Kurumasın sonsuza dek
Her ikimizin
Ayrı kalan iki gözü
Bahattin Tonbul
8.4.2011
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İki Gözüm

Bana gül deme ben hiç gülemem
Unuttum onu aylar günler önce
Sevdiğim bu dünyayı  terk edince
Kalmadı yüreğimde hiçbir eğlence

Güzellikleri yapamaz oldu gönlüm
İçimdeki yalnızlık bana adeta zulüm
Senin yokluğunun verdiği o hüzün
Gözümü kör etti görmüyor iki gözüm
09.06.2008
Bahattin Tonbul
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İki Katlı Olsun

Evimin iki katlı olmasını isterim
Sevgi doluyum,
Anadolu çocuğuyum
Bunu böyle bilin
Söylediğim,söyleyeceğim her şeyi
Eşe dosta derim
Doğum artı ölüm gördün mü?
İki katlı yerim
Ben  burada bundan bahsederim
Şu an sevdiğim
İkinci katta bilemiyorum ama
Ne zaman o kata
Giderim
Büyük bir hasretle o anı
Beklerim
Unutma beni acılarım duruyor
İçimde
Canım sevgilim
12.06.2008
Bahattin Tonbul
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İki Kere Sevemem

Hastalıkta ölümde, sözvermiştik ilk defa
Bırakmadım elini, sensiz inan gülemem
Onun kadar güzeli, göremedim bir daha
Ben sevmişim bir kere, iki kere sevemem

Hep derdini söylerdin, moralini bozunca
Ben olunca gülerdin, başkasına kızınca
Yanından ayrılmadım,  Allah seni yazınca
Ben sevmişim bir kere, iki kere sevemem

Mutluluğun kaynağı, hayallerimin yolu
Kıvrımlarında gizli, yaşanacak aşk dolu
Yorulmadan yürümek, hele bir kere solu
Ben sevmişim bir kere, iki kere sevemem

Etrafına dikkat et, düşmana bir dost gerek
Kalbin sesini dinle, anılarda aşk görek
İzlerini kaybetme, gölgesinde yol verek
Ben sevmişim bir kere, iki kere sevemem

Yokluğunda yutkundum, yağmur gibi ağladım
Dün gece çok yorgundum, hayalinde bağladım
Sessizlik sabahında, su olup ben çağladım
Ben sevmişim bir kere, iki kere sevemem

Bahattin unutamaz, yıllar geçse de seni
Tekerine kan sürdük, durur hala o yeni
Dualar ediyorduk, Allah’ım affet beni
Ben sevmişim bir kere, iki kere sevemem
Bahattin Tonbul
2.10.2016
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İki Rehber Kuran ve Peygamber

Oku öğret itaat et bütün dinleri
Hepsi zaten Kuranın içindekileri
En son din en son elçi dedikleri
Hazreti Muhammed ‘in sünnetleri

Dünyada iki şeye dikkat et çıkma yolundan
Biri kuran diğeri,peygamberin sünnetleri
İşte içini rahatlatır bunların izini bulan
Sen korkma insanoğlu budur Allah’ın dedikleri
13.05.08
Bahattin Tonbul
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İki Sevdiğim Var Biri Anam Diğeri Yar

Sanki hiç yaşamamışım seninle
Fotoğrafların olmasa içimdeki acı sahte mi
Derdim ne?
Unutamıyorum bir ömrü kiminle geçirdiğimi
Kafam durmuş artık,içimdeki ne mi
Atamadım nefes almadım zorlandım adeta
Göğsümün iniş kalkışını
Hata nefesi mi
Veremedim
Görünce sana sarılmış resmi mi
Ah çektim ah…
Gençken bu kadar özlememiştim
Beni düşünen tek sendin
Yokluğunda hissettim
Evlenmeden önce annem bakardı bana o severdi
Bir şey oldu mu acırdı yüreği
Bana kıyamazdı anam
Tıpkı senin gibi
Senin bana bakıp da kıyamadığın
O eski günleri
Arıyorum ama bitmişti
Peki ya şimdi
Düştüğümde kim bakacak bana
Kim acıyacak halime
Sevdiğimde yok sevenimde
Seni nasıl unuturum
Nasıl atarım yüreğimden seni
Duruyor derince
Düşürme Allah’ım ne olur ele avuca
Beni
Sevenlerim toprak oldu
Acıyanlarımın rengi soldu kalmadılar
Dünyada
Var olan iki sevgilimdi
Biri anam
Diğeri de canım sevgili eşimdi
İkisi de üzülmememi istemezdi
Peki şimdi? ..........
27.06.2008
Bahattin Tonbul
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İki Yüzlü Dünya

Herkesin bir kalbi, vardır nedendir
Kin ile nefreti, tutturma emi
Kiminin ki öfke, kavga edendir
İki yüzlü dünya, unut sen beni

Dört mevsim bir bahar, gelip de gider
Aşk ile sevgisi, yürekte tüter
Şefkati merhamet, alıpda biter
İki yüzlü dünya, unut sen beni

Batacak güneşin, yüzünde solsun
Doğacak güneşin, umudun olsun
Mutlu geceleri, o yarle bulsun
İki yüzlü dünya, unut sen beni

Sıkıntıdan sonra, selameti ver
Her yaşanan kışta, bahar geliver
Ruhumdan huzuru, hakikati ver
İki yüzlü dünya, unut sen beni

Fazla karıştırma, yaşamak lazım
Dün ile bugüne, kavuşmak lazım
O günden yarına, taşımak lazım,
İki yüzlü dünya, unut sen beni

Bahattin hiç artık, umursamıyor
Olacak kadara, alışamıyor
Olmadığı kader, tasarlamıyor
İki yüzlü dünya, unut sen beni
Bahattin Tonbul
21.9.2016

Bahattin Tonbul
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İkimiz

Sevgiler üstü imiş senin sevgin
Acıları nere gömdün
Bağrımdaki yarsiz ömrüm
Dilden dile sarar seni be gönlüm
Günlerce koştum senin ardından
Acıların dinmek bilmiyor canım
Köydeki tükenen son umutsuz anından
Yalnız kaldım baka baka bende yoruldum
Yoruldum demiştin sevgilim bana
Ne dost ne akraba kaldı hepsi yabanda
Dur durak bilmiyor
Akbaş köyünde
Baykuşlar ötüyor gece oldu mu
Fareler kediler dolaşıyor çatı üstlerinde
Sevgiye muhtaç hasret kaldım bu yerde
Biran bulurum sandım
Her yaz senin için hemen damlarım
Yorgundu vücudum sensiz
Çocuklar  sız kalmazdım
Bacın kardeşin el olmuş şöyle dönüp baksana
Onlara doymayacağımı zanneder kıskanırdım sevgini
Diyecek sözüm tükendi artık
Aşağı yukarı
Bedenim yok oldu
Sonsuza yakalandık ikimiz
Bahattin Tonbul
10.8.2009

Bahattin Tonbul
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İkimize Bak Hele

İki dere arasında kurul du
Yare haber salamadım zor oldu
İçimdeki yaramı da soldurdu
Ayrı koydum ikimize bak hele

Anıların albümlerde duruyor
Videoda oyunların sarıyor
Elbiseler dolabında duruyor
Ayrı koydum ikimize bak hele

Yüreğimde ateşlerin yanıyor
Senin için canımdan can akıyor
Ruhumuzu meleklerin topluyor
Ayrı koydum ikimize bak hele

Göremedim tanışların yok oldu
Yürüdüğün bu yolların kayboldu
Aşkımıza sevdamıza ne kondu
Ayrı koydum ikimize bak hele
Bahattin Tonbul
10.10.2008

Bahattin Tonbul
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İkimizi Birden

Ne çok anı koydun bu alemden giderken
Hiç için sızlamadı,burayı terk ederken
Üzülmüşündür sen üzülmemi istemen
Ömrüm boyunca sevdim,biliyorum çok erken

Sevdiğim kokladığım yalnız kadınımsın sen
Ruhuma kattığım cana sardığımsın sen
Beni bensiz koyup,aşkı yoktan var eden
Yaratana koştun,affetsin ikimizi birden
Bahattin Tonbul
23.5.2009

Bahattin Tonbul
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İkinci Bahar

Sensiz bir ikinci baharı
Yaşamadım ki
Yüreğim aşkınla bir şiir oldu
Söylenecek o kadar çok şeyler var ki
Taptaze hayata alışamadım

İşte bilmeden çıktım bu umutsuz yola
Yaşanırmı dersin
İkinci bahar
Birdaha o aşkla yürülmez saha
Yılların acısı
Geçmedi yalınız daha

Kalbimde kururmu
Sensiz o sevgi
Dediler umuttur İkinci bahar
Bilmedim tatmadım sensiz o tadı
Yaşamadım yaşatamadım
Sönmeyen aşkımızı
Kaldı başka birzamana
Öksüz özlem dolu
İkinci bahar
Bahattin Tonbul
21.7.2012

Bahattin Tonbul
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İkinci Bahara

Sende vicdan yokmuş,gülüşler sahte
İkinci bahara,sensiz çıkarım
Gönlündeki aşkın,sanki bir tahta
Kirlene sevdayı,yalnız yıkarım

Verdiğin hayaller,olmadı yazık
Yazdığın şiirler,kalbimde kazık
Küçücük bir sevda,elimde azık
İkinci bahara,yanlız çıkarım

Verdiğin o pozlar,nasılda yalan
Ruhunda acı var,özünde talan
İnandım bilmeden,kalbimi çalan
İkinci bahara,sensiz çıkarım

Sunduğun hayaller,birden kayboldu
Söylenen o sözler, içime doldu
Sevda çekmek inan,ayrı bir yoldu
İkinci bahara,sensiz çıkarım

Aşkıma yakışan,verilen sözdü
Ağzından çıkanlar kalbimde özdü
Verdiğin o ateş,yürekte közdü
İkinci bahara,sensiz çıkarım

Ufukta kaybolan,sevda çemberi
Sesinle can verdin,unut kamberi
Git gide bilirsen, dönme senberi
İkinci bahara,sensiz çıkarım
Bahattin Tonbul
8.8.2012

Bahattin Tonbul
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İkinci Kat

İnsan yaşarken bilmiyor
En yüksek katın ikinci kat olduğunu
Anne çocuğunu taşır orda
Geleceğini mutluğunu taşır oralarda

Dünyaya gelince rahatlar tüm içi
Unutmuştur ikinci katın seçiciliği
Hayata karışır artık ağlayıp gülmesi
Ölüm acaba kaçıncı katta nedir değeri

Sevgi bile kat,kat yüksek oluyor
İçindeki sıkıntı havada duruyor
Kalbini dinlesen küt,küt atıyor
Ayrı sevgililer ikinci katta kalıyor
14.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İlaç Sürsen

Deli sevda dediğin,gök yüzünü kaplamış
Yeryüzünde yatana,sevgi bağı toplamış
Sancıları karıp da,bomboş kalbe saplamış
Yağmur olup düştüğün,toprağını abartmış
…Sonsuzluğun içinde,yari arar dururum
…Gönlündeki acıya,merhem sürsen kururum

Sevgilim senden başka,kimselere bakmadım
Yaşattığın son aşka,ateş katıp yakmadım
Umudun pençesine,su olup da akmadım
Özlediğim sevdayı,askılara takmadım
…Karanlığın içinde,yari arar dururum
...Göğsündeki yaraya,ilaç sürsen bulurum
Bahattin Tonbul
8.7.2010

Bahattin Tonbul
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İlan Edelim

Acılı günler geçecek bunları zamana yayıp bırakalım
Akşam olmaya başladı sevenleri bir araya toplayalım
Sevdiğimin bedeni toprağa konmuş onu unutmayalım
Beraber hatırlayalım o mutlu günleri yüreklerde taşıyalım

Bir daha analım hatırlayalım eski günleri canım sevgilim
Elele tutuşup Ankara sokaklarında o yaşamı görelim
Seninle birlikte yemek yapıp sonsuza dek hep gülelim
Gezelim ruhumuzu bedenimizi tüm sevgimizi ilan edelim
6.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İlham Kaynağım

İlham kaynağım şiirlerimi okursan çok nettir,
Okudukça insanın içerisini adeta delirtir
Kerem'miş Aslıy'mış hepsi de bir keramettir.
Hala anlamazsan bu yürek daha inleyecektir

Sevmek yetmiyor,ilham için yanmak gerekir
Bu yürek canım sağ ikende de erimektedir
Hele kaybedince insan denge  sizleşmektedir
O zaman da deli diye çevreden laf söz etmektedir

Bu aşk ateşi söner mi bilmem,kaynağı derin
İçimden acısı çıkmaz hele siz şunu bir bilin
Allah kimseye bu acıyı ne tatırsın nede  versin
Eş dost ilhamımı şiirlerimde okuyup öğrensin
12.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İlim Yaymak

İlim yaymak ile, varsın çoğalsın
Candan çalışarak, zengin olansın
Malın hükmetmesin, sende doğalsın
Malı dağıtarak, fakir olmazsın
Bahattin Tonbul
4.1.2014

Bahattin Tonbul
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İlk Anneler Gününü Kutluyoruz

Bugün anneler günü sabahın ilk ışıklarında mezarına koştum
Elimde çiçekler seni aradım hep yerinde dururdun,buldum
Karşına geçtim baktım,baktım sana ama sen hiç ortada yoktun
Kazdım üstünü çapayla sevdiğin çiçekleri hemen üstüne koydum

Sonrada kovalarla çeşmeye gittin dört kova su doldurdum
Güzelce ektiğim çiçekleri sularken,Nilgün'de suya doysun
Başucuna geldim beni görürsün diye diz çöktüm okudum
İnşallah canım benim bugün yerinde rahat uyursun

Birazdan da çocukların gelecek yengem ve Ayten'le
Senin anneler gününü kutlamak için Alaca'ya geldikde
Yengem sana seslenmiş Kalk Nilgün Çocukları geldi diye
Gördünmü onlarıda üçü birden ağlamışlar anne,anne diye

Günün kutlu olsun emin ellerdesin,bunu sende bilesin
Allah'ın yanında sürekli dünyadakilerin hesabını verirsin
Varsa gelmiş geçmiş günahlarını sabret oda  affetsin
Bu gün geri döneceğiz sensiz mezarın biraz yeşillensin
12.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İlk Ayrılan Bizden Sesin

O kadar içten ve güzeldi ki senin sesin
Şu anda onu burada bizlere çok özlettin
Şimdi yaşadığın yerde o sesi ne edersin
Son anda konuşamadın ilk ayrılan bizden sesin

Nasılda zorlanırdın kendini anlatamayınca bize
Yazamazdın duygularını gömmüştün onu içimize
Korkumuzdan soramazdık dilinin dönmeyişine
Son anda konuşamadın,özledik o güzel deyişlerine

Kıpır kıpırdı için kaynardı damarındaki hareketin
Bitmezdi çekinmeden birden mırıldanı verirdin
Çok uzaklardan gelir gibi hayal ettiğim sesin
Son anda konuşamadın,gitti artık o nefesin
26.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İlk Bahar Sabahı

Sırtın bana karşı,dönüktü sevdim
Odan karanlıktı,bağladım sana
Kalbin ağlamaktan,sönüktü sevdim
İlk bahar sabahı rastladım sana

Usulca o başın, önüne düştü
Taşıyan omuzun, yaptığı işti
Gece gölgelerde,hayalmi düştü
İlk bahar sabahı rastladım sana

Hani her şeyinle,burdan gitmiştin
İçinde acınla,bensiz bitmiştin
Susuz ağaçlarda,nasıl yetmiştin
İlk bahar sabahı rastladım sana

Yastığımda güneş,doğarken buldun
Islık seslerinde,adımı duydun
Terk ettiğin yerde, bensiz uyurdun
İlk bahar sabahı rastladım sana

Bıraktıklarının hepsi bir hece
Her şeyinle gittin,yalınız gece
O gölgeler bana, şimdi bilmece
İlk bahar sabahı rastladım sana

Bahattin hayrandır,o sana düşman
Yok olmuş gibisin,belki de pişman
Bir dakka çıkmazsa,akılda düşman
İlk bahar sabahı rastladım sana
Bahattin Tonbul
3.12.2011

Bahattin Tonbul
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İlk Bakışta

İlk  bakışta gün gibi, aklımda durur resmin
Hasretine dayanmaz, öyle zannetti esti
Dudaklarda bal gibi, söylenir senin ismin
Hayallerin görürse, suyu tutandır testi
Bahattin Tonbul
28.10.2013

Bahattin Tonbul
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İlk Hayaller

Bir kalp kaç kez çarpar, sevgiyle bakar
Gökyüzünde yıldız, nekadar doğar
Taşınan yürekte, sevdası yakar
O günün içinde, aşk seni boğar

Yaşadığına bak, ne kadar iyi
İnce kesit yapar, kaderin deyi
Yaradana bağlı, seç artık beyi
Bu günün içinde, aşk senle doğar

Bir dostun içinde, yakar dışarı
Bu sana bir şans, işte başarı
Aç gözünü güzel, o yar haşarı
Bu alem içinde, aşk senle doğar

Verdiğin söze bak, ruhun titriyor
O yari bulunca, elin titriyor
Dost içinden dostu, alsan titriyor
Bu dünyada sevdan, aşk ile doğar

Seven kalbin varsa, yardım seversin
Umudu bırakma, elbet cömertsin
Güvenirsin o na, acı çekersin
Sevda acı verir, aşk tende doğar

Bahattin el sende, aşk yok desende
Söyleyen dil sende, rüzgar esende
Bu bir imtihandır, ağlayıp gülsende
İlk hayaller ölür, aşk senle doğar
Bahattin Tonbul
30.8.2014

Bahattin Tonbul
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İlk Sevgilim

Aşkın ve sevginin ne olduğunu senden öğrendim
Senin o güzel gözlerini görünce hemen sevdim
İşte senin seve bileceğin erkek bu kızım dedim
İnan sevgilim ilk gün canı gönülden sevdim

Sensiz günlerim geçmek bilmiyor
Bu yaralı kalbim sensiz gülmüyor
Seni sevdiği kadar kimseyi sevmiyor
Senin her gün yolunu çaresiz bekliyor

Sevmek sensiz anlam taşımıyor
Seni her anışımda kalbim çarpıyor
Her kadehde her yerde seni anıyor
Ağlarım sevgilim gel artık bekletme beni

Dün seni gördüm sevinçten öldüm
O güzel gözlerini görseydim yine ölürdüm
Lakin sen bir kez dönüp bakmadın bana
Bakıpda şu gönlümü güldürmedin bana

Vefasız sevgilim desem ben sana
Ne olur kızma bu sözden dolayı bana
Her gün görürüm diye çıkarım yoluna
Bir tebessümünü esirgemezsin bana
5.6.1978
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İlk Ve Son Aşkım

Seninle olan aşkımı nasıl,nasıl anlatsam
Anlatsam ki geçmişi o anları yaşasam
Kalbimi boş gördüğün o ilk zaman var ya
İçime akıttığın ateşi tekrar,tekrar yaşasam

O gün sular kadar temiz ve berraktın
Gül kadarda dalların sevgi yüklüydü
İçini görüyordum adeta ne kadarda güzeldi
Alev,alev yanıyor,bakışların  içimi eritirdi

Baktım gök yüzüne o an güneş yalnızdı
Denizin derinlikleri kadar çok da sessizdi
Yüreğimde işte o zaman boş ve  kimsesizdi
İçime dalı verdin davetsiz bir misafir gibi

Bu sevgiyle bu aşka böyle başlamıştık ikimiz
Yılarca evli kaldık daha artmıştı sevgimiz
Sanki bir şarap gibi,eskidikçe aşkımız
Doyulmuyordu içilmeye içtikçe olduk sarhoş

Sen gittikten sonra bu dünyanın tadı tuzu yok
Yaşarken senin bana verdiklerinin anıları çok
Seni sensiz yaşamak içimde sanki saplanan bir ok
Onlara bakmak dünyada sensiz olmak adeta bir şok
4.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İlk Yarimi Beklerim

Ayrı düştü kanatlandı,uçuverdi meleğim
Gün doğmuyor senden uzak,zor geçiyor günlerim
Özleyince perişandı,hasret kaldı yüreğim
Boş göğsümde aşk çağlıyor,ben yarimi beklerim

Hava soğuk yarden uzak,buz tutacak  edası
Hayallere ses verecek,sevgilimin nidası
Sevenleri hoş edecek,titrek sesli sedası
Bu göğsümü aşk dağlıyor,o yarimi beklerim

Kara bulut gökyüzünde,içerimi kararttı
Gurbet elde bedenime,toprak örtüp dar arttı
Güneş vurmuş ışığıyla,gül yüzünü sararttı
Boş göğsümü aşk dağlıyor,can yarimi beklerim

Bir kez daha sevmekten ben,çok mu çok korkuyorum
Ellerinle yazdırdığın,yazıyı okuyorum
Bu yüzden bomboş alemi,yalnız kokluyorum
Sol göğsümü aşk dağlıyor,ilk yarimi beklerim
Bahattin Tonbul
27.9.2010

Bahattin Tonbul
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İlkokul Aşkı

Ben onu severdim, haberi yoktu
Yıllar geçse bitmez, melonkolik aşk
Bilmeden kalbime, saplanan oktu
Unutulmayan aşk, ilkokul aşkı

Elele tutalım, yere düşersin
Kolkola girelim, yürek eşersin
Sevenler küçükmüş, bilki beşersin
Unutulmayan aşk, ilkokul aşkı
Bahattin Tonbul
24.1.2017

Bahattin Tonbul
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İmam

Ey akıl sahibi, en yüksek makam
Ona ihsan oldu herşey tastamam
Gönüllere kaldı açılmış yakam
Bütün insanlığa, oldu tek imam
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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İmam Olmazsın

Korkunun ecele, faydası olmaz
Aslanı çakala, boğduramazsın
Hırsızla arsızın, hiç yüzü solmaz
Kefeni biçecek, imam olmazsın

Kul hakkı yiyene, itibar eden
Yapamam derse de, çobandır güden
Kölelik kabulse, meclisin neden
Kefeni biçecek, imam olmazsın

El kaldır el indir, zaman senindir
Kar düşse üstüne, donan tenindir
Fırtına ekenler, senin gülündür
Kefeni biçecek, imam olmazsın
Bahattin Tonbul
9.3.2014

Bahattin Tonbul
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İmansız

Bulutsuz akşamın,sessiz yer yüzü
Yalnızlık hasreti,yetti dermansız
Yaralı kalbim de,yarsiz gökyüzü
Karanlıklar sarmış, bitti imansız

Yağmur damlasıdır,sade saf duru,
Ağacın dalları,bedende kuru
Beni tadamazsan,aşkın o nuru
Gönlümde sararmış,yetti imansız

Seni ben çılgınca,gerçek severdim
Küçük bir çocukken,hayal ederdim
O müthiş gözleri,ufkuma serdim
Rüyalar kararmış,gitti imansız

Simsiyah saçını,elimle ördüm
Güneşin doğmadan,rüyanı gördüm
Gülerken ağladın,kalbin de erdim
Sevdamız yaşarmış,yitti imansız

Yarsiz kelimeler,yetersiz kalır
Aşkın yüreğimde,ateşi alır
Gurbet elde boynu,bükülü kalır
Kar altında sevdan,yetti imansız

Ulu tanrım seni,elimden aldı
Kışın soğuk suda,yıkanıp daldı
Bembeyaz gülünü,ufkuma saldı
Yaz ayında sevdam,gitti imansız
Bahattin Tonbul
4.7.2011

Bahattin Tonbul
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İnan

Ben ne yapayım
Leyla ile mecnunu
Kerem ile aslıyı
Yüreğimde yanan ateşe bakarım ben
Beni yakan kül eden sevdaya taparım
İstemeden
Yıllarca sel olup akarım
Dünya denizinde
Başka engel tanımam
İnan
Bahattin Tonbul
7.8.2010

Bahattin Tonbul
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İnan Anlayamadım

Geçmiş o kadar güzelmiş ki
Seninle yaşadığım  o anlar
Bitmeyen tükenmeyen dedi kodular
Kimi zaman üzülür
Kimi zaman da ağlar
Belli bile olmazdı o sorunlar
Ancak anlamıştın hayatı
Değmez dedin yaptığımız tüm tasarruflar
Söylemiştin ama çok geç kalan kararlar
Olsun be can
Son zamanlar,dilediklerini yaptın
Acılardan bir şey anlayamadın
Kimi zaman güldün,kimi zamanda için için ağladın
Kısaca hepsini yaşadın
Hele hele son iki ayı,yatarak konuşmadan
Dedikodu yapmadan kapadın
Son gece beklide kendince veda dedin
Sürekli boşalttın ama ben anlayamadım
Ayakların morarmaya başladı ben mesaj yaptım
Can verdiğini can inan anlayamadım
Bahattin tonbul
22.08.2008

Bahattin Tonbul
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İnan Bambaşka

Herşeye yetişmek,mümkün değildir
Sorunlar karışık, sevmek bambaşka
Alınan maaşlar, eşit değildir
Düğümleri çözmek, inan bambaşka

Sıkıldım yazmaktan, yare bakanım
Güçlü görünmekten, bomboş akanım
Ruhum düğüm düğüm, kalbi yakanım
Sorunları çözmek, inan bambaşka

Herkes yetişemez, kork geçkalmaktan
Yakasını tutup, aşık olmaktan
Seversen canlanır, onu salmaktan
Geleceği  çözmek, inan bambaşka

Çok acımazsızsın, karşıma çıkma
Boş kalan yüreği, yalınız yıkma
Sefasını sürer, sen yarden bıkma
Umutları çözmek inan bambaşka
Bahattin Tonbul
11.1.2013

Bahattin Tonbul
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İnan Çok Seviyorum

Kolum kanadım kırdın
Bana neden dargındın
Gönülden de yangındın
Seni çok seviyorum

Bulurmuyum bilemem
Seni bende silemem
Başka yerde gezemem
Yari çok seviyorum

Yer yüzünün kazısı
Akar ara bazısı
Yalnız olan yazısı
Yakan aşk arıyorum

Arar durur yüreğim
Seni bende bileyim
Sevenlere dileğim
Canım çok seviyorum

Başkasını sevemem
Hıyaneti edemem
Hakka karşı gelemem
İnan çok seviyorum
Bahattin Tonbul
20.4.2010

Bahattin Tonbul
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İnan Güldürmez

Bir anlık değil yar, ömürlük sevdim
Hiçbir idam aşkımızı öldürmez
İçimdeki özlemi yere serdim
Sensizlik benide inan güldürmez

Varsın yollar bitmesede beklerim
Müebbeti özlemlerle çeklerim
Kefen biçsen ellerimle eklerim
Sensizlik sevdamı inan güldürmez

Yok saydığın özlemlere serilen
Sevgimizle alnımıza sürülen
Acıları gönüllere verilen
Sensizlik sevdamı inan güldürmez

Acıyorsan bana,helalın olsun
Ektiğin tuzaklar,nerede solsun
Can canan yüreğine benle dolsun
Sensizlik sevdamı inan güldürmez

Sanmasınlar sensiz ellerim üşür
Hasretim sana gönlümü düşür
Bırakma her şeyi densiz bölüşür
Sensizlik sevdamı inan güldürmez
Bahattin Tonbul
10.12.2011

Bahattin Tonbul
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İnan Hiç Unutamam

Ara sıra uyanıp,beden sensiz gezecek
Gönlümdeki yarayı,inan hiç unutamam

Vücudun toprak olup,bu alemi çizerken
Hakta lama kavuşup,sevdaları ezecek
Ruhun boşluğa dolup,rüyalara girerken
Ara sıra uyanıp,beden sensiz gezecek

Aşkı sevdayı alıp uzaklara atamam
Acıların gitmeden,sonsuzda uyutamam
Dudaklarım kurudu,senden ayrı yatamam
Gönlümdeki yarayı,inan hiç unutamam
Bahattin Tonbul
29.7.2009

Bahattin Tonbul
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İnan Ölmeyiz

Cehennem gibidir, yakar teni aşk
Çektiğin tüm acı, sönse bilmeyiz
Bu yolu Hak vermiş, gönüldedir aşk
Toprağa düşsede, inan ölmeyiz
Bahattin Tonbul
26.1.2013

Bahattin Tonbul
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İnan Seni

Yanar ruhum durmaz seni ararım
İnan seni bende,çok seviyorum

Gökyüzünü sarmış,kara bulutlar
 İçerisinde ben,aşkı ararım
Anıları kazmış yarsiz umutlar
Yanar ruhum durmaz seni ararım

Bir daha sevmekten,can korkuyorum
Bu yüzden çıkıp da dolaşmıyorum
Gönlündeki ateş,yansın diyorum
İnan seni bende,çok seviyorum
Bahattin Tonbul
16.10.2010

Bahattin Tonbul
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İnan Sensiz

Bir rüyaydı sanki
Çekip giderken
Ardına bakmadın haber vermedin
Sanki tatile çıkar gibiydin
Döneceğini demeden
Veda etmeden
Bulutlar arasında
Hayalin kayboldu aniden

Yalnız kaldım
Öksüz kaldım bu elde
Hiç düşünmedim
Yaşaya bileceğimi
Gezeceğimi
Nefes alacağımı
Sensiz
Çok zoruma gidiyor
Gurbet elde
Vatanım diyemedim
Sensiz geçen bugünlerin ardına

Köye gidemedim yıllarca
Ağladım içten içe incecik yüreğimde
Kan ağladı durmadan
Deniz dalgalandı,
Irmak coştu
Yagmur fırtınaydı
Gönlümde sanki
Gezeceğimi sandım
Gezemedim
İnan sensiz
27.9.2016

Bahattin Tonbul
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İnananlar Mutlu olacak

Bazen bana gelecekler
Bazen de benden gidecekler
Gelip gidip gülecekler
O zaman gerçeği hissedecekler
Dostları dost bilecek
Aşkı sefayı görüp,eğlenip gülecekler
Yarim gitti gideli,bu dünyada yalnızım ben
O kimseleri görmeyecek, hatta
Bu dünyayı inan hissetmeyecek
Ağlayacaklar,yanacaklar
Yanıp,yanıp çıkacaklar
Hepside yüreklerde bak
Allah'a el açıp nasıl yalvaracaklar
Dağ taş duyacak hepside ağlayacak
Bazıları dayanamayıp
Parça,parça olacak
Aşkı sevgiyi onda buldum canım
Susun siz
İnananlar sevenler mutlu olacaklar
Rahat rahat konuşup,huzur bulacaklar
13.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İnananları

Sevdasına göre barındırırım
Görmeden tanırım,o insanları
Sevip sevdikçe de,arındırırım
Unutturmaz mazi,inananları

Geçer üzerinden,bütün sahtelik
Dostuna ihanet,gerçek kahpelik
Yazar hayatına,sonsuz uhdelik
Unutturmaz mazi,inananları

Ucuz mürekkepler,kendini siler
Yapılan sahtelik,sevdamı eler
Uzaktan gülüşler,yüreği deler
Unutturmaz mazi,inananları

Yıpratır aslında,kendi yazısı
Ben demem kimseye,gönül kazısı
Kalpten yazılmışsa,uçar bazısı
Unutturmaz mazi,inananları

Bahattin yazısı,dolar zamanla
Dost ve düşmanına,verme amanla
Sevda dediğin de,bitmez yabanla
Unutturmaz mazi,inananları
Bahattin Tonbul
12.7.2011

Bahattin Tonbul
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İnancımız

Sensizlik acım su olmuş,durmaz ona bakarım
Gönüllere kucak açmış,sevdaları ekersin
Yüreğimi ateş sarmış,kimi olsa yakarım
Ah be yarim sonsuzluğu,tek başına çekersin

Göğsümdeki sancılara umut ise akarım
Sorulacak yoğrulacak hesabımız var bizim
Hasretin sarmış içimi,çakmak gibi çakarım
Tanrımıza inancımız,kaderimiz tam bizim
Bahattin Tonbul
10.10.2010

Bahattin Tonbul
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İnançda Bir Sevgidir

Abdest alıp namaz kılınca
Kendini Müslüman zannediyor
İçindeki şeytanı atmadan
Baksana birde namaza duruyor

Yetmemiş gibi birde fetva veriyor
Karşısındaki insanları inançsı görüyor
Yüreğindeki kini hiç de çıkarmıyor
Müslüman’ım diye etrafına caka atıyor

Haydi oradan be kolay mı o dediğin
Yaşamadan yaşatmadan sevmediğin
Allah’ın yaratığı o saf kulu görmedin
Yetmemiş gibi birde kenara yittin

Dahası var birde arkasından iftira ettin
İnançsız diye medyalarda reklam ettin
Kimin inançlı kimin fesat olduğunu be
Hangi bilginle tespit edip fetva verdin

İnanç sevgidir aşktır tereddütsüz bağlılıktır
Yaratılan insanların gönlü her an açıktır
Kini nefreti yalanı yüreğinde taşımamaktır
Kitabın ve peygamberin izinden ayrılmamaktır
3.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İnanma Gençliğe

İnanma gençliğe, elbet geçecek
Bu günleri gören, dostlar var olsun
Gönlünde sevdası, umut biçecek
Seven sevdiğine, hakikat kalsın

Yanacak sevdası, ateş biçince
Ellerde durmuyor, sevip geçince
Toprak beden olmuş, yari seçince
Seven sevdiğine, hakikat kalsın

Issız çöllerinde, yari ararsın
Dillerde dolanıp, kime sorarsın
Günler heba olmuş, neye yararsın
Seven sevdiğine, hakikat kalsın

Aşk ile sevdayı, içemeyenler
Yüreğine kefen, biçemeyenler
Ömründe yarinden, geçemeyenler
Seven sevdiğine, hakikat kalsın

Sevmemiş bedene, koyamazsın sen
Dağların zirvesi, olamazsın sen
Söylenen sevdaya, doyamazsın sen
Seven sevdiğine, hakikat kalsın

Ömrüne bedeldir, ayrılık yarın
Hasret çeken ruhu, ateşe sarın
O yari sebepsiz, toprağa karın
Seven sevdiğine, hakikat kalsın

Bahattin özünde, sevdayı kollar
Gölgeye sormadan, yıkılmaz yollar
Ağlayan gözlerle, bakılmaz yıllar
Seven sevdiğine, hakikat kalsın
Bahattin Tonbul
30.5.2014

Bahattin Tonbul
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İnanmadılar

Desinler varsınlar, tükenmez aşka
Sen anlat sevdiğim, anlamadılar
Benimle kurduğun, hayaller başka
Kimseyi suçlama, inanmadılar

Yaşanacak kadar, ucuz değilim
Doğuştan defolu, nadir eğilim
Acılar içinde, aşktır meğilim
Kimseyi suçlama, inanmadılar

Ölümün yüzüne, gözler mi bakar
Ufkunu dağlamış, ateşler yakar
Irmak değil yağmur, akarda akar
Kimseyi suçlama, inanmadılar

Derdimi dostlardan eylerim
İsyan etmem ona, gönül eğlerim
Bana gelecekse, yare söylerim
Kimseyi suçlama, inanmadılar

Kaldırın bugünü, engeller varsa
Güneşle aranda, gölgeler arsa
Gökyüzü dokusu, içini sarsa
Kimseyi suçlama, inanmadılar

Bahattin her sabah, çiçekler açsa
Gezdir ruhunu da, uykular kaçsa
Mutlu ol sevginle, etrafa saçsa
Kimseyi suçlama, inanmadılar
Bahattin Tonbul
13.12.2015

Bahattin Tonbul
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İnanmamak İnkardır

Kuru dallar nasıl birden yeşerdi
Ölen insan toprağını deşer mi
Mahşer günü tohum olup biter mi
Hak telaya inanmamak inkardır

Verende o,alanda o yok deme
Sevdiğine hasret kalıp gel deme
İzin verir belki vermez sana ne
Hak telaya inanmamak inkardır

Su buharı bulut yapan o eller
Yağmur olup yeryüzünü o beller
Yüreğine can verdiği güzeller
Hak telaya inanmamak inkardır

Bir o yana,bir bu yana durdurur
Ateş olup bedenini kavurur
Tüm alemi dumanında savurur
Hak telaya inanmamak inkardır
Bahattin Tonbul
27.4.2010

Bahattin Tonbul
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İnanmayan Güçsüzlere

Yalnızlığımı balonların üstüne yazdım
Hepsini de gök yüzüne bıraktım
Yer yüzünde sana anoslar yaptırdım
Çok aradım izine dahi raslayamadım

Asırlarca toprak altında saklanıyorlar
Bazen bitki bazen ateş oluyorlar
Zaman zaman yeryüzüne çıkıyorlar
Önüne geleni eritip yok  ediyorlar

Dünya bunların geçmişine dayalı
Bitkisi ağacı toprak altında kaldı
İnsanlar dahi oraya konup saklandı
Gördün mü doğal gazı petrolü orda çoğaldı

Bu düzeni öğretmediler göstermediler bizlere
Asırlarca tekrar eden o muhteşem yüzlere
Sebebini veren onu geliştiren müthiş güçlere
İnan artık mucizedir bu inanmayan güçsüzlere
17.07.2008
Bahattin Tonbul

17.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İnat

Hayat yemek içmek oynamak eğlenmek  değil
Tanrım onu da düşünmüş kırkında diş  düşürüp
Elisin de kamburu çıkıp bastonla  eğil
Düşün Allah aşkına düşün bu alemin sonunu
Nice krallar,nice şahlar nara atıp böğürüp
Tek tek toprak altında tespih gibi dizilip
Kalmadı kimseye ne para nede mülk
Bir parça bezle kefene girip
Kaybolup gittiler bu alemde
Dosta düşmana karışıp
Hepsi doldu bir araya
Harmanlandılar istemeden
Acısı huylusu huysuzu hatta
Zengini fakiri bir arada yattılar
Asırlarca ne olduğunu anlayamadılar
Düşün artık
Sanal alemin varlığını yokluğunu hatırla
Yaşarken bilemediğini
Bıraktığın eserlerle anlat
Hakka haki kata yapma artık inat
Bahattin Tonbul
26.3.2009

Bahattin Tonbul
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İnatlaşır

Yaprak düşer
Aşk da pişer
Yaradanım
Seni seçer

Unutma bu
Dünyayı sen
Hepsi aynı
Anda geçer

Verir alır
Eli kaşır
Sevgi ise
Ayrı taşır

Sanatlaşır
Yürek taşır
Merhametin
Anıtlaşır

Su ayırtır
Aşk sanattır
Hayatını
Aydınlatır

O parlatır
Eşek katır
Yürümezse
İnatlaşır
Bahattin Tonbul
31.10.08

Bahattin Tonbul
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İnatlaştı

Gönlündeki
Yara ne ki
Bedenleri
Çizmedi ki

Sevgilimi
Ellerimi
Tutamadım
Yüreğimi

Ateş gibi
Acı verdi
Sıcaklığı
Hiç geçmedi

Uyumadı
Uyutmadı
Sevenleri
Aldatmadı

Işık yaktı
Yıldız aktı
Seven gönül
Çok ıraktı

Yarim kaçtı
Sevgim açtı
Doyamadım
İnatlaştı
Bahattin Tonbul
31.10.08

Bahattin Tonbul
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İncitme Yarimi

Yarimi incitme, ağlatma gönül
Yüreği yansada, bekliyecektir
Geçmişi andıkça, özletme gönül
Umudun ufkunda, özleyecektir

Sevdanın sevgiye, bağlandığı an
Gözünü özünde, dağladığı an
Kibirle yürünmez, çağlandığı an
Umudun ufkunda, özleyecektir
Bahattin Tonbul
22.5.2014

Bahattin Tonbul
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İncitmedik

Ağızlarda sen vardın
Dağlarda gezen geyik
Yürekleri sen ezdin
Kimseye söylemedik

Bedeninde besledin
Gözlerinde görmedik
Rüyalarda gezerdin
Kimseye diyemedik
Bahattin Tonbul
26.1.2009

Bahattin Tonbul
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İncitmesin

Dualarım hep onunla
Tanrım seni incitmesin
Hayallerim bu canımla
Dilim seni incitmesin

Kollar uzun yürek inci
Gündüz uzun gece zenci
Son kurbanım olmaz kinci
Ruhum seni incitmesin

Aradayım buradayım
Ben seninle oradayım
Kurduğumuz saraydayım
Bu can seni incitmesin

Doğru yolu ararlarsa
Toprağına sararlarsa
Acısına varırlarsa
Sevdam onu incitmesin

Toz kondurmam ona buna
Bu sevdayı kalpten suna
Rüyaların kurusuna
Gönlüm seni incitmesin

Bahattin’im sevdam nakit
Anılarım yaşar vakit
Suyun yüzü olmuş akit
Aşkım seni incitmesin
Bahattin Tonbul
16.3.2016

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İncitmesin Yarimi

Hayal ile yaşadım benim eşim oldu mu
Bu dünyayı boşadım,betim benzim soldu mu

Öyle bir zaman geçti,suya düştü eridi
Yağmurun uğultusu,alnımızda ter idi

Sevda nedir bilmedim,el ele dolaşırken
Yokluk nedir çekmedim,göz göze bakışırken

Nasıl bir ateş ki bu,yüreğimi yakıyor
Gönül güneş değil ki,yarim bensiz bakıyor

Aç açabilirsen,sensiz olan kalbimi
Çilin gir değil isen,incitmesen yarimi
Bahattin Tonbul
22.1.2011

Bahattin Tonbul
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İndir Vitrinden

Hatırlattın bana,özlemi canım
İçime akmıştın,dolaşan kanım
Durmuyor yerinde,solan ekranım
Unutmam seni,al bak vicdanım

Dilden dile uzar,gönül kervanı
Yüreğimde sakla,o güzel anı
Gelde tut elimden,yaşat bu canı
Uzatma sevgilim,yok et dermanı

Yanarak duruyor,sensiz bu beden
Toprağa gidince,özlemiş  içten
Döne döne geldin,yürek çürüten
Alda beni koyma,indir vitrinden
Bahattin Tonbul
6.08.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İndiremem Ben

O duymazsa yari, kime sorarım
O söylemez ise, söyletemem ben
Sevdir bize aşkı, yalnız korkarım
İndir dedik ise, indiremem ben

Aşkın deryasından, yanar özünden
Esirgemez zulüm, çıkar izinden
Terk etmiştir dünya, senin yüzünden
İndir dedik ise, indiremem ben

Takılmış bir yerde, kalmış oyuncak
Kurgular dolanıp olmuş salıncak
Ölüm cana gelmiş, toprak alınca
İndir dedik ise, indiremem ben
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul
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İnerse Eğer

Allah’ım isteyene istediğini verir
Talep et sende ondan,her şeyimizi görür
İçindeki aşkı bil günden güne o erir
Güneş ufuktan doğup yere inmezse eğer

Gönül yaram derindir canım hizmetten yoksun
Beş vakit namazını nede çabuk unuttun
Allah’a tek tek hesap verilecek diyorsun
Güneş ufuktan doğup yere inerse eğer
Bahattin Tonbul
19.4.2009

Bahattin Tonbul
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İniltimizi

Uzun olur yollar,garip tir  sevgilerimiz
Kim varsa içinde,ulaşamadı sesimiz

Aradın bulmadın,yok olmuştu evlerimiz
Dillerde dolaşıp,durmuştu yüreklerimiz

Sevmiştik yürekten,candan can birbirimizi
Anılarda kaldı,yar seven kalplerimizi

Alıp götürdü bak,yanan yüreklerimizi
Haykırdım herkese,duyurdum iniltimizi
Bahattin Tonbul
5.08.2008

Bahattin Tonbul
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İnkarı Edecek

Sevda çemberinde, arar durursun
Yolumuza çıkar, kalbi benlidir
Menzile yetecek, aşkı vurursun
İnkarı edecek, sevgi günlüdür
Bahattin Tonbul
14.10.2012

Bahattin Tonbul
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İnler

Vadide kalmış gülüm
Yağmur yağmış üstüne
Kirpiklerin ıslanmış
O yar bana
Küstümü ne
Yedi renge boyanmış
Gökkuşağı ayanmış
Kar yangını düşlerin
Sonsuzluk aleminde
Güneş renge boyanmış

Yere yatmış gülüşler
Yüreğime oturdu
Yürüyen merdivenler
Kara sevda altında
Desende demesn de
Seven gönlüm hep inler
Bahattin Tonbul
7.4.2012

Bahattin Tonbul
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İnmez Umutlar

Artık sonsuz sevda, gelmez içimden
Son sabah karanlık, dolmuş bulutlar
Dönüşü olmayan, çıksa seçimden
Birdaha masmavi, inmez umutlar

Fırtına gibiydi, yalnız ve sessiz
Kaybolmaz içimden, özledim densiz
Hayalmiydin neydin, gittin nefessiz
Birdaha masmavi, inmez umutlar

Değerse ellerin, uzakta kalma
Sıkı sıkı sarıl, hayalim olma
Ağlamayı unut, yüreği salma
Birdaha masmavi, inmez umutlar

Unutana kadar, silemem seni
Gülmeyi ölmeyi, özledim yeni
Rüyalardan çıkmaz, sev artık beni
Birdaha masmavi, inmez umutlar

Dost gülse bana, dikeni batar
Sevda ölse acep, nerede yatar
Acıya tat katan, güzelim atar
Birdaha masmavi, inmez umutlar

Sevdiğin göğsüne, özelce dokun
Gitmesin üstünden, o senin kokun
Kalbine saplanmış, aşk denen okun
Birdaha masmavi, inmez umutlar
Bahattin Tonbul
1.8.2013

Bahattin Tonbul
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İnsafsız Gelir

Sevenin gönlünü,ıslatmak için
Yağmurun yağması,anlamsız gelir
Onu üzmek ise,esas maksadı
Yarini ağlatmak,insafsız gelir

Yağmurun altında,ıslanmıyorum
Hasretle yanarken uslanmıyorum
Nemlenmiş kılıçtan,paslanmıyorum
Yarini bekletmek insafsız gelir

Hep onu düşünür,hayal ederim
O yar beni bekler,yemin ederim
Her zaman ağlarım,acı kederim
Yarini bekletmek insafsız gelir

Yağıyorsa yağmur,aldırmıyorum
Düşman değil o ki,saldırmıyorum
Onun kokusunu kaldırmıyorum
Yarini ağlatmak,insafsız gelir

Eğer tek amacı,ağlatmak ise
Onsuz yaşamakta,anlamsız gelir
Sevdayı özünde,çağlatmak ise
Yarini bekletmek insafsız gelir
Bahattin Tonbul
2.10.2011

Bahattin Tonbul
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İnsan

Bir dünya istiyordu
Kin ve nefretten uzak
Birbirlerine hoş bakan
Bir arada gülüp oynayan insan

Bir dünya istiyordu
Yıllar önce kavga gürültüden uzak
Birbirlerini sevip ve sayan
Bir arada gezip dolaşan insan

Varmıydı böyle yaşayan
Varmı böyle olan dünya
İnan özlediğin bütün bunlar var ya
Şu anda
Yaşadığın mekan
Belkide daha güzellikleri olan
Toprak altında bedeni,
Ruhu mahşere kadar dolaşan
Bizim için ölüm olan
O özlediğin vatan
Daha düşünemediklerimizi bünyesinde taşıyan
Güzelikleri bol olan
İnsan
Bahattin Tonbul
3.09.2008

Bahattin Tonbul
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İnsan Anlıyor Yaşlandıkça

Ne rüyalar gördüm
Karışık rüyalar içinde
Çok hülyalar gördüm
Çocukluğum hep  içinde
Mahallemde kapımızın önünde
Kendi sokağımda oynuyordum
Sanki hiç büyümemiş o anları harfiyen yaşıyorum
Evimin köşesinde oturuyordum
İşte o anı doya doya yaşıyorum
Hiç bitmesini kaybolmasını istemiyorum
Ama olmuyor
Gözümü açtığımda büyü bozuluyor sanki
Yatağın içinde heyecandan,bazen korkudan
Fırlıyorum,ter içinde
Kalbim küt küt atıyor
Duyuyorum sesini
Özlüyorum o günlerin hepsini
Film şeridi gibi gözümün önünden geçi veriyor bir anda
Sanki o günleri yaşamamışım gibi
Kayboluyor bir anda
Burkuluyor sensiz kalan yüreğim tam o anda
Acı veriyor bedenime geçmişim çocukluğum
Seninle olduğumuz o günleri andıkça
Çok acımasız geliyor hayat o zaman
Acaba gideceğimiz dünya sevgilimin gittiği
Şu an yaşadığı alem kim bilir bambaşka……
Hepimiz oraya gideceğiz inanıyorum vakit doldukça
Çocukluk gençlik hatta geçmiş duruyor beyinlerde
Sanal alem oldu onlar şimdi  ruhlarla dolaşıyor
İnsan anlıyor yaşlandıkça
Bahattin Tonbul
16.3.2009

Bahattin Tonbul
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İnsan Babasını

Ruhumdaki aşkı, ayırtamazsın
Sofradaki yeri, boştur arkadaş
Gece karanlığı, koşturamazsın
İnsan babasını, özlüyor kardaş

Başını tutupda, okşamasını
Arkasına alıp, saklamasını
Geçmişi için de, paklamasını
İnsan babasını, özlüyor kardaş

Dudağımda ismi, özümde erir
Talep et Allah’ım, o sana verir
Uzaklarda olsa, kokusu gelir
İnsan babasını, özlüyor kardaş

Sevenin insana, aşkı gülecek
Ölümsüz hediye, ona gelecek
Birlikte oluşun, sevda ölecek
İnsan babasını, özlüyor kardaş

Yaşanılan  duygu, onunla yaşar
Hissetmek farklıdır, gönüller taşar
Sevenin uğruna, sevilip aşar
İnsan babasını, özlüyor kardaş

Bahattin ettiğin, dualar bütün
Kabul üzerine, hayalle yetin
Yağmurlar yağsa da, kaybolmaz setin
İnsan babasını, özlüyor kardaş
Bahattin Tonbul
19.12.2014

Bahattin Tonbul
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İnsan Değil Meleksin

Sakalını tıraş etmeden yüzüme sür derdin
Sert kılların bıraktığı acıyı içinde hissederdin
Bu duyguyu sen yaşamında uğurlu kabul ederdin
Bende sana bağlanmış adeta canım gibi severdim

Sana bu insan değil demişler doğrumu dersin
Etrafına iyilik saçan yardım eden kelebeksin
Evet sana insan demeye bile dilim varmıyor
Sen insan değilsin canım adeta bir meleksin

Eskiden bu dünyadaki melek şimdi gerçek dünyada
Kim bilir hangi işle meşgul acaba ne yer  ne içer ya
Bana rüyamda ki tavsiyesi beş vakit namazdır
Orada  yarayan sermayede bulunurmuş burada
08.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İnsan İlişkisi Menfaat Değil-1

İnsan ilişkileri menfaat üzerine kurulu
Baba bana gelecekte baksın diye oğlunu
Hatta kızını olmazsa diğer çocuklarını
Gelecek için büyütüp boşyere beslemiyormu

Bazen bu işler şanstır karşılaşacakları iyilikler
Ne yaptın ise oda sana geri dönecek derler
Evlendiğiniz eşiniz senden gelecek bekler
Vermezsen onu çok gitmez vazgeçecekler

Bu işler umut,sevda sağlık olmazsa
Yürümez ileri gitmez menfaat yoksa
Kişiler arasındaki aşk da menfaatsa
Gerçek aşk bu değil için sızlamazsa
29.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İnsan İlişkisi menfaat Değil-2

Hayatta tek gerçek aşıklarda menfaat yoktur
Karşılıklı güven vardır gönlüde aç değil toktur
Yaşarken sevdiğinden  başkasını bakmıyordur
İşte gördünmü bu gönül kör,yaşamak zordur

Hayatım para mülk servet su değil
Gönlümüzden geçen koca yurt değil
İstediğimiz senden bir abu hayat değil
Menfaat dediğin insana yakışacak şey değil
29.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İnsan İnsanlara

İnsan insanlara, değermi verdi
O insanı tanır, değer verirsin
Seni tanımayıp, düşmana yerdi
İpe un serersin, aşka erersin

O aşk nedir söyle, cana gelecek
Onu sevdiğini, Allah bilecek
Hakikat uğruna, insan ölecek
İpe un serersen, aşka erersin
Bahattin Tonbul
1.1.2017

Bahattin Tonbul
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İnsan Kendini Öldürüyor

Gökyüzünü nasıl yıkmaya çalışırsınız
Ya toprakların verimini düşürürsünüz
Yada  havanın taze kokusunu bozarsınız
Siz kimsiniz Allah aşkına ne iş yaparsınız

Toprak anayı yıllarca kanımızla besledik
Kardeşi gökyüzünü su buharıyla temizledik
Yemedik içmedik onların geleceğini düşledik
Sen kimsin Allah aşkına derdini çözemedik

Toprağın kucağında yol açtık çay ırmak koyduk
Damarı olan nehirleri yağmur suyu ile doldurduk
Bazen kar olup içinde uzun zaman saklandık
Sen kimsin Allah aşkına acımasız korkuluk

İnsanları çocukları kandırırsın uygarlık diye
Buluşlarla kimyasal maddeleri kolaylık diye
Ala bilidiğine radyasyon dolar hepsinin içine
Sen kimsin Allah aşkına telefonu,televizyonu hediye

Işınlarla havanın taze kokusunu bozduk
Su içemez adeta nefes alamaz olduk
İki kişiden biri kanserle boğuşuyorduk
Sen kimsin Allah aşkına dengeleri koruyorduk
16.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İnsan MI

Arkadaşım der ki, sade kadına
Beş kitap şiiri, yazan insan mı
Bu nasıl bir sevda, bir aşk adına
Ölümler tadanı, hakka sorsan mı

Duyulmuş değildir, ağalar beyler
Sevdası uğruna, şarkılar söyler
Bitmeyen acıyı, nerede eğler
Aşkını adını, hayra yorsan mı

Çekilen bu hasret, kimin adına
Değer mi ki dersin, tekbir kadına
Erkeği bağlayan, aşkın tadına
Umudu bağlayıp, aşkı sorsan mı

Keşke bu sevdanın, tadını alsan
Bir dalda yeşerip, aşk ile solsan
Allah’ın yolunda,  onunla kalsan
Ömrüne bağlanıp, ruhu korsan mı

Geceyi gündüzü, onunla buldum
Yari tanımadan, yalnız bir kuldum
Yaşanan alemde, yandıM kül oldum
Aşk ile bağlanıp, hayra yorsan mı

Bin beş yüz kitap, yazsam adına
Daha yetmez inan, onun tadına
Aşkını adasan, seven kadına
Candan bağlanıp, hayra yorsam mı

Bahattin Rıfkı’ya, daha ne dersin
Hakikat elçisi, aşka erdirsin
Gönülden çıkarmaz, söyle nerdesin
Sevdanı bağlamış, kimlere sorsam
Bahattin Tonbul
14.6.2015

Bahattin Tonbul
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İnsan Sevince

Nar gibi yanıyor yüreğim seni görünce
İnşallah umutlarım çimen olup yeşerince
Lakin sensizlik  ayrı ruhlarımız birleşince
Gün olur elbet bu hayellerimiz gerçekleşince
Üzme tatlı canını rahat ol orda sen serince
Nilgün olacak mısraların ilk harfleri yan yana gelince

Birleşti çok onceden bu bedenler evlenince
Artık rahat olsunlar ikiside birbirini sevince
Haktan  adaletten çıkmadılar görevleri süresince
Arzuları fazla değildi eşini dostunu incitmeyince
Taaki emekli olup Akbaş köyüne yerleşince
Toprağı  her ikisi birden sever onu eşeleyince
İnanmak çok zor ama biri toprağa gömülünce
Ne fark eder isimleri  yukarıdan aşşağı gelince
30-01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İnsan Üç Kere Doğar İki Kere Ölürmüş

İnsan yaratılışından itibaren,üç kere doğarmış
İnanırsanız dinleyin hele,iki kerede ölürmüş
Ama ruhlarımız,daima aynı,yaşlanmaz dururmuş
Allah'ım ne büyüksün sen bunu insanlığa sunmuş

Ana rahmine düşünce,ilk doğuşun senin
Oradaki dünyan,anne karnıdır,hepimizin
Yeriz içeriz,hepimizin dokuz ay on gün sürenin
Tamamlanınca,o dünyada işte birinci ölümün

Ordaki ölümün,dünyada ikinci doğumun olur
Burada farklı ortam,yaşam aynı,süren doludur
Yetiştiremezsin bir türlü hayat,mücadele yoludur
Vaktin bilinmez her an,ikinci ölüm,bu dünyanın sonudur

Dünyada öldün ama işte ahiret için üçüncü doğumundur
Ruhlarımız bakidir,değişen beden birgün toprak olur
İşte gerçek hayata,kavuşup tek tek hesap sorulur
Zamanı gelincede, mahşer yerinde tüm insanlar buluşur
13.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İnsan Yok Olur

Sevgi içten gelir
Yakar adamı,yanan
Bilmez

Kırmızı gül gibi
Kokar çevrende,o
Hissedilmez

Gülün dalına kuş bile
Konmaz
Daldaki diken batsa dahi
Kan  akmaz

Acıma sen kimseye
Sakın ha
Sana çocuğun dahi
Acımaz

Hayat dediğin yalnız
Ve yarsiz
Hiç mi,hiç
Gedmez

Tek dostun acıyanın
O dur
Seni seven koruyanın
Çok olur

Yüreğindeki ateş zamanla
Yanıp kor olur
Yakar adamı için,için
İnsan yok olur
10.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İnsan-1

Aşkına esir olmuşum
İçinde kapkara zindan
Hayallerle yoğrulmuşum
Düşünen sen gibi insan

Ağlayıp anlatılacak
Çağlayıp çoğaltılacak
Gönülde dağıtılacak
Düşünen sen gibi insan

Affetse bakan gözleri
Bitmesin güzel sözleri
Teninde olan özleri
Düşünen sen gibi insan

Derelerin akışında
Yürekleri yakışında
Gökyüzüne bakışında
Düşünürse akan insan

Tamamında bitmez arzu
Sevdasında olan tarzı
Yıldızları saran arzı
Düşünürse bakan insan

Cennette sarhoş oldular
Yaşadıkça hep soldular
Uçup sonsuza doldular
Düşünür sen gibi insan
Bahattin Tonbul
2.11.2010

Bahattin Tonbul
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İnsan-2

Tamamında sevda bitmez
Geçmişini her an ansan
Çark edip de boşa gitmez
Karanlıkta gezen insan

Yare bakan secdesi yok
Rüyasında perdesi yok
Arında hiç tövbesi yok
Hayalim de gezen insan

Dağların altında nehir
Sevdan akıp dolmuş zehir
Gökyüzünü saran o kir
Acılarda gezen insan

Ruhumdaki sokak çıkmaz
Acıları tatsan bıkmaz
Özlemini hasret yıkmaz
Yüreğimde gezen insan

Yardım dilesene hani
Umutları yutan fani
Yok edecek olan mani
Işığını yakan insan

Yanlış doğruyla buluşsa
Aşklar duyguyla oluşsa
Sonsuzlukta yar sarhoşsa
Cennetinde gezer insan

Tek olunca anlaştılar
Sevenleri paylaştılar
Dilleriyle kaynaştılar
Toprağında gezer insan
Bahattin Tonbul
2.11.2010

Bahattin Tonbul
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İnsana

Sen sana inat
Bense bana
Söylenmiyor sevda bak
İnsandan insana
Bahattin tonbul
20.9.2011

Bahattin Tonbul
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İnsanın Kıymeti

Yolda yürüyorum çok şükür şimdi.
Sizleri unutmadım,her an hayalim di
Belki bu,içimde bir ılık esintiy di
Sizlerle paylaşınca iyice perçinleşdi

Yolda arkadaşımla yürürken.birden
Bana dedi şurdan,muz alıversen
Bense güldüm,nerden çıktı bu aniden
Almam sebepsiz her hangi bir şeyi ben

Dedim demesine ama,çokta üzüldüm
Bana baktı,hafifçe tebessümle güldü
Sonra,işte sebep: canım istedi benim
Olmaz her canı isteyene,alamam dedim

Döndü bana, peki olsun bu, küpe sana
Ben ağır hasta olsam,evde yatsam
Beni ziyarete gelirmisin hey paşam
Allah etmesin gelirim  etme boşa tasa

Peki gelirken muzda alırmısın değil mi
Evet o zaman alırım,çünkü sebebi belli
Etme koçum,ağır hastayım o zaman yiyemem
Şimdi sağlıklıyım alda doya doya yiyeyim

İşte biz insanlar hep böyle ters iş yaparız
İhtiyacı varken vermeyip,çok uzaklara atarız
Gerçeği görmek için,ille de onu ona yaşatırız
Yaşarken değil de,öldükten sonra daha çok anarız
17.10.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İnsanın Yüreğinde

İnsanın yüreğinde, bir parça bir dirhem dert
Uğruna zevkdir doğan, tat aldığın dildir mert
Çektiğin acıların, dinlendiği toprak sert
Yaşattığın umuttur, aşktır anlaşılan o tek fert
Bahattin Tonbul
1.1.2016

Bahattin Tonbul
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İnsanlar (makale)

İftar yemeğimize katılanların ve katılmak isteyenlerin hepsi yürekli sevgi dolu insanlar.
Zenginide var, fakiride var, orta halliside var. Sadece makam mevki koltuk sevdası
peşinde koşmayan,menfaat aramayan sevgi dolu insanlar.
Ne sağcı ne solcu ne şucu ne bucu her dili konuşan her dili ve her rengi seven
gerçekdolu insanlar.
İşte kurulmuş çalışmasına devam eden bu derneğin tek amacı bu Alaca'yı seven onun
sevgisini yaşayan, yaşatmak isteyen Nostalji kokan insanlar
Gelin kim olursanız olun gelin bu dergaha da "bir olalım diri kalalım."diyorlar
katılanların hepsi.Makam mevki koltuk sevdalıysan, çıkar bekliyorsan sakın gelme ha.
burada sadece sevgi var,saygı var Alacalı olmanın  onurunu taşıyan insanlar var.
Toplantılarımıza katılan tüm Alacalılar yıllarını geçmişinin bir bölümünü, burada
harcamış, çocuk sevmiş gençlik yetiştirmiş büyüğe saygı, küçüğe sevgiyi öğretmiş
bunlardan daha ötesi sevgiyi sevmeyi aşılamış, işleri dolayısı ile çok sevdikleri
memleketlerini terk etmek zorunda kalmış sevgi aşk dolu yürekli, insanların yeridir
Alacam.
Tüm dostlara arkadaşlarıma öğrencilerime ve gelmiş geçmiş büyüklerimi anarken
ölenlere Allah'tan  rahmet diler. Kalan kişileri de, bu çatı altında birleştirmeye davet
ederim.
Tüm Alacalıları kucaklar Alacalılar Derneğinde bir olmaya diri olmaya davet ederim.
Allah'a emanet olunuz

19.6.2017
 Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İnsanlar Ezer

Her şey özeldi,sevdamda çok özel
Gözlerinde lens di,kaşları keder
Sevdiğim güzeldi,aşk ondan güzel
Dünyası ezeldi,kendi hisseder

Dilleri seçerdi,sedası gazel
Geçmişe iz bırakmış,tarihi yeter
Ruhumsa sözeldi,kalbimde dizel
Sevdiği öğretmen,kendisi dilber

Doktoru da sarhoşmuş,elinde neşter
Toprağa teni düştü,yaratan ister
Yaramı deşecek,sevdamı göster
Dünyası ezeldi,kendi hisseder

Eliyle cennetinde,bir köşe göster
Benim yarim hasta nerede gezer
Çaresiz acılar dolanmış kanser
Dünyası ezeldi,kendi hisseder

Baharda rüzgarlar,daha çok eser
Elleri titrerdi,anılar sezer
Kış gelirken soğuk,yaprağı keser
Düştüğü yerlerde,insanlar ezer
Bahattin Tonbul
10.4.2011

Bahattin Tonbul
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İnsanlığın Güzel Olsun

En güzel şey,insan olmak
Onu bulup da yaşamak
Allah bu adı verirken
Onunla can onur duymak

İyi dinle iyi oku
Yüreğinde olsun korku
Yaratanı unutma ki
İnsanlığın güzel olsun
Bahattin Tonbul
20.09.2008

Bahattin Tonbul
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İnsanlığın Hesap Verdiği Yerde

Hatırlamam ilk sevildiğim o günleri
Çok küçüktüm sadece meme emerdim
Annemin kucağında kokusunu bile ayırt edemezdim
Ama o benim kokumdan vaz geçemezdi
Beni ilk o sevdi.
Bütün insanlar gibi,büyürken de seyretti
Kıskanırdı ondan
Bunu çok geç anladım sonradan
Taş bastı yüreğine paylaştı o sevgiyi sevdiğimle
Bu yüzden ikisini koydum yan yana yatıyorlar daha ne
İlk ve son sevgilerle unutamam her ikisinide
İnsanlığın hesap verdiği yerde
03.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İnsanlık Bekası

İnsanlık bekası, doğruyu öğret
Medeniyet sende, adalet kimde
Neşeyi duyarak, doğruyu söylet
Şaşırtma seveni, adaletinde
Bahattin Tonbul
4.1.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İnsanlık Biter

Geminin dışında, su sel olmalı
Içine dolarsa, yokolur gider
Dünya malı mülkü, sevgi bulmalı
İçine dolmazsa, insanlık yiter

İyi söz sahibi, gönüller açar
Sözünü bilmeyen, kötülük saçar
Yaşayan insanlık, o zaman naçar
İçine doğmazsa, insanlık biter

Sabredenler elbet, mükafat alır
Sabretmeyen yürek, derlere kalır
Sevgiye sahipsen, hakikat bulur
İçine doğmazsa, insanlık biter

Allah’a ulaşmak, mutluluk verir
Allah dostu ile, gönüller erir
Hikmetin sahibi, aşkını görür
İçine doğmazsa, insanlık biter

Dertli gönüllere, dua isteyin
Hazinesi boldur, sakın küsmeyin
İnsanı insana, deyip kesmeyin
İçine doğmazsa, insanlık biter

Bahattin aşk ile, aşkını buldun
Ruhun yağma olsun, onunla soldun
Yaşayan dünyada, aşk ile doldun
İçine doğmazsa, insanlık biter
Bahattin Tonbul
2.4.2016

Bahattin Tonbul
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İnsanlık Yolcusu

Bunlar dış görünüş, güzelleştiren
Hayat karşısında, sevda sahisin
Davranışlar bozuk, çirkinleştiren
İnsanlık yolcusu, hayat dahisin

Kader bazen belli, yolları izler
Ayrılımlar gelir, dönemeç bizler
Tamamını vermez, güzergah gizler
Virajlar yolcuya, yaşam dahisin

Sevgi küçük kalp de, hayat taşıyan
Duası yürekte, yarsiz yaşıyan
Kulları neylesin, cennet aşiyan
İnsanlık yolcusu, hayat dahisin

Kendin seçmedikçe, alır götürür
Zaman aşkı seçip, birgün bitirir
Ölüm hak olunca, rabbim yetirir
İnsanlık yolcusu, hayat dahisin

Duygular dalgayı, elbette sezer
Mani olamazsan, seveni üzer
Yelken açıp görse, gönüller süzer
İnsanlık yolcusu, hayat dahisin

Bahattin ne yapar, söküp atamaz
Hayale kapılıp, dostu satamaz
Her zaman çiçektir, yarsiz yatamaz
İnsanlık yolcusu, hayat dahisin
Bahattin Tonbul
17.9.2015

Bahattin Tonbul
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İnsansın

Bu alemde sana, ömrümü verdim
Zaman rüzgar olmuş, bana doğansın
Giden yarim dönmez, yoluna erdim
Andığım sürece, doğru insansın

Sen hak yolda olsan, düşmanın yansın
Seni seven gönül, yanıyor sansın
Eğilip bükülme, ona ayansın
Sevdiğin sürece, doğru insansın

Haddini aşana, önceden küstün
Geçmiş zaman bitti, bilmeden kestin
Ateşlerde yakıp, dillerde estin
Sevdiğin sürece, doğru insansın

Güzellikler için, seviyorsanız
Sevgi eğlencedir, tadıyorsanız
Hissettikçe  hergün, anıyorsanız
Sevdiğin sürece, doğru insansın

Gülleri kırmıştık, dikenleriyle
Sevdaya kanmıştık, çekenleriyle
Kalplere düşmüşse, ekenleriyle
Sevdiğin sürece, doğru insansın

Koklardık o yari, aşktı o zaman
Marifet değildi, sandığı duman
Gönüllerde coştu, bitmesin aman
Sevdiğin sürece, doğru insansın
Bahattin Tonbul
21.2.2013

Bahattin Tonbul
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İnsen Aşağı

Var mı Allah’ımdan, daha ulusu
Toprağa sarılmış, beden tortusu
Ruhunla yaşarsın, varmı dolusu
Sevdan yükseldikçe, insen aşşağı

Ömrü fırsat bilip, dualar edin
Gücün yetiyorsa, sevablar edin
İmkanın var iken, tövbeler edin
Sevdan yükseldikçe, insen aşşağı

Umudu kuyuya atıp bağlama
Ayakta durmaktır, yanlız ağlama
Gerçek yaşamaksa, acı sağlama
Sevdan yükseldikçe, insen aşşağı

Namaz temizliktir, abdest alanın
Günahı dökülür, onu kılanın
Yaprak misalidir, düşer dalların
Sevdan yükseldikçe, insen aşşağı

Yazdıklarımızı, anlayabildin
Saydıklarımızı, nedense sildin
Yazamadıkları, gönülde dildin
Sevdan yükseldikçe, insen aşşağı

Hata yapan insan, şaşkın olandır
Yapmayanı yok say, gönül koyandır
Kendisi hatasız, kalpde solandır
Sevdan yükseldikçe, insen aşşağı
Bahattin Tonbul
9.6.2013

Bahattin Tonbul
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İnşallah

Gönül penceresi, açıkta olsun
Gününüz gönlünüz, sevgiyle dolsun
Ruhunuz çocuksu, aşkın çokolsun
Sağlıklı  ve huzur, olur inşallah
Bahattin Tonbul
219.2015

Bahattin Tonbul
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İnşallah Hayattadır

Seven yalnız olamaz
Sevgisiz yaşayamaz
Yarsiz olan ruhunu
Yalnız hiç taşıyamaz.

Aşk dediğin yanmaktır
Yanıp da tutuşmaktır
Sevdiğini bulursan
Gönlü hoş tutmaktadır

Yürekleri hoplatır
Seveni aydınlatır
Ayrılıklar yok ise
Ruhları rahatlatır

Bu gün içim yanacak
Sevenler kavuşacak
Yar siz olan güzeller
Hasetten çatlayacak

Anılarım saklıdır
Geçmişi hatırlatır
Sevdiğimi kaybettim
İnşallah hayattadır
Bahattin Tonbul
19.10.2008

Bahattin Tonbul
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İnternet

Biri baba biri kızı olacak
Aynı evde iki, yabancı olduk
Sevdaları salıp, ruhlar solacak
İnternet aşkıyla, gönülden solduk

Neydi be kaderim, ben neler ettim
İnternet uğruna, kızı kaybettim
Söylemez derdini,inan sabrettim
Bağımlı internet, kölesi olduk

Hayat bumu dersin,kimse anlamaz
İnternet ortamsız, kızım olamaz
Dünyası odada, bensiz kalamaz
İnternet bağımı, esiri olduk
Bahattin Tonbul
21.3.2017

Bahattin Tonbul
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İsimsiz Sevgi Olmaz Baksana

İsimsiz sevgi yapmacık sahte olur,geçicidir
Bir an yakar zannedersin yakan başka şeydir
Daha isim koyamadı isen kendini hep aldatır
Sevenin yüreğinde zaten ismi devamlı vardır

Kim yazmış kim mesaj çekmiş bunu bilmem ama
Yapmacık yazılan sırıtır durmadan bunu anlasana
Yazılan yürekten bağırır sana durmadan bana baksana
Sevenin yüreğinde isimler hep saklıdır yok sanma
23.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İslamda Münafık Vardır

Büyük balık küçük balığı düşüncesi yokda onu yer
Peki büyük insan küçük çocuğu neden taciz eder
Yokmu içindeki hayvani duygusunu ezecek keder
Dinin gölgesinde böyle münafıklar olur ve gezer

Bu demek değil din kötüdür,hepsi böyledir
O tür insanlar hala yer yüzünde belli yerdedir
Kardeşim dikkat et din kimsenin tekelinde değildir
Dinin gölgesinde böyle münafıklar vardır gizlidir

İşte bunlara dikkat edin onları içinize koymayın
Üstelikde en ön saflarda onları sakın bulundurmayın
Çok iyi bilirler dini kendilerine göre keserle yontturmayın
Son zamanda ve yaşamın her kademelerinde yaşatmayın

Bu gün ak dediğine yarın kara diyorsa dikkat edin
Bakın islamı her an ön safta kimseye vermezdi bilin
Böyle insanları arayıp eleyip güzelce tesbit ettirin
İslamı o kişilerin tekeline verip boş yere söz ettirmeyin
29.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İslamın Şartı

İslamın şartı beş, namaz zekat haç
Müslüman diyen bunu bilmeli
Kelime şahadet ve oruçtur taç
Namazı kılıp, hakka gelmeli

Zengin için beştir, fakirlere üç
Zekat ile hacı, paran varsa seç
Kelimeyi şahadet, dilde bir süreç
Namazını kılıp, hakkı sevmeli
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul
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İsmet Baz Dayıların Dayısı

Bir dayım vardı,candan yürekten
Sohbeti seven.biz küçük iken
Severdi bizi,içinden gelen
Görünce güler,hayat çok erken

Kızı ve oğlu için yaşardı
Hayatını bak,nasıl adardı
Sevgi uğruna,memleketinden
Yıllarca ayrı,özlem duyardı

Yengelerin bak,yengesi oldun
İsmet dayıma,hayat olduydun
Yürekten sevip,aşka da doydun
Esme yengemi,unuturmuyum

Çok güzel evlat yetiştirdiniz
Fikret’ten ayrı,yiyemediniz
Birlikte durup,kızlara gittin
Hastalığından,acı çektiniz

Çok tatlı dilin,sohbet ederdin
Gençliğinde sen,boyun eğmezdin
Kaşını çatar,geri dönmezdin
Akrabaların sen,güvenci idin

Güçlü kuvvetli,zayıfı korur
Seni görenler,huzuru bulur
Sinirlenince,surat buruşur
İsmet dayım da,hayat doludur

Dünyanın hali,hastalanmışlar
Bu iki sevda,mutlu kalmışlar
Yüreklerde aşk,usanmamışlar
Seven kalpleri,kucaklamışlar
24.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İspatlamayın

Yaşamı geçmişe sakın atmayın
Müsvette yaparak, çok katlamayın
Vakit bulamazsan, temiz çekmeye
Umudu sevdayla ispatlamayın

Aşık  varsa vardır, seven gönülde
Yaşayanlar bilir, hepsi ömürde
Hayat anlamsızmış, dursan önünde
Umudu sevdayla ispatlamayın
Bahattin Tonbul
26.7.2013

Bahattin Tonbul
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İsrafta

Hayırı ederken, israfı olmaz
Harcamaya mahkum, sevabı çoktur
İsraf olmayınca, günah hiç olmaz
İsrafta hayırın sahibi yoktur
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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İsteğim

Sevda ateşi yanar da yakar
Hakkın güneşinden,sual sorulmaz
Gönüllere düşmüş,ruhum akarda akar
Seven gönüllerden hesap sorulmaz
Aşıklar sevdiği ile yanarda bakar
Hayallerinden şüphe duyulmaz
Sevgilinin gözler şimşek gibi çaktıkça çakar
Parlamasından özü yok olmaz
Tut sevgilim tutsan seveni
Yıldızlar kaysa da karanlıkta kaybolmaz
Seven yürek
Sonsuza dek bekler yorulmaz
İşte bende onlardan biriyim
Bekler seni meleğim
Ne zaman olur bilmem ama
Tek amacım kavuşmaktır sana
El ele tutup koşmaktır  isteğim
Bahattin Tonbul
13.3.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsteklere

Atıversen ruhumu sen sevenlere
Açı versen bakacaktır isteklere

Duygu seli akacaktır yüreklere
Aşk dediğin doyacaktır bedenlere
Hasreti de  kokacaktır dileklere
Atıversen ruhumu sen sevenlere

Doğamızı saran nuru tutamazsın
Çiçekleri saracaktır direklere
Sevdaları gönüllerden atamazsın
Açı versen bakacaktır isteklere
Bahattin Tonbul
10.4.2009

Bahattin Tonbul
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İstemeden

Senin ile evlenip otobüsle memlekete geldiğimiz
O yolculuğu hatırlıyor musun
Görebildiğin her yer bomboş düz ova
Ağaç yok çok tuhafına gitmişti
Orta anadolu
Sizin oralara bakarak
Sen orman çocuğu idin
Düzlükler tuhafına gidiyordu tabi
Gökyüzünü alabildiğine izlemek
Ürkütüyordu yüreğini
Ama değişiklik ise heyecan katıyordu
Sevdana

Benim sizin oralara yaptığım ilk yolculuk da
Aynı heyecanı tatmıştım
Yemyeşil doğa
Çamların arası ürkütüyordu beni
Hele saya hayal gibiydi
Yalnız oralarda dolaşmak korkunçtu sanki
Ama her çalı altında
Bir hayvan veya canlı çıkacak diye
Ürperirdi bedenim
Seninle olmak
Zevk katardı yüreğime
Aşkımızı yaşatmak için bu alev yeterliydi
Bedenime

Bunları düşünemez olduk bir müddet sonra
Çoluk çocuğa karışınca
Hepsi kaybolup gitti
Belki de alıştık
Yada
Yaşam mücadelesi içinde
Yok olduk

Sevda aşk yokluk içinde düzenlendi
Ne aç kaldık ne tok
Birde takmışsın acıyı göğsüne
Ölüm aklının ucunda olsa bile
Umudu atamazsın dileğinden
Aha bu gün aha yarın derken
Vakit alıp götürdü seni bu alemden
Ama sevdamızı anılarda saklandı
Yüreğimizi özleminle göğsüme saplandı
Acıya acı katarak katlandı
Beden
Seni günlerce yaşadığı dünyada aradı
İstemeden
Bahattin Tonbul
10.12.2010

Bahattin Tonbul
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İstemezmiydin

Bir sabah yataktan, yarsiz kalktın mı
O anda yanında, istemezmiydin
Gönlüne ateşi, tutup yaktın mı
Onunla yanmayı,istemezmiydin

Yıllarca yanıyon, hasret içimde
İçine yaydığın, özler biçimde
Seni seven yürek, sensiz geçimde
Onunla yanmayı,istemezmiydin

Sızlayan göğsümde, oluşmuşsun aşk
Gönül kervanında ağlayansın aşk
Bir kere sevince, ayrılmasın aşk
Onunla yanmayı,istemezmiydin
Bahattin Tonbul
16.9.2012

Bahattin Tonbul
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İstenmiyorsan Bırak

Mutluluklar yitmesin, baharda hemde kışta
Ne sen nede başkası, sevdası aşktan ırak
Hayat değiştirmesin, bakışlarını başta
Yorma kendini boşa, istenmiyorsan bırak

Yüreğiyle konuşsa, elbette hep duyarım
Dili gönlü ayrıysa, bozuktur tüm ayarım
Hiç duymayacak kadar, ölenecek sayarım
Yorma kendini boşa, istenmiyorsan bırak
Bahattin Tonbul
11.1.2014

Bahattin Tonbul
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İster Sonunda

Benim sevgi ne imiş
Senin sevgi yanında
Bir umudu tüketmiş
Görüverdim anında

Asla hiç pes etmedin
Dönüşünü bekledin
Allah’a yenin ettin
Şahit oldum yanında

Kilitsiz kalp deki yer
El açıp dua eder
Allahım sen ona ver
Aşkına şahit oldum

Şimdi bitireceğim
Üstünü örteceğim
Sonsuz devredeceğim
Şahit oldum aşkına

Işık yoksa karanlık
Nuruyla aydınlandık
Şafak yolu seyranlık
Olsun ister sonunda

İşitmez yetmez dinle
Bu aşk senin elinde
Ağaç toprak dilinde
Olsun ister sonunda
Bahattin Tonbul
24.10.2011

Bahattin Tonbul
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İster Toprak Olsan

Hergün uyanınca ararım nerdesin
Çok uzak değildir,benide sevesin
İçerime girdin,keşke ölmeyesin
Yalnız olunca can,ben seni seveyim

Bakarsan aşkıma,dinleyi verirsen
Çok severdik bizde,senide özlerdik
Kış oluınca üşür,yazıda beklerdik
Yalnız kalınca can,kimseyi sevmedik

Hasretlik ne zormuş,sevgiden yoksunmuş
Kimseye bakmamış,bayağı yorulmuş
Şarkıları dilde,içde derman yokmuş
Bakma bana öyle,kadersiz olurmuş

Gücün kalmadı son,bitti artık hayat
Sen gittin gideli,yüreğim olmuş berbat
Aşkımı sen kurtar,gerisi çok sakat
Unutamam seni,ister toprak olsan
19.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İsterdim

Neyi bilmek istiyorum
Biliyormusun?
Düşüncelerini okumayı
İşte o zaman anlarım,senin beni ne kadar
Sevdiğini
Benimde seni
Belkide ağlardım o zaman
Semaya bakarak
Haykırırdım o zaman bütün gerçekleri
20.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İsterdim Ben Çocuk Olmayı

İsterdim ben çocuk olmayı
Kırlarda koşup oynamayı
Gücüyün yettiği ulaştığı kadar
Bağırıp çağırıp nara atmayı

Çamura bulaşıp üstümü kirletmeyi
Yolda giderken hayalimde araba sürmeyi
Daha bir çok hedefleri tek,tek tesbit etmeyi
Bir yere koşarak gidip koşarakda dönmeyi

Özledim ben bunları hatta hemen büyümeyi
Hayalimdeki kızı bulup onunla evlenmeyi
Birlikte sonsuza dek kalacağını zannetmeyi
Bilirdim ben çocukken çocuk gibi sevmeyi
29.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İsterdim Deli

Sevdayı görmek
Sevgiyi tadmak
Aşkı yaşamak
İsterdim deli

Acı bedende
Hasret yürekte
Yari gelende
İsterdim deli

Ateşte yansan
Kalbe dolansan
Beni ararsan
İsterdim deli

Güneş yokolmaz
Yara çoğalmaz
Seven kaybolmaz
Söylerdin deli

Karanlık tutmaz
Yari unutmaz
Seven korkutmaz
İstersin deli

Rüyam kaybolsa
Anın yok olsa
Toprak dolmuşsa
İsterdim deli
Bahattin Tonbul
1.11.2009

Bahattin Tonbul
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İstesen De

Sevgini işledin,yanan bağrıma
Gönlümdeki aşkı,can atamazsın
Nakış nakış işle,sonsuz ağrıma
İstesen de beni, unutamazsın

Bu alem döndükçe,yari anarım
Yaşanan sevdama,bakıp kanarım
Acıya tat katıp,nasıl banarım
İstesen de beni, unutamazsın

Işıkla birlikte,güneş doluyor
Gözlerin ufukta,seni buluyor
Gelecek günlere,sebep oluyor
İstesen de beni, unutamazsın

Aşka umut veren,güzel sözlerin
Mutluluğu sarar,bakan gözlerin
Söküp atmak ister,yanan özlerin
İstesen de beni, unutamazsın

Kağıdı kalemi,verdin elime
O güzel şarkıyı,dedin dilime
Adını işlemiş,müthiş kilime
İstesen de beni, unutamazsın

Kocaman dünyayı,al bölüşürüm
Sen gittin gideli,bak gülüşürüm
Gece rüyalarda can öpüşürüm
İstesen de beni, unutamazsın
Bahattin Tonbul
9.3.2011

Bahattin Tonbul
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İstiyorum

Sevenleri yakacak
Güneşle bir doğacak
Ölüme ağlayacak
Ruhumu istiyorum

Elin elim olacak
Yüzün benle solacak
Sevdan kalbe dolacak
Sözünü istiyorum

Gece bende olacak
Gündüz tende kalacak
Acı nedir tadacak
Dilini istiyorum

İçin içimi yiyor
Dilim sana gel diyor
Özlem kalbi biliyor
Yarimi istiyorum

Hasret kalpten gitmiyor
Sancın tende bitmiyor
Kokun bana yetmiyor
Aşkını istiyorum

Denizin mavisini
Sevdanın kavisini
Ruhunun hamisini
Bulmanı istiyorum

Rüzgarın esişini
Kalbinin kesişini
Yarimin gelişini
Şimdiden Özlüyorum

Hayallerle ararım
Suda ateş kararım
Kaybedince yanarım
Bak nasıl özlüyorum
Bahattin Tonbul
22.10.2010

Bahattin Tonbul
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İş İşten Geçmişti

Yaşarken de bu sevgimi biliyordu
Ya bunu görmüyordu
Yada görmezlikten geliyordu
Beklide bu sevgimiz yetmiyordu
Arıyordu başka yerde
Bambaşka bir sevgi

Amcası zaten yok
Dayısı halası ve hatta teyzesi
Vermedi esirgediler sevgilerini
Veya gösteremediler
İçin,için hep kendini yedi
Çok isterdi kardeşleriyle görüşüp sohbet etmeyi
Bulamayınca karşı sıcaklığı  anladı işte
O an ailemizin gerçek sevgisini ve
Eşini çocuklarını ihmal ettiğini

Ben sizsiz olamıyorum buralarda
Tat dahi alamıyorum artık dedi
Ama devamını getiremedi
Her şey çok geçti
Zaman tükenivermişti yetmedi
Olsun anladı sonunda
Bizi ve tüm ailesinin sevgisini
Yüreğimizi yakan ateşi
Yaktı hepimizi
Lakin o da yeteri değildi
İş işten geçmişti
Bahattin Tonbul
9.1.2009

Bahattin Tonbul
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İşlerse

Orda tek sevgilim var,başka bir şey diyemem
Ruhundaki güzellik,gönüllere işlerse

Tutmazsan ellerimi can seni ben bilemem
Yarimden başkasının yüzlerini  silemem
Sıkma boşa parfümü,kokuyu hissedemem
Orda tek sevgilim var,başka bir şey diyemem

Bakma o gözlerinle,yüreğime girerse
Uzaktaki zerreler,vücuduna sinerse
Terk eyledin alemi,kavuştun tanrıma sen
Ruhundaki güzellik,gönüllere işlerse
Bahattin Tonbul
29.4.2009

Bahattin Tonbul
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İşte Bu Yüreğimi Ezdi

Annem ve babam bir birlerine aşıktı deliler gibi
Severek evlenmişler,sevmişler,birbirlerini
Para ve pula önem vermemişler her ikisi de
Evlenivermişler bir yaz günü
Sermayeleri ise diplomalarıydı
Dedemin evin de bir odada kalmış her ikisi
Fotoğraflar olmasa
Anlamazdık
Düğündeki annemin şapkalı gelinliğini
Saklamış sandığında
Çıkarıp bizlere büyük bir özlemle anlatırdı geçmişini
Kızım baban askere gitti
Çok yalnız kaldım o an kalbimle
Allah’tan ev kalabalık curcuna idi
Seni doğurdum o odamda mahalle ebesi başımda
Güç verecek kimsem yoktu o an yanımda
Allah’ım güç verdi
Seni sağ ve salim doğurdum o anda
Anlatırken o acıları yaşıyordu canım annem
Sonra babam gelmiş askerden
Hemen ayrı bir ev tutup çıkmışlar
Dedemin evinden
Kendi evleri olmuş bir de ben
Derken
Gökçen ve Ecem katıldı aileye
Beş kişi olduk
Anne ve babam büyük öz veriyle bizleri okuttu
Yılar geçtik çe saçları ağarmaya başladı
 Annem
O melun hastalığa yakalandı
Babamınsa saçları döküldü ve göbeği büyüdü
Canım annem çok acılar çekti
Benim evlenmemi bekleyemedi
Giydiğim gelinliğimi göremedi
Benden önce beş kişilik aileyi ilk terk edendi
Annem ölmedi,ölmezde
İçimizde yaşayan sanki bir alevdi söndü
Dünya gözü ile benim düğünümü göremeden
Gitti……
İşte bu yüreğimi ezdi
Bahattin Tonbul
17.09.2008

Bahattin Tonbul
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İşte Doğum Günün(Kızım Selcen'e)

İyi ki doğdun Selcen Yaşın upuzun olsun
Gönlüne Allah’ımın sonsuz  sedası dolsun
Umut kapıları baharın müjdesi olsun
…Geceler aydınlıksa karanlıklar kaybolsun
…Özün doğru sözün her zaman muteber olsun

Düşmanların fırsat bulamasın da kaybolsun
Seni sevmeyenler hep yeryüzünden defolsun
Annen cennetine,babanda aşkıyla solsun
…Gündüzler gece ise karanlıklar yok olsun
…Özün doğru sözün her zaman muteber olsun

Karlı dağlar dağ ardında acı çeker mi ki
Anadan babadan ayrı çocuk yeter mi ki
Umut ekin olmuş,yar göğsünde biter mi ki
…Geceler gündüz ise aydınlıklar varolsun
…Özün doğru sözün her zaman muteber olsun

Bahattin’im ben duydum ki kızım Selcen olmuş
Yaşına yaş,aklına baş kendini aşk bulmuş
Sevdası içten içe yüreğine can olmuş
…Yaralar ilaç bulmuş,dertler birden kaybolmuş
…İşte bu doğum günün sevenlerin çok olmuş
Bahattin Tonbul
2.5.2011

Bahattin Tonbul
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İşte O An

Gerçekten sevenleri göremezsin ki
Sevdayı gönlüne haps edemezsin ki
Acıya tat katsanda bilemezsin ki
İşte o an gerçekten  severmisin ki
Bahattin Tonbul
26.4.2013

Bahattin Tonbul
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İşte O Zaman

Sevgili yarim de benle kalsaydı
Ağrıyan göğsümü güzel oğsaydı
Acıyı tatlıya,bir hoş  katsaydı
Hasretimi atar,işte o zaman

Bakan gözlerinde söylerler doru
Dilden nefret olmuş gönülde koru
Aşk dediğin yakar bilemez moru
Gerçek seviyorsa,unutmaz ruhu

Seven yürek sevip, bakıp da durur
Her baktığı gönül candan kudurur
Sevdası kıymeti içten burdurur
Gerçekten seviyorsan işte o zaman
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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İşte Sana Bir Hastahane

Orda yaşarken duygularını görüyorlar onlar,
Sevgini çabanı hatta umutlarını
Ama bunların boş olduğunu bildikleri için
Günlük davranışmış gibi geliyor onlara
İnsanın gözüne boş boş baktıklarını gördüm.
Cesaretleri yok gerçeği söylemeye
Alışıyorlar diyorum ama onlarda insan
Belkide üzülüyorlar her an
Merak ediyorum nasıl ayırıyorlar,duyguları ile hastaları
Arasında oluşan bu mekan
Buz gibi insanlar,çok az oluyor içinde merhametli,
İşte oda Ankara tıp'lı Harun gibi olan
Fatih katı belkide içinde çok yumuşak bir yürek saklı
Anlıyamadım Prf.Ahmet Demirkazığı
Tuhaf hareketleriyle gerçeği daima saklı tuttu içinde
Bana söyleme cesareti bile gösteremedi.
Çünkü biliyordu bütün hastahane ve personel
Benim ne kadar sevdiğimi
Ona çok güvenmiştim işte yetim koydu bizi
Vedalaşamadım bile
Soyadı gibi attı demirkazığı yüreğime
27.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İyi  Bil

Gerçek seviyorsan, birazcık eğil
Dertli isen dermanını iyi bil
O dediklerin karacahil değil
Emanetcisin ha bunu iyi bil
Bahattin Tonbul
6.6.2013

Bahattin Tonbul
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İyi Bak

Mademki özü baban, seni büyüten anan
Oğulsan iyi dinle, yüzüne sen iyi bak
Unutma tekdir vatan, aşktır içinde yanan
Hele varya o anan, cennettir ha iyi bak

Yarim öldükten sonra, yaşansa da ne olur
Mezarına gitsende, ağlasanda kim solur
Ölmeden değer biçip, yaşatırsan hak bulur
Hele varya o anan, cennettir ha iyi bak

Bilsende bilmesende, öldükten sonra şaşar
Ağlasanda gülsende, rüzgar o dağı aşar
Gelmesende gelsende, hakikatı can yaşar
Hele varya o anan, cennettir ha iyi bak

İki dünya arası, diğerinin içinde
Dengede tuta bilsen, o da onun içinde
Ruhla beden tartışmaz, oda canın içinde
Hele varya o anan, cennettir ha iyi bak

Yaşatırsan kaybolmaz, bunu sakın iyi bil
El ele tut sen onu, biri toprak biri kil
Hayat tartışılmıyor, akan sular hep sebil
Hele varya o anan, cennettir ha iyi bak

Bahattin sözlerinde, son bulmuş bakışında
Yare tam doyamadan, tükenmiş yokuşunda
Huzur bulsan mutlu ol, kaybolmaz akışında
Hele varya o anan, cennettir ha iyi bak
Bahattin Tonbul
9.12.2015

Bahattin Tonbul
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İyi Bilesin

Hayat değil mi?
Ayrılsan ölsen bile yürekte yaşar
Gönlü sevdası tükenmeden sevenin
Ruhundaki acılar bedenden  taşar
Hepsi yarin yüreğindedir
Bitmez sensizlik umudu  kavuşma
Kaybolmasın yok olan azmi
Onu sonsuza dek beklerim
Aşkı onda buldum
Görmesem bile yari severim
Ha bunu iyi bilesin canım
Sevgilim
Bahattin Tonbul
9.6.2009

Bahattin Tonbul
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İyi Dinle

Eğer birini seveceksen sen
Bayrağımı
Bayrakta duran üç hilalimi sev
Kırmızı rengini beyazını
Hem içini, hem de dışını
Unutma sakın
Birlikte içten doğarak
Yani candan ciğerden sev
Sevki seni tanımayanlarda seni sevsin
İşte o an dünyayı onunla beğeneceksin
Şahadete ereceksin
Kaderde varsa
Şehitliği göreceksin
İyi dinle
İşte o an Ülkücülüğü seveceksin
Milliyetçi Hareket Partisine
Severek sende
Bir
Oy vereceksin
Bahattin Tonbul
18.5.2011

Bahattin Tonbul
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İyi Ki Tanımışım Seni

İyi ki vardın yaşamımda
Şimdi bak seni düşünüyorum
Sevdiğimi yani seni
Yüreğimde saklıyor
Şiirlerimde sesleniyorum
İyi ki tanımışım seni
Hayatımın bir bölümü
Hala duruyor sen gittin gideli
Bak yeni
İyi ki tanımışım seni
Dağlar taşlar duruyor sensiz hala
Yepyeni
İyi ki tanımışım seni
Seni sonsuza dek sevdiğimi bil hemi
İyi ki tanımışım seni
Bahattin Tonbul
13.3.2011

Bahattin Tonbul
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İyilik Meleğim

Bensiz olursan da temiz durur yüreğin
Sahipsin sonsuzlukta iyilik meleğim
Bu dünyanın ortasında duran direğin
Sevdasını sabitlemek haktır meleğim

El ele tutup da,sen paylaşabilirdin
Gönülden uyutup,sen sözleşebilirdin
Gökyüzüne uçup da dertleşe bilirdin
Sahipsin sonsuzlukta iyilik meleğim

Yazamadım dünden,sevdiğin o şiiri
Okumadan derdin,dilediğin şairi
Haykırsan bu günden,duyulsa son şiiri
Sahipsin sonsuzlukta iyilik meleğim

Bende bu halime,sessiz sensiz ağlarım
Yağan yağmurlarda,akıp yakıp çağlarım
Bomboş yüreğime,ateş vurup dağlarım
Sahipsin sonsuzlukta iyilik meleğim
Bahattin Tonbul
23.9.2010

Bahattin Tonbul
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İyilik Yap

İyilik yap denize at
Kötülük yap da, dibe bat
Ne çıkar yalan yanlıştan
Ölüm sonsuzsa uzan yat
Toprak olmuş beden canım
Cennette olursun rahat
Bahattin Tonbul
23.5.2015

Bahattin Tonbul
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İz Değişir

Gökte yıldız tutamazsın
Akar gider yer değişir
Hiç kaybolmaz yere düşmez
Karanlıkta iz değişir

Dilden dile söyler durur
Aşık olan özündendir
Gider ayak o da kurur
Sevdiğimin yüzündedir

Yağmur yağar toprak kayar
Hasret elde gönül bayar
Geçmiş zaman olmaz ayar
Karanlıkta iz değişir

Sevgi bu dünyada denge
Yarim olmuş bensiz yenge
Kalplerinden uçan renge
Karanlıkta iz değişir

Hiç tükenmez yerde insan
Hayallerle kim değişir
Geçmişimde yari ansan
Karanlıkta iz değişir
Bahattin Tonbul
22.7.2011

Bahattin Tonbul
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İzah Edemiyorum

Hayat seninle yaşarken bambaşka güzeldi
Sen gittin ya burdan her şey ters düz edildi
Eve gelince yoksun, yerin hemen fark edildi
Çocuklar soruyor annem ne zaman gelecekdi

Senin hakında onlara yalan söylüyemiyorum
Dilimin ucuna gelen gerçekleri geri çeviriyorum
Kim olursa seni soranlara ben öldü diyemiyorum
Ne söylesem ne yapsam onlara izah edemiyorum
17.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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İzler Hep Yalanmış

Sevgiden uzak,oynarsa yürekler
Umuda yakın,can mı verecekler
Elinde değil,kaçarsa melekler
Yağmasın yağmur,kaybolmasın izler

Soğuk olan su,gelirse yayladan
İçecek olan,hastalanır o an
Vücuda akan,kan durmaz o zaman
Yağmasın yağmur,benzi solmadan

Ruhum seninle,anılar bırakmış
Aşkın bedeli,can toprağa katmış
İçime koru,derdini yaymış
Yağmasın yağmur,izler hep yalanmış
Bahattin Tonbul
09.09.2008

Bahattin Tonbul
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İzlerim

Sevda bir tünel ise
Aşkımda vagonudur
Gönül durmaz tüterse
Yarimde sonsuzluktur

Acıları dinmez ise
Anılar sonsuz mudur
Ayrılık bitmez ise
Yüreği yorgun mudur

Bak yüzüme ey canım
Seni ben çok özledim
Damarını yakanım
Ateşinle közlendim

Umutlarım bitmedi
Seni her an gözlerim
Karanlıklar gitmedi
Hayalini izlerim
Bahattin Tonbul
27.6.2009

Bahattin Tonbul
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İzmir Yüreğimle Bekliyorum

1-
Sensiz aşkım meler ise
Yüreğime ekliyorum
Zaman bize evet derse
Kordon boyda bekliyorum

Basma kaldırım taşına
Özlem duyan o kaşına
Rüzgar değmesin başına
Bornovada bekliyorum

Püfür püfür poyrazı var
Karşıdaki yakası var
Limanında edası var
Foçasın’da bekliyorum

Merkezinde konak durur
Seni seven özü kurur
Tüm bedenim orda yunur
Çiğlisinde bekliyorum

Ben o elden vaz geçemem
Sensiz kıyafet seçemem
Tek başıma aşk biçemem
Göztepede bekliyorum

Seferhisar sahil boyu
Sevenlerin yalnız oyu
Karaburun gönül koyu
Balçovada bekliyorum

Seviyorum ekliyorum
O kokunu özlüyorum
Unuttum tüm acıları
Seni sensiz bekliyorum

2-

Sahildedir güzelyalı
Narlıbahçe ye dayalı
Buca çeşme sanki halı
Bergamada bekliyorum

Sensiz olmaz gönlüm saray
Narlıdere olsa kolay
Gaziemir olmuş alay
Bayındırda bekliyorum

Kemelpaşa dağlarında
Seferhisar bağlarında
Güzelbahçe ağlarında
Dikilide bekliyorum
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İzmir körfezi son ayda
Donmaz belki dolunayda
Kınık,Kiraz,Tire rayda
Menemende bekliyorum

Aliağa mazot yüklü
Torbalıda sevda ekli
Urla yolu zaten tekli
Ödemişde bekliyorum

İzmir neki dolup gider
Sevenleri aşkla yeter
Ateş yüreğinde biter
Bayraklıda bekliyorum

Baharı bekleyen gibi
Seviyorum elgibi
Sanki gönlüm selgibi
Yüreğimle bekliyorum
Bahattin Tonbul
108.10.2011

Bahattin Tonbul
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Kabadayı

Zamanın solmayan, çiçekleriydi
Dünyama eklenen, yıldızı ayı
Ağır basan kalbin, dilekleriydi
Ruhumun güneşi, sen kabadayı

Bir anda kayboldun, yokoldun ama
Kalbim emaneti vermişti sana
Aşkımın üstüne, olsaydın yama
Ruhumun güneşi, sen kabadayı

Sensiz çalkalanna, sokaklar diri
Ölüm sonsuzlukta, oluşmuş iri
Açma o kapıyı, yok olmuş piri
Ruhumun güneşi, sen kabadayı

Son sevgi orada, yorulmuş kalbim
Anılarda saklı, dizilmiş albüm
Fırsat ganimettir, saklanmaz rabbim
Ruhumun güneşi, sen kabadayı

Sevenler daima, zikredilmeli
Gönülden öteye, sevk edilmeli
Dünya yüzü görüp, hak edilmeli
Ruhumun güneşi, sen kabadayı

Yarsiz geçen zaman, yaşamamışım
Hasretlik çok zormuş, aşamamışım
Sevgiden sevgiye, taşamamışım
Ruhumun güneşi, sen kabadayı
Bahattin Tonbul
30.11.2013

Bahattin Tonbul
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Kabuk bağlar

Yar seni üzmek istemiyor bu kalbim
Elimde olsa dünyaya hükmederim
Yakarım dağları da bir üfleyeyim
Üstünden umutsuzlukları sileyim

Bitsin artık bu ayrılık bu acılar
Yüreğimdeki yaran da kabuk bağlar

Aç kollarını gel de seni seveyim
Acıyan kalbini içime gömeyim
Bu dünyada seninle her gün öleydim
Tut elimi elimden yar can vereydim

Bitsin artık bu ayrılık bu acılar
Yüreğimdeki yaran da kabuk bağlar
Bahattin Tonbul
10.11.2008

Bahattin Tonbul
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Kabullenmek Zor Ölümünü

Kimse sevemez benim kadar onu
Nasıl oldu bu işi yok oluşun sonu
Çıkmıyorsa içimizden sesinin tonu
Kalbimi yakan odur,onun külü odunu

Sanki komşuya oturmaya sohbete gitti
Gelecek diye bekledim sabrımı tüketti
Uyuya kalmışım rüyamda sanki gelecekti
Ölümünü bir türlü bu yürek kabul etmedi

Bir ses onun sesi gelir apartman girişinden
Merdivenlerdeki ayakkabsının tık,tık edişinden
Nasılda alışmışım onun bu sesli olarak gelişinden
Kabullenmek zor ölümünü,bekliyorum dirilişini ben
28.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kaç Yıl Dayanacak Şu Gönlüm

Söyle canım böyle kaç yıl dayanacak sensizliğe şu gönlüm
Sevgilim çok oldu ayrılığımız adını andıkça doluyor gözüm
Elbet bir gün  son verecek,veda etmeden kaçtığın o gün
İçim kan ağlıyor,beklenmedik zamanda farklı oluyor iki günüm

Çok yalvardım Allah'a seni ayırdı bu dünyadan ve benden
Neden söylemedin gideceğini bana sen demedin önceden
Kaderimiz buymuş boynum kıldan incedir emre karşı gelemem
Derdimi şiirlere döker sana kavuşacağım günü beklerim erkenden
22.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kaçak Aşıklara

Ruhuna boranı,katan ben olsam
Yürüyen dostları toprağa sarsam
İçinde akanı,kalbine salsam
Kaçak aşıklara,bırakma beni

Kaynıyor ciğerim,sevgiye hasret
Kurduğun yalnızlık,sanki bir kısmet
Attığın taşları,gönlüme hapset
Kaçak aşıklara,bırakma beni

Yüce dağ ardında,yarim yatıyor
Onun kokusu da,ayrı batıyor
Bütün bedenime,ateş katıyor
Kaçak aşıklara,bırakma beni

Bahattin’im ayrı,durmaz dileğim
Bu elleri gayrı,yalnız bileğim
Anıları tutup,kimle sileyim
Kaçak aşıklara,bırakma beni
Bahattin Tonbul
9.2.2010

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kaçak Dolu

Aşk yaşarken riski, gönül taşırsa
Kaybetmekten korkan, hiç sevemez ki
İçine alıp da, ruh savaşırsa
Hayat öyle korkunç, kaçak dolu ki

Şüphen kadar kaçak, olur elinde
Söyleyemez seven, ateş dilinde
Cesaretin korku, eser yelinde
Hayat öyle korkunç, kaçak dolu ki

Çabuk aldanışlar, iyi günlerim
Hatayı kendimde, bulur ünlerim
Değmeyecek sözü, yalnız dinlerim
Hayat öyle korkunç, kaçak dolu ki

Boş yere aldanıp, gözyaşım akar
Seven insan olsa, içimi yakar
Dostlara elveda, desemde bakar
Hayat öyle korkunç, kaçak dolu ki

Artık zorla kimse, olmayacağım
Yerine koysalar, doymayacağım
Kafaya takıp da, salmayacağım
Hayat öyle korkunç, kaçak dolu ki

Gülmeyi terk etsem, umut verilir
Konuşmayın desem, hormu görülür
Dünya sevgisinde, hakka erilir
Hayat öyle korkunç, kaçak dolu ki
Bahattin Tonbul
7.2.2013

Bahattin Tonbul
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Kaçamak İster

Çok insanlar vardı, hiç memnun değil
Hayat zor gelsede, yaşamak ister
Hasta olduğu an, ölüme meğil
Toprak vatan olsa, kaçamak ister
Bahattin Tonbul
4.1.2014

Bahattin Tonbul
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Kaçarsan

Sen olmazsan sular gibi akıyor
Bu ellere sevda  koyup kaçarsan

Dilerinde o hoş,kokan naneler
Şarkılarda nota,olmuş şakıyor
Gönüllere yerleşecek haneler
Sen olmazsan sular gibi akıyor

Acıları bir kefeye koyarım
Tutu verip sevdamızı açarsan
Gökyüzünde yıldızları soyarım
Bu ellere umut koyup kaçarsan
Bahattin Tonbul
22.11.2009

Bahattin Tonbul
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Kaçık

Kızdığım o çocuk, o çocuk işte
Yalın ayak ile başı da açık
Bensiz güzel ise yalınız işte
Yolda yürür sanma, belki de kaçık
Bahattin Tonbul
17.8.2014

Bahattin Tonbul
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Kaçırma Gözlerini

İnan sana vurgunum, anılarda saklarım
Dönüp bir kere baksan, unutmam sözlerini
Yüreğimde soğutup,  hayalimde aklarım
Sevmiyorsan gücenmem, kaçırma gözlerini

Gelecekler bitmesin, güneş battı gün gitti
Bakışınla  küsmesin, mutlu sabahlar yetti
Gerçekler kesişiyor, hovardaya ne bitti
Sevmiyorsan gücenmem, kaçırma gözlerini

O güzel gözlerini, unutamam bunu bil
Sevmekten başkasını, düşünemem iyi bil
Başka çaremde olmaz, bana bak öylece gül
Sevmiyorsan gücenmem, kaçırma gözlerini

Neden neden bakmazsın, kimselere güvenme
Sana ihanet olmaz, hasret kalıp direnme
İzin verecek elbet, bakışınla erinme
Sevmiyorsan gücenmem, kaçırma gözlerini

Konuşmaya karar ver, sevgi işte o anda
Mahkum olmuş gönlünde, yere düşmez o canda
Susuyorum effendi, akmaz durur o kanda
Sevmiyorsan gücenmem, kaçırma gözlerini

Bahattin sevdiğini, topraklara gömmezsin
Yarınlar çiçek açar, iyi bak ki görmezsin
Kalplerin birleşmesi, mahşerlere sürmezsin
Sevmiyorsan gücenmem, kaçırma gözlerini

8.4.2017

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kaçış-1

Nasıl zalim bir kadınsın ki ölerek beni terk ettin
Bunca geçen zamandır beni hiç mi hiç sevmedin
Bu kaçışla kalbimdeki senin sevgini yokmu edecektin
Öylesine sevmişim ki unutamadığım canım sevgilimsin

Kaçışın öyle yıktı ki kalbimin acısı geçmek bilmiyor
İçin için vücudumu dağlayıp her yerimi müthiş etkiliyor
O nasıl bir aşkmış ki her geçen gün bu sevda büyüyor
Zaman geçtikçe beni senin yanına daha çok çekiyor

Yüreğime baksan yalnız sen ve sen varsın onun içinde
Kimse sığamaz o senin girip çıktığın o yerin derinde
Hey sevgilim biliyorum istemiyerekde olsa gittiğinde
Seni ben o zaman hissediyorum vücudumun her yerinde
18.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kaçış-2

Parça,parça etti bu ayrılık bedenimi yıktı
O ölüm varya seni benden alıp uzaklara attı
Yıllar geçsede bu hasret bana artık seraptı
Birlikte olduğumuz o anlar canım abu hayattı

Sevmek sanki bu dünyada suçmuş gibi geliyor
Her seven ayrıldıkça ciğerimi hasretlik deliyor
Basamak,basamak insanın hayatı eriyip gidiyor
İşte sevgilim hayatımda seni sevmekle geçiyor

İnim,inim inliyor sensiz geçen şu acılı günlerim
Umudumu yitirmedim seni sonsuza dek beklerim
İste istersen hayatımın her anını kavuşmak için veririm
Öylesine sevmişimki seni unutmayı unuttum canım sevgilim
18.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kaçıversem

Sen yoksun  bu dünyada,can bir tanem
Ölmüşsün ölmemişsin,aşk kime ne
Vücudumda acılar,ayrı hanem
Sensiz yaşaması zor,demesene

Ruhunu bulamazsam,hak değilim
İçimdeki sancıyı,atı versem
Uzaktan bakılmıyor,can sevgilim
Yarin olmayacaksam,kaçıversem
Bahattin Tonbul
6.2.2009

Bahattin Tonbul
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Kaçıyor

Uzat yarim bilmesin
Aşkı sevdayı unut
Gönülleri ezmesin
Çeken kalpte bir umut

İçimdeki yaralar
Duman olup uçuyor
Seni gören rüyalar
Uyanınca kaçıyor
Bahattin Tonbul
3.2.2009

Bahattin Tonbul
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Kadar

Al al olmuş yüreğim
Hiç mi Allahtan korkmadın
Beni bu kadar çaresizlik içinde
Bırakana kadar.
Nasıl da mahcup olmuş bedenim
Seni oraya taşıyana kadar.

Bir elinde sır perdesi,diğerinde
Acı dolu göz yaşı,akana kadar.
Uçup gitti aniden
Karanlıkta ki sonsuzluğa karışana kadar
Vakit geçmek bilmedi bir türlü
An an sessiz doldu dünyam,bitip tükenene kadar.

Atı verdin kendi dünyandan
Beni sevdiklerini hatta çocuklarından
Bile uzaklaşana kadar.
Tutmadın rüyalarında sancıları ta ki ölene kadar.
Artık ne deyim sana
Denecek söz dahi bırakmadın
Yakıp yıktın ateş düşürdü,sensizliğin içime
Sabahtan akşama kadar.

Ellerim dizlerim tutmaz oldu
Yokluğun ise ruhumu yordu
Arayıp kaybolana kadar.

Yağmur yağmadı,sular akmadı bir an
Göz yaşlarım kurudu
Akıp bitene kadar.

Hani çok seviyordun bizi
Hani yalnız koymayacaktın bu yorgun bedeni
Yıllar geçtikçe de tüm ümitlerim yıkıldı?
Sensizlik zor geliyor,
Çıkta gel artık aratma ne olur
Kokun kaybolana kadar.

Biliyorum farklı dünyalardayız
Ben burada sense toprak altında
Bedenin çürümeye başladı hatta bütün etlerin
Eridi,
Ama duruyor yerlerinde kemiklerin.

İşte bende koskoca alemde
Tek başıma,nasıl gezerim sensiz
Uzat ellerinide tutu vereyim
Belki tükenecek kaybolacak,bomboş duran bedenim
Düşüp kaybolana kadar
Ben bu alemde sensiz  yalnız gezerim.
Sana kavuşana kadar
Bahattin Tonbul
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2.11.2009

Bahattin Tonbul
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Kadarin Cilvesi

Yoksa başka yerin, aldın bu kışta
Yıllarca kalbime, çöktü ayrılık
Son tesellin bana, en son bakışta
Kaderin cilvesi oldu ayrılık

Göz gözü görmezdi, özle istemem
Uçtuğu rüzgarda, uçsan kesdemem
Unuttun sen beni, canım pes demem
Kaderin cilvesi oldu ayrılık

Boynu bükük kalıp, solmuş izleri
Aşkına muhtacım, müthiş gözleri
Ne olur bırakma sen öksüzleri
Kaderin cilvesi oldu ayrılık

Anarım geçmişi, hayal yüzleri
Unutmak garipdi, sevdi bizleri
Geri dönsen artık, anlar sizleri
Kaderin cilvesi oldu ayrılık

Geçmiş o günleri hala ararım
Yanağımda busen, ona kanarım
Her gece rüyamda, yalnız yanarım
Kaderin cilvesi, oldu ayrılık

Bahattin o günü, hala yaşıyor
Yaşanmış umudu, yoktan taşıyor
Bitmez anıları, yalnız aşıyor
Kaderin cilvesi oldu ayrılık
Bahattin Tonbul
6.1.2013

Bahattin Tonbul
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Kader Bu

İçimdeki ateş geçmiyor dostlar
Yüreğimde yer etmiş acıyor canlar
Çıkmadığı yerde  derin umutlar
Bulunursa eğer bırak kalsınlar

Yaksın artık be ona bu canım razı
İçimde kanayan yara oldu bir sızı
Tabib doktor almış eline neşteri
Kazıma ne olur o yarin hatırası

Çok sevdik bağlandık birbirimize
Ayırdı felek hasret koydu yüreğimize
Çok mücadele ettik ayrılmamak için
Kader bu başka şey gelmedi elimize
1.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kader Sevdasına

Hasretlerden özlem, çeker bedenim
Çilelerden çile, beğen istersen
Yaz bahar ayları, kışta güdenim
Kader sevdasına, katlan istersen

Bülbülüm olmuştun, dalıma kondun
Bir kış günü ani, dünyamda dondun
Şarkılarda adın, dilimde fondun
Kader sevdasına, katlan istersen

Zalim felek seni, tez elden aldı
Toprağın altına, bensizken saldı
Ruhumdaki acı, nedensiz kaldı
Kader sevdasına, katlan istersen

Hayalin gecemde, aşkımı sattın
Gönülden gönüle, sancıyı tattın
Sen doğmadan evvel, kiminle yattın
Kader sevdasına, katlan istersen

Özünde mahkumum, esirin oldum
Adalet mülkünde, Allah’ı buldum
Sevda yüreğinde, yalınız kaldım
Kader sevdasına, katlan istersen

Yetsin ayrılıklar, son olsun izi
Sarsın yaradanım, her ikimizi
Hicranda kabrime, doldursa dizi
Kader sevdasına, katlan istersen
Bahattin Tonbul
5.2.2014

Bahattin Tonbul
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Kaderde Sevmek Var

Kaderde  sevmek var,  ayrılık tezse
Kavuşmak ne zaman, özlemim bitsin
Aşık olan gönlün, ruhumu ezse
Susmaya razıdır, hayalim gitsin

Son olan gerçek var, oda yokluğun
Madem ki bahar var, umudun yetsin
Benden sana izin, sevgi tokluğun
Susmaya razıdır, hayalim gitsin

Yaşanan aşkımla, durmuş bu akıl
Gönülde ateşmiş, çöllerde çakıl
Yeni bir tahat olmuş, cennete takıl
Görmeye razıdır, hayalim gitsin

Bakışınla hayat, anlam kazanır
Sadece noktayı, bulmadan yitsin
Zaman akıp gider, ömür kazanır
Susmaya razıdır, hayalim gitsin

Güzellik ortası, çiçek açarsın
Farkına varmazsan, nasıl kaçarsın
Bakışlar anlamlı, kimle yaşarsın
Susmaya razıdır, hayalim gitsin

İnsanda mutlaka, dostluk çok olur
Sevgi gibi güven, hemen yok olur
Sevda  ömürlüktür, tutan kaybolur
Susmaya razıdır, hayalim gitsin
Bahattin Tonbul
27.8.2013

Bahattin Tonbul
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Kadere Bak Kadere

Sanki sordum onlara,bulamadım canlara
Beni soran olmadı,girmiş yarim toprağa
Kadere bak kadere,yar yanında dur hele
Bir öpücük alaydım,onunla bir yataydım

Bu sabahın beşinden, koştum onun peşinden
Hiç durmadan gülüyor,usanmadım gülüşünden
Kadere bak kadere,yar koşuyor sana ne
Yakalarsam onu ben,severim can gönülden

Akşam oldu evime,gelip yemek yesene
Ne olacaksa olsun,geçecek yine sene
Kadere bak kadere, yıllar uçup geçsede
Sana doyamadım hiç,doyulmuyor desene
06.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kaderi  Yazan

Şu yalan dünyada, bırakın beni
Herkes bilsin onu, ne biçim ozan
Oynatır oynunu, kıvraktır teni
Hükmünü o verir, kaderi yazan

Kimine dost dersin, kimine hain
Bilerek seversin, aşkına tain
Sevgiyi tutarsan, yakışır ain
Hükmünü o verir, kaderi yazan

Önemli değeri, hepsi sen gibi
Kalabiliyorsa, tıpkı son gibi
Varsın olsun herkes, kalbi yok gibi
Hükmünü o verir, kaderi yazan

Kimini özlersin, hasret çekince
İlk günde yok oldu, onu görünce
Topraga yatacak, elbet ölünce
Hükmünü o verir, kaderi yazan

Ne kadar içtinse, o kadar içli
Ne kadar çektinse, o kadar güçlü
Bu gün ne olmuşsa, yaşanmış üçlü
Hükmünü o verir, kaderi yazan

Bahattin renk yoksa, boşa arama
Gökküşağı çıkmış, düşmüş yarama
Yağmur korkusuyla, umut var ama
Hükmünü o verir, kaderi yazan
Bahattin Tonbul
20.9.2016

Bahattin Tonbul
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Kaderim Bu

Kopuk geliyor sayfalar sen gittin gideli
Toplayamadım bu aileyi herkes dertli
Çok çalıştım yemek yapıp öğreneli
Sofrada Ecem ve ben buna ne demeli

Akşam oturup sofrada bir olamıyoruz
Ben dışarı bile çıkmıyorum Ecem yalnız
Kalbim hep sende şiirlerimde konuşamıyoruz
Ne yapalım kader bu artık aileyi tadamıyoruz

Her şeyi düzeneği sen yaparmışsın bilemedim
Onları bir araya getirip yemeklerini yedirtirdin
Sensizlik içerime tak etti artık var mı merhametin
Gerçek kaderim bu,ben kime ne yaptım ki bilemedim
08.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kaderim Çekiyordu

Bir sonbahar sabahıydı otobüsten indim
Sabahın ayazı içimi donduruyordu
Kimsecikler yoktu çevremde
Ana caddeleri süpüren görevlileri dışında
Yürüdüm bir müddet sokaklarda

Donmuştu yüreğim
Daldım bir lokantaya
Kokuyordu çorbaların üstündeki buğusu
İçim adeta gurulduyordu
Açlığımı o an hissettim

Bir kase içtim hemen içim ısındı arkasından
Bir bardak demli çayı yudumladım
Bilemezdim burada
Sevip sevileceğimi
Hatta kim derdi ki bırakacağım yüreğimi
Bütün dünyamı ve bedenimi

Milli kuvvetlerden yavaş,yavaş çıkarken
Sokaklardaki kumru sesleri geliyordu
İçim burkuldu
Büyüle di bu sessizlik
Ruhumu dinlendiriyordu

Sevmiştim bu şehri
Ama her şey yabancıydı
Güneş yavaş,yavaş sıcaklığını dağıtıyordu
Okulun yolunu arıyordum
Güneş ışığını takip ederek
Bir taraftan da ısınıyordum

Hey gidi Balıkesir hey
Yıl bin dokuz yüz yetmiş yedi
İçimde ılık,ılık bir rüzgarın estiği
İlk şehirdi
Yetim ve kimsesizdim
Bursa’da birinci sınıfı geçmiştim
İkinci sınıf için gelmiştim
Amcamın oğlunun yanına yerleştim….

İşte ne olduysa orada oldu
Buz gibi kalbimin hareketlendiğini
Aşkın içime doğru sıcaklığını yavaş,yavaş hisseder oldum
Ben her halde aşık oluyordum
Allah’ım nasıl bir duygu anlatamıyorum
11.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kaderimsin

Canım eşim
Senden uzak kaldığım
Bu yılların
Beni ne kadar değiştirdi bir bilsen
Sana olan aşkımı anlarsın
Yaşadığım o yılları
Bir karıştırsan
Kokunun önemini kavrarsın

Bilemezsin özlemimi
Bilemezsin sensizliğimin
Istırabını
Geceyi gündüze kattım
Hep sensizliği yıkmak için aradım
Durdum Ankara sokaklarında
Hayallerimden ve rüyalarımdan eksik olmadın
Hiç

Her gördüğümde
Kalbimin sesi çok uzaklardan
Gelir oldu
Dağlar taşlar senden bahsetti
Kitaplar yazıldı
Şiirler dizildi binlercesi
Okumaya yetişemedi
Seni sevenler

Şaşırttı
Bu sevgi
Hayran bıraktı
Tanıyanını okuyanını
Ağlattı günlerce
Yaşattığın bıraktığın o aşk

Artık ne dersen de
Kaderime razıyım
Arkandan duacıyım
Bu ayrılık bir ceza ise
Çekmeye
Birlikte güzel anıları
Hissettirmeye
Güneşli havalarda gölgende gezmeye
Bir çocuk gibi saklanmaya
Boyun eğdim

Sen benim için her şeymişsin
Karanlıkları aydınlatan
Sessiz ve ıssız gecelerime ses veren
Aç iken doyuran
Sırtımı yıkayan
Kalbime ferahlık katan
Yüreğimde dolanan kıpkırmızı kan
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Beynimde dolaşan
Oksijenimmişsin
Be

Bütün bunları ifade ederken
Ağzımda tat kalmadı
Dudağının sıcaklığı gitmedi
Yanağımdan
Dillerim alev alev kaynarken
Nefesindeki o sıcaklığı
Unutamadı
Ellerim ellerini aradı günlerce
Bedenim toprağını özler oldu
Sen cennet bahçesinde gezerken
Bekledim bir gün olur
Dönersin diye
Helalım
Umut kapılarımı kapatmadı hayallerim
Seni arar durur hala
Beklenen  şansım
Sen benim en son aşkımsın
Belki de tanıştığımızdan buyana
Yaşantımda
Her şeyimsin
Hata kısaca kaderimsin
Bahattin Tonbul
28.8.2010

Bahattin Tonbul
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Kaderin Oldu

Sanki bu yaz içime doğdu birlikte eğlendik
Kimi zaman gülmüştün kimi zamanda hüzünlendin
Sonbaharda yaprak gibi soldun,nerelerdeydin
Geldin Ankara'ya kan verip,doktora koştun

Başladı tedaviye hapla kemoterapi
Birinci kürü almıştın yetecek sanmıştı
Ahmet Demirkazık yanlış hesap yapmıştı
Sıkışınca mikroplar birden beyne kaçmıştı

Yanlış hesap,kontrolsüz saldırı,sonucu bu
Müdafasız beyne kanser lezyonları doldu
Sağdan görmeni,soldan ise dengeni bozdu
Bu hale geldin alın yazın,kaderin oldu
9.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kadın

Kadının en güzel, tatlıdır dili
Diyebildiğince, mutludur adın
Kırılmamış kalbi, kokusu yeli
Güle bildiğince, umuttur kadın

Bozulmamış ıslak, akan gözleri
Artık ağlamıyor, solmuş yüzleri
Dudağından akan, tatlı sözleri
Güle bildiğince, umuttur kadın

Yüreğini sarmış, kaplamış hüznü
Hissetmiyor artık, alınmış izni
Buz tutmuş parmaklar, ısınmaz hüznü
Güle bildiğince, umuttur kadın

Artık gülmüyorsa, sebebi vardır
Sevilen o kadın, gönülde ardır
Uzakta kalsada, bekleyen yardır
Güle bildiğince, umuttur kadın

Yarınlarda kalmış,  sanki bir çocuk
Unutulmaz andı, kırılmış boncuk
Toplaması zordur, hainse kancık
Güle bildiğince, umuttur kadın

Bahattin’den çıkmaz, aldatıcı söz
Özünde severek, bakandı çift göz
Üstünde bulunsa, ateşten son köz
Güle bildiğince, umuttur kadın
Bahattin Tonbul
15.7.2013

Bahattin Tonbul
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Kadını Seviyormuşum

Ben bu kadını seviyormuşum,haberim yokmuş
Nasıl bir aşk,nasıl bir sevgi yaşarken anlaşılmıyormuş
Yıllar geçtik çe onun için hep ciğerim yanıyormuş
Damarımı o an kessen sel olup  onun adı akıyormuş

Elimde değil bu sevgi,bu bağ, bu aşk
Allah’ın hikmeti yüreğimde ateş yak
Başka çare yok,onunla bir olup yaşamak
Gitti ise bu dünyadan onu yalnız bırakmasak
12.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kadınım

Sen seven bir kadın,bense seni anlayamadım
Bazen gönlümün bekçisi
Bazen de hizmetçisi idin
Kendini sevdire bilmek için
Muhteşem yemekler yedirdin
Çocuğuna süt emdirdin
Evini süpürür temizlerdin
Anladım sen erkeğini severdin

Ruhunu aşk kaplamış
Yüreğine mıh saplanmış
Sevmeyen gönül aptallaşmış
Bilirmişsin
Suda yansıyan resmini görürmüşsün
Özünü kalbine,sevdanı bedenine örmüşsün
Esen bir sonbahar rüzgarında
Yaprakların arasında
Sen yapayalnız yürürmüşsün
Gözümü bile kırpmadım kaybolma diye
Esen esintiler kurutuyor
Sevgini özümde
Dilim damağım çatlamış bak sıcaktan
Yüksek ateş sarmış beynimi
Hep sana yazmıştım şiirlerimde son sözümü
Seviyorum,sevmişim derken
Ne far eder
Sen benim kadınımdın
Bense seninin için çoktan ölmüşüm
Uyuyan bedenini ellerimle
Beklide rüyalarımda
Toprağa gömmüşüm
Be kadınım
Bahattin Tonbul
6.11.2010

Bahattin Tonbul
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Kadınlar Günü

Ortalığı duman kaplamış göz gözü görmüyor artık
Günler geceleri,gecelerde gündüzleri kovalamış bilmeden
Yıllarca,farkında olamamışız
Bu sabah uyanıp yatakta yalnız olduğumu anlayınca
Farkına vardım boşluğun,hatta geçen zamanı

Peki neden  çok hızlı geçti,kavramak çok zor
Anlamak bile istemiyor canım
Anılar yetiyor bazen bana,anlat anlat bitmiyor ki
Her anlattığın tekrar anı oluyor yüreğimde
Bomboş duran kalbim,çarpmıyor artık
Zaman durmuş gibi benim için
Heyecansa hiç yok
Neden mi?
Çünkü
Kadınım yok
Yok artık benimde yaşamaya
Kadınlar gününü kutlamaya,hakkım

Bu gün benim için anlamsız
Dünya umursamaz hiç,ne beni,nede benim gibilerini
Bilmezler yokluğunun ne kadar acı olduğunu
Ruhumda bıraktığı densizliği anlayamazlar
Sarmak isteseler saramazlar kollarının arasına
Hatta alıp koklayamazlar bir çiçeği
Bütün duyguları yok olmuş
Sebepse
Kadını yok
Yok yokta ondan yaşam tatsız tuzsuz olmuş,
Hayat bitivermiş
Nefes almak yok onun için
Dağ taş masal gibi duruyor ayakta
Cansız  dolaşıyor yalınız
Bıçak vursan bir damla kan akmayacak,damarlarından
Vücudu sanki demir olmuş buz gibi soğuk
Kadınsızlıktan kolay değil
Adem babamız duramamış Havvasız
Birlikte yaratılmış,birlikte kalamamış gönülleri
Duyuları kaybolmuş tat alıp dokunamamış
Kaybolan sevdiğine
Neden mi?
O anlarda da kadınlar günü yoktu
Peki şimdi var
Fark ediyor mu sevene sevilmeyene bütün bunlar
Lafın gelişi adını koymuşlar
Kadınlar günü
Sevenleri ayrılı vermiş
Kadın ve kadın olanlar kaybolmuş
Onu anan erkeklere ne olmuş
Bir varmış bir yokmuş misali
Kadınlar günü
Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

7.3.2010

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kadınlar Günü Kadınım Olmazsa Soğurum

Bazen ararım
Bir kadeh rakının dibinde
Bazen de ararım karanlık bir yerde
Nerde olduğunu  zanneder
Bitiresiye kadar içer,içer.. arasam da bulamam onu
İşte o zaman kahrolurum
Bakarım gök yüzüne
Kuşları görürüm bir an
Onların arasındadır diye gözümü kırpmadan bakarım

Bazen de hayallerim
Bulutlar arasında saklandığını hisseder
Dağılmasını gözlerim,bütün bulutların
Hatta inanılmaz sabırla
Güneş ışığı gözümü karartsa görmemi engellese bile
Büyük bir umutla yılmadan beklerim
Çıkmazsa eğer yine o an kahrolurum.

Bazen dağlara ve dağlar üstündeki mağaralara ağaçlara
Yuvalara bakarım
Kaybolurum doğanın içinde
Ararım rüyalarım da,anılarıyla yaşarım
Bir anda olsa
Mutlu olurum nefes nefese kalırım heyecanla
Çok kısa an dır belki
Ama
Onunla yaşarken çok uzun gelir yüreğime
Haz verir çarpar kalbim,yırtılırcasına
Bağırmak isterim bağıramam sesim çıkmaz
Nefes alıp vermem zorlanırım  o an
Ter içinde kalmışım,
Sevdiğim kadınla olmanın mutluluğundan
Boğulurum,boğulurum inan
Kısacası kadınlar gününde
Kadınım olmazsa yanımda
Bu alemden inanın soğurum
Bahattin Tonbul
8.3.2010

Bahattin Tonbul
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Kadınlar Günü Sekiz Mart

Bugün sekiz mart kadınlar günü
Erkenden kalktım farkı yoktu hiç bugünün dünü
Tabi ki yoktur
Kadının yanında değil ise
Olsaydı kadının
Kaybolmazdı o zaman tükenen kadın gücü
Yoksa eğer
Ufkumda ruhumu ısıtan güneş yoktur
İçini karartıyordur.
Acı veriyordur tüm benliğine,
Hayat tatsız ve tuzsuz geliyor,onsuz
Yaşam kayboluyor gözümün önünde
Sevmek sevilmek istiyor gönlüm
Lakin yanımda kadınım yok.

Yok,yok artık bana tat almak
Tat alma duygumu da koparıp almışlar
Ne anlamı kaldı yarınların,
Benim yanımda dünden farkı
Kadınsız yatak bile ısınmaz oldu,hayat veren nefesi
Birden yok oldu,toprağa gark oldu
Damarlarıma ısı veren heyecan kalmadı
Hele kokusu bile kayboldu
Hayalleriyle avunur oldum
Günler günlükten çıktı,benim için zulüm oldu
Yaşamayı bırak anmak bile istemiyorum
Kadınsız günlerimi
Kollarımın arası bomboş,saracak kadınımsa yok

Eş dost akraba bile uğramaz oldu
Bende sığamıyorum,gidemiyorum kimselerin yanına
Sebep kadınım yok

İşte hayatın içine mahpusa düşmüş suçlu gibiyim
İşkence çekiyor kadınsız ciğerim
Gitsen gidilmiyor,gelsen gelinmiyor
Bir sofrada yemek bile yenilmiyor
Kimselerin yanına varamıyorsun
Ruhun daralıyor bir an
Kim çıkarmış
Kadını olmayana yere işkence misali
Zaten aklımdan çıkmıyor birde eklemişler bu günü
Adına da
Deselerdi ya eşsiz kadınlar günü
Bahattin Tonbul
8.3.2010

Bahattin Tonbul
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Kafam Bom Boş

Hatıralar o kadar çok ki kafam bomboş
Onun varlığını,yokluğunu sorgulayamıyormuş
Beynimde,ruhum da nasıl bir şey oluşmuş
İçim daralıyor,kalbim küçülmüş adeta sarhoş

Sadece yazmak istiyorum,durmadan
İçimdeki acı,dışarıya vurmadan
Sonsuza dek onunla ayrı kalmaktan
Korkuyorum bu dünyada onsuz yaşamaktan

Bana kızardı onun hakkında yazdığım şiirler için
Eşe dosta arkadaşlara çevreye derdi rezil ettin
Yazdığım şiirlerdeki hasretle bitmeyen özlemim
Ona gurur verirdi aşkım bağlılığım güzel sözlerim
13.1.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kahpe Dünya

Kahpe dünya
Yaşaması çok hoşmuş gibi
Tıpkı karınca misali
Dolanmak ister
İnsanlar içinde
Dururken acı,tatlı tuzlu
Sıcak soğuk,kin nefret
Daha sayamadığım zıtlar
Bulunur içerisinde
Her ikisi de birbirinden hoş ama
Adına demişler bir kere
Kahpe dünya

Sevmeye yaşamaya,doymaya
Zaten hepsi hayal gibi sanallıya
Bir at takmışlar bedenine
Bir sevgi koymuşlar göğsüne
Nefes alıp verirler mi bilmem
Taşıması çok zor
Toprağa atımı da alırlar elinden
Her ikisini de

Özler durur yaratan
Unutmaz
Senin gibisini de
Alır sarar bağrına
Koklar toprakla birlikte
Saklar iyisini
Hatta kötüsünü de
De diyebilirsen o zaman
Geçmişteki dünyana
Sen
Kahpe dünyaymışsın be
Bahattin Tonbul
28.8.2010

Bahattin Tonbul
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Kahpecik

Aşka yara demeyin
Yürekleri ezmeyin
Seven insan doyamaz
Gönüllerde gezmeyin

Tutu versen hemencik
Yazılarda gelincik
Tek başına yetişmez
Çok nazlıdır kahpecik
Bahattin Tonbul
3.2.2009

Bahattin Tonbul
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Kahrına

Gökyüzünde uçan,bir melek gördüm
Ak çiçekler açan,yarin üstüne
Güzel günlerini,taşlarla ördün
Hasretiyle yanan, sevda büstüne

Anıları toplar,dilde dolaşır
Acıları çeker,kaynayan gönül
Yüreklerde hoplar,ruha karışır
Damarları kaplar çağlayan gönül

Bu nasıl sevdadır dumanı çıkmaz
Gecesi gündüze karışan yarim
Aşkım bir deryadır seveni yıkmaz
Yanar korun gözü,tutuşur yarim

Ocaklar kaynarsa bedeni kaplar
Tanrım onu almış,basmış bağrına
Yağmurlar yağarsa,toprağa saplar
Sancılar çoğalmış,yatmış kahrına
Bahattin Tonbul
16.7.2009
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Kahrolsun Aşk

İlk gördüğümde sevmiştim
Nasılda aldata bilmiştin
Seni çok seviyorum demiştin
Varmış kahrolası sevgin

O zamanlar anlamalıydım seni
Yalan olan bu sevgini
Beni yakıp yok edici
Kahrolası oyunlu sevgini

Aşkı sen bana öğrettin
Yalan sevgiyi o zaman belirttin
Var olup yok olmayı sen öğrettin
Kahrolası sevginden öğrendim
(15.7.1972)

Bahattin Tonbul
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Kal Diyemem

İçimde rüzgar estiren
Tek sevdiğim olur isen
Seni candan özledim ben
Sensizliği yok edemem

Yüreğinde yanan ateş
Usulcadan rahatça deş
Sevdamız olmasın bir leş
Sensizliğe dur diyemem

Acılar gitmek bilmiyor
Sensiz bu alem yetmiyor
Gün geç tikçe tükeniyor
Sensizliğe kal diyemem
Bahattin Tonbul
8.11.2008

Bahattin Tonbul
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Kalamam Dostum

Yanıma isyanı,atıp gitsen
Sabahları üzgün,olamam dostum
Cennet bahçesinde,dostumda desen
Sensiz o ellerde,kalamam dostum

Hastalık gibiydi,yalnızlık bana
Yanımdan giderken,özlenen cana
Ateşle dolanan,vücutta kana
Isınsa ellerim kalamam dostum

O zalim yolculuk,nerede bekler
Ben hancı olmuşum,umut dilekler
İnsan gölgesinde,yık olan ekler
Uzatsan elini kalamam dostum

İstenir bilinmez,o yıl olunca
Hasretlik her zaman,mazi kalınca
Baş rol oyuncusu,aşkla dolunca
Tutsan ellerimi kalamam dostum

Geldikçe gölgemi,yakalar zaman
Güneşin doğuşu,verirse aman
Geçmişte acılar,içimde yaman
Dokunsa ellerim kalamam dostum

Minesiz alara,dalkılıç gerçek
Sevenin ruhunda,sevenler mercek
Kapalı gişedir,oyun bu gerçek
Kırılsa ellerim,kalamam dostum
Bahattin Tonbul
29.2.2012

Bahattin Tonbul
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Kalamıyorum

Çok uzaktan rüzgar eser
Sevdası yürekte keser
Taşlar yosun bağlamış
Seven sevdiğine  küser

Başın öne hiç gelmemiş
Ayrılık sevda bilmemiş
Sevgin uzaklarda ise
Gönülleri o delmemiş

Aşığım yatamıyorum
Yarsiz ben duramıyorum
Sevdiğim kız kaybolmuşsa
Onsuzda kalamıyorum
Bahattin Tonbul
9.8.2009

Bahattin Tonbul
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Kalan Bedeni

Bineni çok olur,yüreğim serde
Yaşayamaz sensiz,kalan bedeni

Ayaklar benimdir,sense içimde
Yürüyen eşeğim,bedenim nerde
Sevda dolu aşkım,yakar kalbimde
Bineni çok olur,yüreğim serde

Bu alemden gittin,terk ettin belli
Yalnızlık gönlünde,selam edeni
Unutamaz sevdan,rüzgarı telli
Yaşayamaz sensiz,kalan bedeni
Bahattin Tonbul
30.8.2009

Bahattin Tonbul
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Kalan Bedenim

Sensizliğin yüreğime,kapkara ok saplatmış
Durmaz artık bu alemde,yalnız kalan bedenim
Yaşattığı tüm acılar,birbirine renk katmış
Gönülden gönüle akar,bu dünyadan gidenim

Aşkı kalplerin de toplar,yar durmadan dolaşır
Tutamazlar damarları,akan kandan bulaşır
Unutamaz zamanları,dilden dile ulaşır
Gitti artık bu dünyada,yalnız kalan bedenim

Dağların tepelerinden,can in ine bilirsen
Sevdaların dileğinden,umutlara gelirsen
Coşturduğun özleminin,güneşinde erirsen
Durmaz artık bu alemde,yalnız kalan bedenim
Bahattin Tonbul
16.9.2010

Bahattin Tonbul
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Kalan Menzilin

Evlenirken çok hedeflerimiz vardı ikimizin
Yaşarken yaptık iyi kötü geçen günlerimizin
Nasıl oldu geçti aniden anlayamadık bunları
Birden yok ettiler sensiz kalan şu günlerimi

İşte o zaman ecel defteri göğe yükseldi
Sanki içinde yazılacak boş kalan mazinin
Ulaşılması not alınmasının sebebi kimdi
Sabret yaklaştık artık sona kalan menzilin
27.06.2008
Bahattin Tonbul
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Kalana Git Demem

Kalana git demem, eğer kalmışsa
Gidene kal desem, durur yerinde
Gidecek yolunu, boşa salmışsa
Doğacak fırtına, vurur serinde

Kalanın yerinde, acısı erir
Duranın terini, sevdiği görür
Sevda çeken ömür, sancılar verir
Doğacak fırtına, vurur serinde

Düşdüğüm çukura, bir el uzatan
Sallayan çok oldu, haksız aldatan
Kıskanan gururum, yalnız ağlatan
Doğacak fırtına, vurur serinde

Kinini buluta, ne diye yazdın
Sevenin gönlünde, inan sen sazdın
Rüzgarda değilsin, içinde hazdın
Doğacak fırtına, vurur serinde

Benim yüreğimi, alan sen zalim
Sevdamı rüyama, getiren alim
Melek olmuş yarim, banada malum
Doğacak fırtına, vurur serinde

Bahattin’im kimse, bilmez derdimi
Sevdaya dilenmek, acı verdimi
Hayali ne düşü, yere serdimi
Doğacak fırtına, vurur serinde
Bahattin Tonbul
14.7.2013

Bahattin Tonbul
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Kalanın

Ey zalim aç gözünü, bitmez dünyanın hali
Unutma sen özünü, toprak almış vebali
Derviş olan yollar da, dolaşmaya ne gerek
Hakikatın kolunda, göğe çekilmiş direk

Ruhu almış ateşi, bağrı açık olanın
Gözlerinde telaşı, sadık olur kalanın
Bahattin Tonbul
10.2.2013

Bahattin Tonbul
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Kalbi Ehilde

Bir olur umutlar, sevmeyi bilirsen
Kör olmaz mı sevda, kara cahilde
Anla anlat ama, onu görürsen
Haktır gönüller de, kalbi ehilde

İnkar etmem onu, iyi bak söze
Nazarlara gelme, değmesin göze
Sen sen olda inan, kaybolmaz ize
Aşktır gönüllerde, kalbi ehilde

Aslı bu mu dersin, neye yararsın
Gönülden gönüle, kimi sorarsın
Bir sevda uğruna, onu ararsın
Ardır gönüllerde, kalbi ehilde

Sesin birden gitti, verelerdensin
Rüyalar ardında, erenlerdensin
Hayalin gölgedir, gezenlerdensin
Yaşanır gönülde, kalbi ehilde

Sen benim derdime, yol gösterde düş
Karanlık gece de, gölgen olur düş
Sev sevebilirsen, aşktır bu gidiş
Kalır gönüllerde, kalbi ehilde
Bahattin Tonbul
28.6.2016
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Kalbi Görünse

Aşka dalan giremez
Yüreği sevmemişse
Aşksız kalan  göremez
Gözyaşı dinmemişse

Aşkı yere seremez
Yerde kilim bitmişse
Aşka palan kesemez
Bıçağı körelmişse

Aşka inkar gelemez
Hakka boyun eğmişse
Aşkı zalim denemez
Seven yürek bilmişse

Aşklar yalan söylemez
Gönülleri bülbülse
Aşklar talan eylemez
Bindikleri düldülse

Aşka toprak belenmez
Yaratanım isterse
Aşka varan elenmez
Kanatlanıp giderse

Aşka bakıp gülünmez
Dilden dile söylense
Aşka varıp bölünmez
Seven kalbi görünse
Bahattin Tonbul
11.10.2009

Bahattin Tonbul
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Kalbi Kaparım

Dilden dile de, sevda tararım
Gönlümü saran,kalbi kaparım

Bir anda yoksun,çekip de gittin
Yar bahçesinde,seni ararım
Aşk denilence,canı erittin
Dilden dile de, sevda tararım

Unutmam seni,sevda çekerim
Yürekte yakar,hakka taparım
Sevgi peşinde,arka tekerim
Gönlümü saran,kalbi kaparım
Bahattin Tonbul
25.7.2009

Bahattin Tonbul
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Kalbi Kayaydı

Sana yazdıklarım, bitmez unutma
Yar ile yaşanmış, sanki rüyaydı
Esir almış gönlü, boşa korkutma
Toprak çekmiş suyu,  kalbi kayaydı

Sokağında durdum, kaybolup gittin
Yağan yağmurlarda, eridim bittin
Sen uykuda idin, nasılda yittin
Yar ile yaşanmış, sanki rüyaydı

Beni güzel ansan, seni çok sevdim
Sana sırdaş oldum, dost oldum övdüm
Koynumda ağlardın, nasılda sevdim
Yar ile yaşanmış, sanki rüyaydı

Yüzüne vurmadım, eksiklerini
Beni üzsen bile, sontiklerini
Başkasına demem, çektiklerini
Yar ile yaşanmış, sanki rüyaydı

Alıştım hayırsız,,el oldun bana
Sayfalarca mektup, bıraktım sana
Hiç okumadın mı, hatırlasana
Yar ile yaşanmış, sanki rüyaydı

Sakladım günahı, sevaptan önce
Gittin acelece, Allah seçince
Sende anlamadın, kıydın bu gence
Yar ile yaşanmış, sanki rüyaydı
Bahattin Tonbul
27.7.2013

Bahattin Tonbul
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Kalbi Olmayan

Sevmeyen canlı var mıdır,hiç dünyada
Biliyorsanız,bana söyleyin,hemen burada
Sorun ona kalbi var ise geç sen,onu da
kalbi olanın,sevgisi doğarken var ya

İster denizde balık ol,karada yılan
Havada bulut olup,yağmurken yağan
Gündüz güneşe bakıp,gece olunca aydan
Etkilenmez değil mi kalbi,hiç olmayan

Arı adeta,çiçeği sever,özünü alır
Bunların ikisinde de kalp var mıdır
Aralarındaki ilişki menfaat tadır
Biri yiyecek yapar,diğeri tohumdadır
34.9.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kalbi Yakar

Kızım selcen
Gittin elden
Anan yokken
Bu ellerden

Düşünmeden
Yüreğimden
Bu sevgiden
Ayrıldın sen

Acı çektin
Sızı verdin
O yüreği
Deli ettin

Kardeş bacı
Ev de acı
Aileden
İçte sancı

Ayrılıklar
Zor olurlar
Terk ederken
Yakacaklar

Bir anneni
Birde seni
Babanın da
Bedenini

Yalnız kaldı
İçi yandı
Bu sevdaya
Bak katlandı

Sözde yaşar
Bizi aşar
Bu ayrılık
Candan akar
Bahattin Tonbul
23.10.08

Bahattin Tonbul
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Kalbim Hep Kırık

Yardan ayrı kalan, yaşanan dünya
Yapa yalnız şimdi, içim çok buruk
Anlaması pek zor, geçmişi rüya
Onsuz geçen günler, kalbim hep kırık

Yüreği hüzünlü, sabahlar sessiz
Gözünü açınca, ev yarsiz ıssız
Islanmış gözleri, ararbu arsız
Yalnız geçen günler, kalbim çok kırık

Güneşe bakamam, ruhumu yakar
Rüzgarı tutamam, dağları bakar
Yoğun yağmur coşmuş, sel gibi akar
Yalnız bu günlerde, yüreğim kırık

Geri dön desem de, yazımız böyle
Ulu tanrım aldı, kaderim söyle
Yaşanan geçmişin, anıda eğle
Yapa yalnız şimdi,içim çok buruk

Bu acıyı çeken, çekenler bilir
Ağzında ki tadı, tadanlar bilir
Hor görme sevdayı, sevenler ölür
Yapa yalnız şimdi,içim çok buruk

Bahattin gönülden, o yare bağlı
Çekip gittin ama, mazisi dağlı
Unutamaz onu, yüreği yağlı
Yapa yalnız şimdi,içim çok buruk
Bahattin Tonbul
26.7.2016
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Kalbim Kalbini Arıyor

Kalbim kalbini arıyor çok uzaklardasın
Ulaşamıyor ellerim gönlüm seni arasın
Gözlerim kararmış belkide ortalardasın
Gel yanıma içimin vaz geçilmez adayısın

Bu sevdaya o gözler ağzından düşen nameler
Hiç unutmadı unutamazda her an seni yadeder
Çıkmayan aşk bu sevda  bir elem nasıl bir keder
Durmadan bu bedeni içten içe yer ayrıca yok eder

Canımsın cananımsın bu yürek sana emanet
Ben kendimi unuttum seninkisi ne hikmet
Yemen içmen yok hele bekle biraz sabret
Kalbimin atışı durdu  gelmeni bekliyor elbet

İçindeki sıkıntıya dikkat et oraya buraya aktı
Damarlarımda ki kan vücudumu tamamet yaktı
Aşkın dili yokmuş her şeye bak yürekte saklı
Anladım ki senin sevdan kanıma ayrıca renk kattı
25.03.2008
Bahattin tonbul
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Kalbim Kapanmış

Kalbim kapanmış,dünya nimetlerini göremüyorum
Buna sebep senin aşkın içimden hiç çıkaramıyorum
Çaresiz artık bu günlerim sensiz de hiç olamıyorum
Dinle canım çektiklerim için  tanrıdan af diliyorum

Bütün canlılar yaradılırken çift yaratılmış
Seninle benide bir araya tanrı katmış
Bu ayrılığımızada bir sebep yaratmış
İkimizi parça parça farklı  tarafa atmış

Tanrıdan gelene boynumuz kıldan ince
Bu ayrılık beni senden ayırmadı gönlümce
Her an adını kokunu alırım insan sevince
Sen olmasan bile yaşıyormuyum  bedenimce

Belki bedenin orada toprak olmuştur
Bütün kemiklerin duracak içim bir hoştur
Ruhumuz her an ayrılmayan bir dosttur
Çok sevdim seni yüreğim hala bak boştur

Geri dönsen oralar hakkında bilgi bile veremen
Bu gönlüm hep senindir dualarımı hiç eksikedemem
Kalbim artık acınla uyuşmuş inan bunu da hissetmem
Bekle beni buluşuruz cennet de aşkımızı terketmem
23.03.2008
Bahattin Tonbul
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Kalbim Üstüne

Kelebekler gibi uçtun
Çiçekten, çiçeğe kondun
Yüreğimde küçücük hayallerin var
Birlikte çıkmıştık yerin üstüne
Yaşarken elele koydukların var

Sabah olmadan çıktık yollara
Güneş daha doğmadı sevdan üstüne
Geceleri ay
Farkın da olmadan parlar
Yıldızlar kayıyır yarin üstüne

Gökyüzü kararmış
Çevremi sarmış
Sen istemeden üstünü sarmış
Sonra düşüvermiş kalbim üstüne

Gökkuşağı renklendirdi
Bütün dünyamı
Bulutlar arasında, huzura erdi
Toprakta ıslandım yapayalnızken
Öksüz kaldım yari,yari görmeden
Yağmuraltında dinlenmeden

Mola bile vermedi gönlüm
Bak
Belkide seni aşkım gözledi
Umudu yok etmeden
Ağlar yüreğim
Dön
Geri dönde kavuşalım
Hatta buluşalım seninle

Ama geçmişi tekrar tekrar
Yaşıyalım hayallerimde
Umut buya
Dönü versen ne olur
Kalbim üstüne
Bahattin Tonbul
19.1.2013
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Kalbim Yetseydi

Seni bırakmak istemezdim
Gücüm yetseydi
Kendimi aciz hissettim
Sözüm geçsiydi
Çok acı çektim
Rüzgar esseydi
Senden ayrılmazdım
Kalbim yetseydi.
13.9.2007
Bahattin Tonbul
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Kalbimde Adını Yazdım

Kalbimde adını, yazdım
Bak unutmak mümkün, değil
Damarımda dolaşırsın
Ha kaybetmek kolay değil

Sevdan yakmıştır içimi
Yalnız olunca severim
Yüreğinde bedenimi
Ayrı koymazsan küserim

Hasretin delice yakar
Bende severim o kadar
Duysun bütün eş ve dostlar
Her şey hatırada saklar

Birkere sevdim seni ben
Dosta düşmana diyemem
Bu yürekde yalnız beden
Sonsuza dek hiç gülemem
19.07.2008
Bahattin Tonbul
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Kalbimdeki Aşk

Yakar aşk tüm bedenini,yıkılır konakları
Kaynayan kalbimdeki aşk,bitmesin sonbaharı

Bugün kızım bana gelmiş,duruyor bardakları
Dün gece sana gelmişti, kızarır yanakları
Tut elinden istersen sen,sonsuzda çardakları
Yakar aşk tüm bedenini,yıkılır konakları

Tutamıyorum kendimi,yalnız sensiz alemde
Bakamıyorum erkenden,kaybolan o baharı
Yakamıyorum sevdayı,atamazsın kalemde
Kaynayan kalbimdeki aşk,bitmesin sonbaharı
Bahattin Tonbul
27.7.2009
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Kalbime Gömeydim

Bizi neden koydun karanlığa,çok mu kırdık seni
Hayatımı sana verdim gücüm yetmedi dinle beni
Çok yalvardım Allah'a oda bırak süründürme dedi
Bu yüzden seni bu dünyada acı çekmeni istemedi

Son zamanda çok acı çektin hepimiz bunu biliriz
Bu geçen zamanı unutamadık senide can severiz
Konuşamadığın için yüreklerden acını hissederiz
Bizler burada sana dualarımızı hiç eksik etmeyiz

Birlikte oturur sohbet eder herşeye göğüs gererdin
Dertlerini kimseye demez kendin çözmek isterdin
Söyle seydinde zayıflayan yüreğine yüreğimi vereydim
Kucaklasam kollarımlada kalbime seni iyice gömeydim
26.03.2008
Bahattin Tonbul
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Kalbime Ok Gibi Girdin

Dillerde adın ruhlarda dolaşır adam aramazdım
İlk gördüğün adem bendim beni bildin beni tanıdın
Çevrende köyünde isteyenin çoktu hiç oralı olmadın
Kalbime ok gibi girdin hala orada durur çıkmazsın

Bilirim seni sevdin mi seversin bir kadın gibi
Başkalarına benzemez ruhun her an yepyeni
Kalk oradan ne duruyorsun hala çek yanına al beni
Kalbime ok gibi girdin çıkamazsın artık yel gibi
23.05.2003
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kalbime Saplarken

Sanki bir yıldırım,aniden parladı
Gözündeki nuru,kaybolunca birden
İçindeki ateş,derinden harladı
Silmesinler aşkı,defteri kebirden

Yarimin dilleri,nasılda kavrulmuş
Tutuşan sevdası,ruhunu kaplarken
Hasretin tadı da,ayrıca savrulmuş
Yok olan sevgiyi,kalbime saplarken
Bahattin Tonbul
16.8.2009
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Kalbime Sokmuş Olayım

Alcanımı ver kalbini sana da sarılayım
O kadar özledimki doya doya bakayım
İçimdeki yaranı dilim dilim doğruyayım
Seni ancak böyle kalbime sokmuş olayım

Çok özlettin kendini acılar çekiyorum
O kadar anı bırakmışın ki unutamıyorum
Her yerde her an seni hayelliyorum
Böylece kalbime seni sokmuş oluyorum

Geceler seni daha çok arar oldum
Seni koklar yerini boş olarak koydum
Baktım baktım hayatı bomboş buldum
Böylece kalbime hep seni sordum

Hayat gelecek anlamsız olmuş bana
Öyle sessiz uzaklarda durma sana
Benim görmediğim geçen zamana
Kalbime girde doya doya koklayayım
18.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kalbimi İstersen

İster yerde dolan,istersen uç göklerde
Arar bulurum yar,senin gittiğin yerde
Yüreğimde izin,hatıralar beynimde
Kalbimi istersen,al vereyim yinede

Sensiz bu canımı,nasıl gezdiririm ben
Varlığım yokluğum,belli değil gezerken

Acılar içinde,inlerim söylenirim
Bütün satırlarda,aşkımdan bahsederim
Benim senden başka,yoktur inan sevenim
Kalbimi istersen, al bak sana vereyim
23.07.2008
Bahattin Tonbul
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Kalbimi Oynat He Mi

Bir daha kiminle yaşamak istersin deseler
Bana
Koşar saklanırım senin göğsüne
Kollarının arasından hiç ayrılmadan koklarım
Bedenini
Dudaklarımla teninin sıcaklığını damarlarımdan
Kalbime kadar taşırım
Bulutlar arkasına saklanmış güneşi
İndiririm yer yüzüne
Yıldırım gibi çizerim gökyüzüne adını
İstersen taşırım hepsini yattığın o yere
Ben seni sende yaşadım yıllarca usanmadan
Şuan sensiz yaşamak kahrediyor
Beni bir bilsen

Aşk dolu duygularımla
Seni aramaya çıktım
Dizlerim kütük gibi
Ciğerim çaresiz derdine ağlamış yıllarca
Gündüzler geceleri ezmiş
Senin sevdan ışık olmuş  sevenlere
Sana bakıp seni kıskanan gözlerimle
Akan yaşları sakın silme
Yanağımı öp o nefis dudaklarınla
Kalbimi oynat.
He mi?
Bahattin Tonbul
17.7.2011
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Kalbimi Veririm

Çok acı çekiyorum,ağlar derbederim
Sensizliğime ise,kaderimmiş derim
Her an seni düşünür,seni çok severim
Gece gündüz ararım,yolunu gözlerim

Bu sevgimi dünyaya, armağan ederim,
Çıkar haykırırım bak,kalbimi veririm

Yüreğine girerim,içinde gezerim
Sonsuza dek severim,seni hep beklerim
Buymuş benim kaderim,der umut keserim
Sen canım sevgilimsin,sensiz ben neylerim
22.07.2008
Bahattin Tonbul
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Kalbimi Yaksana

Yalnızlığım sensiz kokarsa
Ateşle kalbimi yaksana

Senin için rüyalarımda
Çocukluğum ayrı bir tatsa
Bedenin durur kollarımda
Yalnızlığım sensiz kokarsa

Tutma yüzlerimi üşüyor
Ellerin soğumuş baksana
Sevdan yüreğime düşüyor
Ateşle kalbimi yaksana
Bahattin Tonbul
4.5.2009
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Kalbimi Yordun

Bir sabahtı bakın doğan güneş
Çok parlak etrafını aydınlatıyor
Benim küçük kalbimin sesi
Küt,küt diye hızlı,hızlı atıyordu

Sanki yeni doğmuş bir bebekti gönlüm
O kadar muhtaçtı ki sana arayıp sordum
Çok baktım bakıştırdım ama ortada yoktun
Sürekli durmayan çalışan kalbimi yordun
26.05.2008
Bahattin Tonbul

26.05.2008
Bahattin Tonbul
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Kalbimin Köşesinde

Uzaklarda olsan da,yakınımda gibisin
Yosun kokulu saçın,denizler ötesinde
Sevdan bir kafes ise,gönlümün sahibisin
Saklıyorum yar seni,kalbimin köşesinde

Sen gülümsersen bana,başka kimse görmesin
Bu sevdanın sonuna,acı ekip vermesin
Biraz sitem etsen de,anılara ermezsin
Saklıyorum yar seni,kalbimin köşesinde

Uyumayan gözlerin,ağırlaştı erkenden
İçimdeki yangınlar,sürüklenip giderken
Unut bensiz her şeyi,gönüllere dikerken
Saklıyorum yar seni,kalbimin köşesinde

Sensiz olan bahçende,şiirler yazıyorum
Yalnız olan kalbine,aşkımı kazıyorum
Denizdeki dalgayla,ufukta azıyorum
Saklıyorum yar seni,kalbimin köşesinde

Densiz esen rüzgarla,bir yanın eksik kalsın
Hasretinle ruhuma,ateş katıp da salsın
Geceler hayalinle,rüyalarıma dalsın
Saklıyorum yar seni,kalbimin köşesinde

Beni yalnız bırakıp,şarkılarımı dinle
Gün dönümü nedir ki,özlem duyan bir kinle
Şu kısacık ömrümü,sarı versen teninle
Saklıyorum yar seni,kalbimin köşesinde

Sayfa sayfa okudum,ikimizin yerine
Gülümse haydi bana,giriversen derine
Dönsün dünya başımda,güneş doğsa serine
Saklıyorum yar seni,kalbimin köşesinde
Bahattin Tonbul
5.7.2011

Bahattin Tonbul
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Kalbimin Sesi

Kalbinin sesini duydum arada ha ara
Senin gibi bir güzel gelmedi dünyaya daha
Ruhunun derinliklerinde kayboldun gittin ama
Bir daha dönmez o,
Ayrılamazsın sen oralardan
Seni beni sevgimizi oluşturup
Yaratan
Ulu Mevla dan haberini aldım
Günahlarını sormadan
Bağrıma bastım
Affetsin ikimizi de
Bağışlasın sevgimizi de
Korusun kuru esen
Acısız rüzgarından
Doymamıştım sana
Yok olup gittin bu dünyadan
Anlatamazsın başkalarına
27.05.2008
Bahattin Tonbul
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kalbimin Susuşu

Yar  için aklımla, kavgalar verdim
Dilim kötü dese, yüreğim susar
Aşkına susadım, acılar serdim
Kalbimin susuşu, ölümü kusar

Söylemek isteyip, söylüyemedim
Sevdan kamçılardı, gözlüyemezdim
Hasretin yakardı, izliyemezdim
Kalbimin susuşu, ölümü kusar

Huzur vericiydin, uzaktın bana
Ağlayan gözlerle, tuzaktın bana
Bakarak susturdun, azıktın bana
Kalbimin susuşu, ölümü kusar

Uzaktan sevmeyi, öğretenimdin
Huzur vericiydin, gözetenimdin
Şarkılarda aşkı, söyletenimdin
Kalbimin susuşu, ölümü kusar

Çekip gitmen bana, inan zor olur
Elele tutuşsak, bize dost olur
Ateşin altında, yürek köz olur
Kalbimin susuşu, ölümü kusar

Aldığım her nefes, acı veriyor
Sarhoş geceleri, yere seriyor
Gittiğin o yere, ruhum eriyor
Tutuşan yüreğim, elbet köz olur
Bahattin Tonbul
16.7.2013

Bahattin Tonbul
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Kalbimiz Dedik

Hep kalbimiz dedik acep sebebi nedir
Burası sevenlerin buluştuğu ayrı bir yerdir
Uzakta da bekleyip hasret çekilenlerin
Arayıp da bulamadığı ırmak sevgi selidir

Irmak suyu olmayınca değeri hiç olmaz
Kallbdede aşk olmayınca içide yanmaz
Yaşayan insan hayatta susuz yaşayamaz
İki aşık da bir birinden hiç ayrı duramaz
04.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kalbin Sesidir

Sana söz getiren bir kimse varsa
Senden söz gütürür, böyle byline
Anne ve evladın gönülde yarsa
Toprağın çok olur, dostlar sevine

Güzellik  ilimin bir meyvesidir
Anlayış umutta, şeref sözüdür
Gönülde yükselmek,aşk ezgisidir
Kanattır meyvesi kalbin sesidir
Bahattin Tonbul
1.6.2013
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Kalbinde Acıyı

Anılarımızı,yırtamadığım
Kalbinde acıyı,silememişim

Öpmeye sevmeye kıyamadığım
Aşkına sevdana,doyamadığım
Yüreğimi alıp,attın sevgilim
Anılarımızı,yırtamadığım

Neden  kıymetini,bilememişim
Sevgimi kimseye,söylememişim
Seni canımdan da,daha çok sevdim
Kalbin de acıyı,silememişim
Bahattin Tonbul
11.2.2009

Bahattin Tonbul
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Kalbinde Ateş

Hiç kalbinde ateş, yanıp söndü mü
Ağladıkça göz yaş, ıslatır onu
Söyleyen melektir, oda döndü mü
Cennetinde bekler, hakikat sonu
Bahattin Tonbul
5.5.2014

Bahattin Tonbul
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Kalbinde Beklet

Ayrı kalmış isen, hasretine yan
Özlemle sevdayı, kalbinde beklet
Yok etme sakın ha, az daha dayan
Karanlık çökmeden, ateşi eklet

Yetmez sana alev, gönüller yetmez
Seven yürek dilde, yari terketmez
Ay ışığı sarmış, acı hissetmez
Özlemle sevdayı, kalbinde beklet

Ne dersen de bana, yüreğim kanar
Bunca yıl sevmişim, içerim yanar
Bitti demek ile, biter mi sanar
Özlemle sevdayı, kalbinde beklet

Aldırma umudu, semaya bırak
Gökkubbe kızılsa, ışığı ırak
Yakmış bedenini, ayrılan çırak
Özlemle sevdayı, kalbinde beklet

Kafanı sokacak, bir yer bulursan
Ruhumla çöller de, yalnız kalırsan
Susuzluktan yanıp ateş alırsan
Özlemle sevdayı, kalbinde beklet

Sevgisiz gönüller, yanar her gece
Yıldız seranatı, sanki bilmece
Uzak yedi veren, olmuş derece
Özlemle sevdayı, kalbinde beklet
Bahattin Tonbul
28.7.2013
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Kalbinde Küçükde Olsa Bir Yer Ver

Niye,niye derken gitmişsin çok ileriye
Bıraktın beni çocukları dönsene geriye
Eşin dostun duydukca geliyor seni görmeye
Ayrılığın acısı yetti beni inim,inim inletmeye

Şimşek gibi hayatıma girdin çıktın ve kaçtın
Işığın bir anda ortalığı aydınlattı daha yaşayacaktın
Ömrün yetmedi bizlere daha çok mutluluk dağıtacaktın
Alıştırdın önce kendine,girdin yüreğime ateşini içime bıraktın

Nasıl aşk nasıl ateşmiş sönmeyecek bedenimde
Sen yaşarken bile bir an yanımdan ayrılıp gittiğinde
Durdursam geçmişi hatırlasan yazı, deli etmiştin benide
Sanki içime doğmuş ayrılık,artık dayanamıyordum hasretine

Gölgen,rüzgarın,bakışın ve sesin bile olsada bana yeter
Hepsinede rağzıyım olmasada birine,içime dolmuş ayrı bir keder
Nereye gitmişsen söyle,oraya geleyim kalbinde bir tek  yer ver
Küçükde olsa,sıkılmam şikayet etmem belkide o zaman ateşim söner
11.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kalbinde Sevginin

Kalbinde sevginin, doğduğu vakit
Dizinde dermanın, olamaz artık
Toprakta yeşeren, tohumdur akit
Yıkıldığın anda, kaybolmaz artık

Yüreğine güneş, ateşini koy
Yaralı göğsünü, yıldız yapıp oy
Yola devam için, sabır katıp soy
Yıkıldığın anda, kaybolmaz artık

Umuduna bir eş, yapsan o anda
Gökyüzüne bulut, katsan zamanda
Acısı göğsünde, dursa meydanda
Yıkıldığın anda, kaybolmaz artık

Uzaklardan sevmek, elbette zordur
Ne yaralar kanar, incinir hordur
Varlığı ateşdi, yüreği kordur
Yıkıldığın anda, kaybolmaz artık

Bulunduğu deniz, varlığı hızır
Yakınında yürü, yarını huzur
Gözleri görünce, içini kazır
Yıkıldığın anda, kaybolmaz artık

Neresi karanlık, derseler sana
Dünyanın içinde, acıdan yana
Sevgiden uzakta, hayalden cana
Tükendiği anda, yokolur artık
Bahattin Tonbul
29.9.2013

Bahattin Tonbul
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Kalbindeki Yarayı

Söz hakkını verememiştin sen bana
İçimdeki yaralara baksana
Bıraktığın tüm acılar hep ona
Bakamadım kalbindeki yaraya

Çok derindir tedavisi olmuyor
Hayalimde görüntüler çıkmıyor
Geçmişteki anıları gitmiyor
Bakamadım kalbindeki yaraya

Beni dünyaya bağlıyan sevgindi
Bu da senin ile birlikte gitti
Yüreğimde yanan aşkım bitmedi
Bakamadım kalbindeki yaraya

O yarayı su ile yıkamazlar
İçerisine tuzu basamazlar
Acılarını hiç de duyamazlar
Hissetmedim kalbindeki yarayı
Bahattin Tonbul
13.10.2008

Bahattin Tonbul
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Kalbine Acımı

Rüzgara kapıldım,aşkın uğruna
Yarimi yitirir,arar dururum
Çöllere sürüldüm,sevda uğruna
Kalbine acımı,kazar dururum

Geçmişte anıya,iltifat etsem
Gece rüyalarda,ruhuna yetsem
Karanlık hayalde,sonsuz bir setsem
Kalbine acımı,kazar dururum

Sessiz bu gönlümü,sana söylerim
Sönmeyen ateşi,nasıl eylerim
Yazdığın yazıyı,kime peylerim
Kalbine acımı,kazar dururum

O mahzun bakışın,içimi deldi
Damarında akan,sanki bir yeldi
Değişen dünyanda,kimlerin eldi
Kalbine acımı,kazar dururum

Seven insan sevip,ayrı tutamaz
Yediği lokmayı,ayrı yutamaz
Sardığı güzeli,hiç unutamaz
Kalbine acımı,kazar dururum

Yağan yağmurlarda,akan bir seldim
Nereye layıktım,nereye geldim
Toprağa  katılmış,sanki bir eldim
Kalbine acımı,kazar dururum

Tanıdığım anda,başımda taçtın
Anandan babandan,nasılda kaçtın
Bir sevgi uğruna,öylede açtın
Kalbine acımı,kazar dururum

Her gece hayalin,rüyamda gezer
Çektiğin acılar,gönlümü ezer
Umudum kaybolmaz,gölgende eser
Kalbine acımı,kazar dururum
Bahattin Tonbul
12.9.2010

Bahattin Tonbul
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Kalbine Atar

Durmaz yürekte,ateşte yanar
Benim sevdiğim,kaybolan o yar
Yarası derin,durmaz acılar
Affet sevgilim,bedenim solar

Titreyen elim,ağlayan gözüm
Tutamaz seni,bulanmış yüzüm
Bana demezdi,kaybolmuş özüm
Seni severdim,şimdi öksüzüm

Ufukta aşkım,yeniden doğar
Güneş batınca,karanlık sarar
Seven aşığın,gözleri yanar
Tutarsa seni,kalbin hep atar
Bahattin Tonbul
11.1.2009

Bahattin Tonbul
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Kalbine Ayar

Seni sevdim seveli
Yüreğim olmuş deli
Haydi gel artık beri
Göreyim orda seni

Ay yar canımsın yar yar
Seven bu kalbe ayar

Gönüllerdesin belli
Hangi kalbe gireli
Diyar diyar gezeli
Yok ettim bak kendini

Ey yar canımsın yar yar
Sana kalbine ayar
Bahattin Tonbul
31.10.2008

Bahattin Tonbul
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Kalbini Deldi

O denize bıraktı suyu
Yıllar içinde taşıdığı
Su ise tuz için kaldığı
Aşkını bir müddet uzattı

Çoğaldı onlar gün geçtikçe
Anlaması zordu kendimce
Aradım durdum bak günlerce
Buluşması sanki mucize

Sevgisi hiç de gedmedi ki
Yüreğinde saklar senin ki
Yanar kül olur sanki eski
Dumansız aşk  kalbini deldi
Bahattin Tonbul
4.08.2008

Bahattin Tonbul
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Kalbini Elimle Yarasım Geldi

Hakikat uğruna yarden ayrıldım
Bu dünyada ona,hevesim geldi
Gönlümdeki saza,nasıl sarıldım
Alıp da elime, çalasım geldi

Bakire ormanda,akan suları
Kafama dikip de,içesim geldi
Doğa da dolaşan,yalnız kulları
El ele tutuşup,göresim geldi

Açmış tüm çiçekler,renk renk oluşmuş
Yeşillik içinde,koşasım geldi
Uçan kelebekler,sensiz doluşmuş
Cennet bahçesinde,yatasım geldi

Balıklar sularda,özgür dolaşır
Onlarla birlikte yüzesim geldi
Kartallar yüksekten,bakıp savaşır
Avını kalbimde ezesim geldi

Rabbim insanları,nasıl yaratmış
Onları gördükçe,sevesim geldi
Issız çöllerinde,aşkı aratmış
Güzellik içinde,ölesim geldi

Bahattin’im bende,yanar yüreğim
Yarimi göğsüme,sarasım geldi
Hayali karşımda,o dur meleğim
Kalbini elimle,yarasım geldi
            Bahattin Tonbul
4.7.2011

Bahattin Tonbul
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Kalbini Yormazsa

Acılarla derttin
Sevdiğim sen merttin
Dudağını kerttin
Kalbini yormazsa

Aşkın yüzü serttir
Yüreğimde derttir
Yar dediğin merttir
Kalbini yormazsa

Yaşarken sevgin
Ruhunda engin
Ahrette ömrün
Kalbini yormazsa

Ölümü hissettin
Sevdayı keşfettin
Umudu terkettin
Kalbini yormazsa
Bahattin Tonbul
14.11.2009

Bahattin Tonbul
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Kalbinin Sesini Dinle

Gecenin karanlığında bekliyordu san ki adamı
Korkuyordum hayalin gelir diye
Neden bıraktın beni bu garip yerde
Geçinip gidiyorduk güzelce değimli seninle
Irmağın kenarında durdum içinde görürüm diye
Baktım,baktım yoktun içinde
Nereye gittin öyle ise söyle,dalga geç me benimle
Atılmazdın o çukurun içine
Bende aramazdım o zaman kalbinin sesini dinle
17.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kalbiyin Kapısında

Kalbiyin kapısında, kölen olsam günlerce
Kapında diz çöktüm ben, ölen olsa aşkım de
Kim olmamı istersen, o olsaydım günlerce
Ben benden vazgeçtim de, sen yeter ki kim o de

Seni özlediğimde, güneşe bakıyorum
Sevdanın ateşinden, özünü yakıyorum
Yağmuru izledikçe, sularda akıyorum
Ben benden vazgeçtim de, sen yeter ki kim o de

Özgürlüğü görüyor, kanatları olunca
Adını andıkça ben, beti benzi solunca
Bir kuş gibi uçuyor, mavi göğe dolunca
Ben benden vazgeçtim de, sen yeter ki kim o de

Adında isyanım var, seni özler yüreğim
Yarsiz yaşamak çok zor, sana derim meleğim
Seni sende görmesi, hayallerde dileğim
Ben benden vazgeçtim de, sen yeter ki kim o de

Soğuk esen rüzgarda, gönülleri üşütür
Haykıran susmaları, yarınlarda taşıtır
Sessiz ağlamaları, yalnız Allah işitir
Ben benden vazgeçtim de, sen yeter ki kim o de

Anılar tüketiyor, hayalinde geçmişti
Akşam üstü sabahlar, tek başına içmişti
Unutma diyemiyor, yar kokusu seçmişti
Ben benden vazgeçtim de, sen yeter ki kim o de

Susupda beni dinle, koy elini göğsüne
Acılar tükenmeden, yetmez ise kim o de
Sesini dinledikçe, saz teline değsene
Ben benden vazgeçtim de, sen yeter ki kim o de
Bahattin Tonbul
2.9.2013

Bahattin Tonbul
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Kaldı Be Gönlüm

Sular derelerde,akıp çağlardı
Sevdiğim güzelde,yazma bağlardı
Çaresiz derdi de,kalbi zorlardı
Yaban ellerinde,kaldı be gönlüm

Dayanmadı içi,yenildi sevgi
Bedene girmişti,o sinsi tilki
Yedi yıl sonrada,metastaz dendi
Yaban ellerinde,kaldı be gülüm
Bahattin Tonbul
28.12.2008

Bahattin Tonbul
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Kaldı Be Yasta

İçimde yara bağrımı deldi
Bu derdi açan aşktaki vergi
Kayboldu birden,ruhuna girdi
Yok olan umut,kaybolan sevgi

Bedeni bitti toprağa girdi
Ruhlara sorma,seni sevince
Aşkın gönlümde koca bir izdi
Yok olan ışık,terk edilince

Acısı gitmez,sevgi olmazsa
Gönlünde gitmez,yari de hasta
Yarası derin,kanı durmazsa
Yok olan aşık,kaldı be yasta
Bahattin Tonbul
05.10.2008

Bahattin Tonbul
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Kaldırımlarda

Tek kadehde yıldızı tuttum
Elimle
Söndüremedim ateşini
Yüreğimde
Avuçlarım terledi
Koşarak ulaştım yok olmasın
O yarin
Haykıran dileğinde

Ben onsuz çok yürüdüm kaldırımlarda
Artık geçemem
Bu yaştan sonar sevdam yıldırımlarda
Anılara sevdalıyım
Geçmişime bağlıyım
İnkar edemem
Çocukluğum ruhumda
Büyümeyi durdurdum artık
Öğrendim aşkımızı kirleten
Özleten ve bekleten
Su dolu bomboş kaldırımlarda
Bahattin Tonbul
24.12.2011

Bahattin Tonbul
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Kalem Dile

Kalem dile gelmez, sudan kağıda
Kalemi durduran, aşka ne deyim
Aşkını solduran, acı ağıda
Sevdası hiç gülmez, yare gideyim

Şimdilerde seven, kalbi yaralı
Herkes şu dünyada, olmaz oralı
Beş kuruş alsada, etmez sıralı
Sevdası hiç gülmez, yare gideyim
Bahattin Tonbul
17.9.2013

Bahattin Tonbul
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Kalemler Asla

Ey dost sen sen olda, sakın ha üzme
Sevdiğini candan, kalbine yasla
Kalem her an yazar, dostunu ezme
Yürekler sussada, kalemler asla

Devamlı yazıyor, işte o kalem
Umudun elçisi, gönüller alem
Dertlidir yazanlar, içtiğin salem
Yürekler sussada, kalemler asla

Hayata tepeden, çıkıpda bakma
Yağmur olup düşüp, toprakda akma
Verdiğin ateşi, severek yakma
Yürekler sussada, kalemler asla

Söylenen sözlerden, ağırı yoktur
Beden yükü alır, saplanan oktur
Gönül kaldırmazsa, ağlayan çoktur
Yürekler sussada, kalemler asla

Çokmu çok uzaktan, bakıp aldanma
Kitap gibi düşün, okunur sanma
Okudukça içten, içeri yanma
Yürekler sussada, kalemler asla

Bahattin’im aşka, umut gönderir
Hedefsiz gemiyi, rüzgar dönderir
Sevdayı bilmeyen, sonsuz kindedir
Yürekler sussada, kalemler asla
Bahattin Tonbul
20.4.2013

Bahattin Tonbul
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Kalıcı Değildik

Birgün bu alemden, gidecektin sen
Kalıcı değildik,  her ikimizde
Erken gideninse, kalanı desen
Sorgusunda batar, yüreğimizde

Takip et demiştin, aynı yolları
Hiç unutamadım, ben o kolları
Geri dönmesi zor, bitmez yılları
Kalıcı değildik,  her ikimizde

Rüyamda giderken, ağlar kaçarım
Gittiğin o yerde, yollar açarım
Attığın her adım, bitti naçarım
Kalıcı değildik,  her ikimizde
Bahattin Tonbul
21.5.2013

Bahattin Tonbul
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Kalınca

Bir hakikat var ki onun
Gerçek elinde
Severse eğer o da
Bitmezdi sorun
Yarden ayrılınca
Hasrettir konun
Dost
Ölüm sevenleri birbirinden ayırtınca

İşte o zaman ağlamaz gözlerin
Yüzüme aval aval bakınca
Derdin çaresi yoktur
Anla
Gönül gönülde durmayınca
Sevenler anlar
Ancak
Yar yarsiz kalınca
Bahattin Tonbul
31.8.2011

Bahattin Tonbul
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Kalıplaşmış Bir Kerpiç

Oysa ben ayrılıkların adamı olamadım hiç
Seni senden uzak yaşamadım hasretlik güç
Yüreğime bırakdığın aşk ateşi oldu sevinç
Ruhumda ki ayrıntıların kalıplaşmış bir kerpiç

Çok sesiz kaldım bu akşam seni düşündüm hep
İçimde sakladım aşkımı yalnız olunca çıkacak elbet
Yüreğime koyduğun sızı acı veriyor biraz ne olur sabret
Dili dönmez geleceğim seni yalnız bırakmayacağım elbet
10.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kalıplaşmış Bir kerpiç-1

Ayrılıkların adamı olamadım hiç
Senden uzak yaşamadım,hasretlikse güç
Yüreğime bıraktığın,ateşi sevinç
Ruhumda ayrıntıların, olmuş bir kerpiç

Çok sesiz kaldım bu akşam,yar düşündüm hep
İçimde saklardım aşkı,çıkacak elbet
Yüreğim deki acınsa,ne olur sabret
Dili dönmez gelecekse,can onu affet
Bahattin Tonbul
1.09.2008

Bahattin Tonbul
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Kalırdı

Dediğin aşk ise, ey sevgili yar
Yaşarken gün senden ışık alırdı
Yerde secde edip, ağlanıyanın var
Herşey silinsede, ufkun kalırdı

Yalnızdı o siyah, gözlerde nuru
Çehrende umudu, sevdanda suru
Kaybolmaz tenininde, onunla kuru
Herşey silinsede, aşkın kalırdı

Ruhumu saracak, alevden gözler
Yanardağlar gibi, sevgiyi özler
Pervane olur aşk, tabiki izler
Herşey silinsede, sevdan kalırdı

Işık alsa tüm renk, yerde sürünse
Zamana katarak, gece görünse
Yardediğin güzel, cana bürünse
Herşey silinsede, hasret kalırdı

At göğsüme ateş, içim düzelsin
Yaşanmış dünyada, bana özelsin
Gece rüyalarda, gerçek güzelsin
Herşey silinsede, kokun kalırdı

Bahattin’in arar, yerde bulurdu
Senin için dünya, onun olurdu
Yattığın toprakta, hergün kalırdı
Mehtabın silinse, özün kalırdı
Bahattin Tonbul
24.3.2013

Bahattin Tonbul
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Kalıyor

Yitirmiş yüreğini şaşkın
Alımına baksana
Hayatı koymuş şarkıların içine
Rüyalara dalsana

Tane tane işlemiş göğsüne sevdayı
Umutla bakıyor
Gözlerinin feri bitince dostun
Çevresini görmüyor

Getirdiği göçmen kuşlar çok mücadele etti
Zamanı dolunca da onlar
Hasretliğe doğru yolculuğa çıkıyor
Hatıralar gönüllerde
Kalıyor
07.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kalk Ayağa

Kalk ayağa şaka yaptım de ne olur
Onun için artık dünya belkide sondur
Sabahtan akşama bulamazsın bir doktur
Yaranı iyi edecek sevda ateşinde yoktur

Yansın,yaksın yüreğini isterse alsın
Bu gönül sensiz dünyada ne yapsın
Sevmiş söz vermiş bir kere içine baksın
Ona göre karar ver,hayatını karartmasın

Deli gönül senin hayalinle yatıyor
İçindeki aşkı bir türlü tutamıyor
Dünyadaki görev bittioradan bakıyor
Yetmiyor sana adını andıkça için sızlıyor
07.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kalk Gidelim Artık

Şu aşk bir tükense neylerim
Ben o zaman kimi severim
Yorulmasın bu yürek derim
Kalk artık buradan gidelim

Uykularımda hep onu gözlerim
Bu olmuş artık benim kaderim
Seni çok sevdiğimi söylerim
Kalk artık buralardan gidelim

Hızlı yürüde kokun saçılmasın
Burada olduğunu kimse duymasın
Seni eş ve dost bana sormasın
Kalk gidelim artık rahat olasın

Ayrılma benden gönlüm se senden
Vazgeçmiyor bunu bil ta ezelden
Hatıralarını biliyorum şimdi ezberden
Kalk gidelim gönlüme hüküm edemem

Sabah serin olur buralarda havalar
Çıkmış dışarı bu gönlüm seni kovalar
Seni istemeyenler dedi kodu yaparlar
Kalk gidelim buralardan canım çok yanar
04.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kalkar Bir Zaman

Akan gözyaşımı,silsen doyamam
Toprak olur beden,kalkar bir zaman

Aşkımı taşımaz oldu gözlerin
Cümle alem coşar,sana kıyamam
Acıların bitti,sonsuz sözlerin
Akan gözyaşımı,silsen doyamam

Seni seven sensiz,olan yüreğim
Bu alemde duran,canı vereyim
Hasret kalan ruhu,nere sereyim
Toprak olur beden,kalkar bir zaman
Bahattin Tonbul
12.2.2010

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kalkar Mı?

Sevmişim bir kere,gönlümün yıldızı,atmak kolay mı
Öpseydin çok kere,içindeki sızı,sana kalır mı
Tutmadın son kere,dişindeki azı,onu yırtar mı
Bakmadı kaç kere,toprakta kazı,yerde yatar mı

Uçtu göklere,ne baharı yazı,umut kalır mı
Severdi bire,elinde ki mazı,bani yıkar mı
Gönlünü yere,yüreklerde sazı,derli çalar mı
Seven kaç kere,yapmış yare nazı,bulut kalkar mı
Bahattin Tonbul
9.1.2009

Bahattin Tonbul
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Kalmadın

El ele göz gözeydik
Seni bensiz sandılar
Yıllara diyemedik
Tek başına andılar

Dualar edemedik
Ne güzelde yandılar
Acıyı dilemedik
Sevdalara kandılar

Tatlıyı yiyemedik
Öyle donup kaldılar
Sevgiyi göremedik
Gurbet ele saldılar

Kocaman şehirdeydik
Kış olunca dondular
O ellere gelseydik
Bomboş yürek sundular

Sevdaya renk dileme
Gönüllere salmadın
Zamanı hiç bileme
Sonsuzluğa kalmadın
Bahattin Tonbul
4.7.2010

Bahattin Tonbul
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Kalmayacaktır

Karanlığın sonsuzluğu bitmeyecek
Yar ile buluşmamız son bulmayacak
Aşkımı attım ben boşluğa,bıraktım
Sensiz sanki bu dünya hiç dönmeyecek

Yaran tazedir acıların sızlatır
İkimizin sevdası yürek hoplatır
Ufukta doğan güneş batmayacaktır
Sensiz bu dünya bana kalmayacaktır
Bahattin Tonbul
16.10.2008

Bahattin Tonbul
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Kalmıştık Baş başa

Bu yazı birlikte köyde geçirmiştik
Erik dallarının arasında
Birbirimizle buluştuk
İki göz bir salonlu  odada

Kimse yoktu bir ben birde sen
Sadece Allah vardı o anda
Ecem’i göndermiştik teyzesine
Kalmıştık baş başa ne denirdi buna
27.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kalmıştın yalnız

Eski bir lambanın koridoru aydınlattığı gibi
Çok bekledin yalnız geçmeyen saniyeleri
Silinmiş lamba ışığının  verdiği gölgeleri
Kalmıştın yalnız,dağıtamıyordun enerjini

Lambasız idare işığı fazla aydınlatamazdı
Bulunduğu yerde çevresini dahi ışıtamazdı
Çok zayıf olurdu şelvesi bize ulaşamazdı
Kalmıştın yalnız,güçsüzdün artık son anlardı

Mum ışığını bilirmisin,Aydınlığı çok değildir
Yalnızlık adamın içini deler sebebide bellidir
Artık çok çektin bu dünyada günahına kefildir
Kalmıştın yalnız o yaptığın dualar hep senindir
25.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kalp Seslenişi

Dilim diyor kahrolsun sevgin
Kalbim dilemiyor,dilese de dilim
İnan seni bende çok sevmiştim
Benim tatlı güzel sevgilim

Beni bırakıp ayrı mı düştün
Kış geceleri nasıl üşümüştün
Bunları hatırlasan bana yeter
Benim kalbime yatarak sığınışın

Bilmiyordum beni sevdiğini
Dillere verdim senin sevgini
O zamanlar sevmemiştim seni
Sonradan anladım seni sevdiğimi
(19.7.1972)

Bahattin Tonbul
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Kalp yarası

Ferhat gibi, dağı delmek
Kerem gibi,çöle düşmek
Kör oğlu gibi, yiğit olmak
Beni çok korkutuyor aşık olmak

Şirin gibi,çok güzelsin
Aslı gibi,bir dilbersin
Bütün sevgilerden üstesin
Sen benim kalbimdesin

Ne söylesem anlamıyor
Güzellikten dem veriyor
Ben üstüne düştükçe
Kendisini naza çekiyor

Çeksin naza düşmez bu kalp
O kız bir gün döner elbet
Gezdim köy,kasaba,kent
Bahattin neylesin elbet,
31.10.1972)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kalp Yarasında

Şarkılar söylenir yarin ardından
Bulbul sesi gürler, dağ arasında
Çamlıca tepesi, geçmiş yarından
Acılarda sızlar, kalp yarasın da

Değmiş saçlarına, bahar yağmuru
Gönül kervanında, durur mağruru
Gül ile yoğurmuş, sevda hamuru
Koklamaya değer, bak yarasın da

Gözleri yolda dır, umut nefeste
Unutma yarini, bitmez heveste
Türküler de olmuş, her biri beste
Acılarda sızlar, kalp yarasın da

 Ey ceylan bakışlı, yüreği duru
Gurbet elde kalmış, parlıyor nuru
Sevda çeken gönül, çıkamaz suru
Bin taze emeli tut yarasında

Öksüz aşıkların hayali yarı
Ateşe gark olmuş, yüreği narı
Tutmuyor elleri, yoktur hiç karı
Acılarda sızlar, kalp yarasın da

Bahattin yalnızsın, tutulmaz eller
Rüyaya sarılmış, kaybolmuş iller
Umudun bekçisi, elbet hayaller
Bin taze emeli, tut yarsın da
Bahattin Tonbul
20.4.2014
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Kalpdeki mekanın

Kimi öldü tutulduğu hastalığın derdinden
Kimi çekti acısını sızısını çokça derinden
Dayanamayıp bu dünyayı erkenden terk eden
Hayata veda bile edemedi hasret gitti sevdiğinden

Sevgilim seninde geçecektir o güzel zamanın
Ne nam kalır ne makam ne şöhret sana bakanın
Unutma böyle olur tüm insana kahpe dünyanın
Tek anacak vardır seni seven kalp deki mekanın
3.07.2008
Bahattin Tonbul
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Kalpler Mühürlenir

Kuruluşa erip, imana gelen
Günahtan arınan, Allah’a varır
Huzura çıkıp da, daima gülen
Kalpler katılaşır, hakikat kalır

Taş vardır içinde, ırmak fışkırır
Kimi taş yarılır, öyle haykırır
Allah korkusuyla, birden ayırır
Kalpler mühürlenir, hakikat alır

İnsanı tüketir, kalbi yok sayar
Dini hayatını, bilmeden bayar
İman merkezinde, o kalptir ayar
Kalpler mühürlenir, hakikat kalır

Takvasını Allah, katında verir
Derecesi tende, bilmeden erir
Manevi açıdan, yaradan görür
Kalpler mühürlenir, hakikat kalır

Şirk nifak gösteriş, söylenmiş bin ah
Kibir haset insan, haykırsa eyvah
Dünya gibi dolmuş, enbüyük günah
Kalpler mühürlenir, hakikat kalır

Bahattin gönlünde, Allah’a yakın
Kurtuluşu gören, nefretten sakın
Günahtan arınıp, özüne bakın
Kalpler mühürlenir, hakikat kalır
Bahattin Tonbul
5.1.2013
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Kalplerde

Kayalar yosun olsa, dağlarını hep seyret
Denizleri unutma, bulutlar yükseldikçe
Yenik düşer özlemler, acıları son gayret
Uçsuz buçaksız sevgi, kalblerde hissetdikçe

Işıklar yanmamışsa, karanlıklardan korkma
Ay ışığı bir hikmet, güneşlerden hiç çıkma
Sabret sonsuza kadar, gönlünce yarden bıkma
Uçsuz buçaksız sevgi, kalblerde hissetdikçe
Bahattin Tonbul
19.6.2013
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Kalpleri Kırmaya

Kalbleri kırmaya, bir sözdür yeter
Kırdığın insana, bir ömür gider
Kırılan kalpleri, kim tamir eder
Sonradan bir özür, elbette biter

Ölüm dünyadaki, bir kayıp değil
Gittiği cennette, Allah’a eğil
En büyük kayıp, yaşarken meğil
Sonradan bir özür, elbette biter
Bahattin Tonbul
2.2.2014
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Kalpleri O Mühürler

Kaldırıp atamazsın,gönülden çiçeğini
Ayrıca yatamazsın,sevda biçeceğini
Yar yanında olmazsa,bilmez seçeceğini
Yer yüzünde gök gürler,kalpleri o mühürler

Yürekteki ses midir,gönülde kafes midir
Yarden ayrı kalanın,hasreti bir test midir
Bakamazsın yüzüne,hakikat nefes midir
Yer yüzünde gök gürler,kalpleri o mühürler

Bilmez seçeceğini,o yanında olmazsa
Hakkın ekeceğini,yüreğine koymazsa
Gönül dikeceğini,elleriyle soymazsa
Yer yüzünde gök gürler,kalpleri o mühürler
Bahattin Tonbul
2.5.2010
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Kalplerimi Bağlama

Aşık olan unutur
Sevdiğini kurutur
Uzaklarda arama
Çal havayı sende vur

Beni dağda arama
Kalplerimi bağlama

Düğün dernek kurulur
İki gönül sunulur
Eş dost ile bir olup
Çal havayı sende vur

Beni dağda arama
Kalplerimi bağlama
Bahattin Tonbul
11.1.2009
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Kalpsiz Olmadım

Elinde değildir, sevilmek canım
Ömrümden ömrüne can katamadım
Sensiz bu alemde,yar duramadım
Kırmadan severdim,kalpsiz olmadım

Aşkımı uzaklarda,her an saklarım
Ruhumu bulutlar,kaplamış yarım
Yaratana durmaz,eli açarım
Kırmadan severdim,kalpsiz olmadım
Bahattin Tonbul
5.2.2009
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Kalpsiz Olmaz

Yar sevgisiz olur mu
Seven başka solur mu
Aşkını kaybedenler
Bu dünyada durur mu

Gül dikensiz duramaz
Yaşarken rengi solmaz
Acıları kanarsa
Yaşayan kalpsiz olmaz
Bahattin Tonbul
28.4.2009
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Kalsın

Hasretinle yanarım
Seni sana sorarım
Rüyalarda kayboldun
Sevdan ile solarım

Ruhumu parçaladın
Gönlümü saramadın
Veda bile etmeden
Gözlerini kapadın

Nilgün sen orda mısın
Rabbim yanına alsın
Sensiz olan dünyada
Aşkın içimde kalsın
Bahattin Tonbul
3.4.2009
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Kalsın Oda Seninle

Kendi kendime görmeden,ağlardım için için
Bazen susardın bazende,su gibi ter dökerdin
Acılarına bakmadan,derdini söylemezdin
Ölüme giderken canım,bilirim hep severdin

Birlikte bakmadık hiç,çalışan saatlere
Böyle olacağını can,bilemedim boş yere
İster ağla istersen gül,veda etmedin bile
Seni seven şu kalbimde,duruyor bak yerinde

Dalgaları seven yarim,denizide severdin
Bırakıp geldiğimiz yer,seninde memleketin
Aşkı istedi yüreğin,ayrılığı bilmedin
Tam mutluluğu almıştın,toprağı düşünmedin

Seveceksen düşünme sev,sevilmek istersende
Sakla beni yüreğine,götür onu birlikte
Koy elini göğsüne,bilmesin yerimi de
Bu dünyayı terk edersen,kalsın oda seninle
20.07.2008
Bahattin Tonbul
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Kan Ağlar

Ben hasretim sana kalamam
Bu dünyada sensiz yaşayamam
Ruhum hasrettir dayanamam
Gel sevgilim sensiz olamam

Rahat değil durmadan yanar
Sanki bir hoş rengimde solar
Seven yüreğim seni arar
Gel sevgilim içim kan ağlar
Bahattin Tonbul
3.08.2008
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Kan Ağlatma

Seni senden ayrılınca anladım
Sevgiyin ateşiyle her an yanarım
Verdiğin sözü tutarsın sanarım
Sensizliğime kan ağlarım

Her an yanımda aklımdasın
Tatlı gülüşünle karşımdasın
Geçen mazimi unutmayasın
Sensizliğime kan ağlarım

İnançlı ol namusunu sakın
Saf kalbinle başkasına kanmayasın
Bir tek seni sevdim unutmayasın
Sensizliğime kan ağlarım

Senin için neler vermezdim
Bu ayrılık tek bir derdim
Yavaş,yavaş kalbimi deldin
Sensizliğime kan ağlarım

Girdin kalbime yer yok kimseye
Geçen günleri gömdüm maziye
Aklıma geldik çe Nilgün'üm diye
Senin için kan ağlarım

Bahattin'der dertle yanarım
Canım Nilgünü her an ararım
Bulamazsam deli olur çağlarım
Yeter artık kan ağlatma Allah'ım
(4.4.1979)
Bahattin Tonbul
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Kan Damlası Var

Kutlarım yazan candan yüreği
Titretir göğsümdeki direği
Sağı solu dinlemez dileği
Üstünde duran kan damlası var

Acırsa bağrım beni arama
Çevren de ağaçları sar ama
Geçmişimi boş yere karama
Üstünde duran kan damlası var

Baksana kızıllaşmış gökyüzü
Mor ötesidir sevdanın gözü
Rüyalar söyleyemez son sözü
Üstünde yanan kan damlası var

Anılar bedenimi kaplamış
Kalbime sanki kılıç saplamış
Hasreti gönülde hesaplamış
Üstünde yanan kan damlası var

Bahattin’in içini kaynatma
Ruhumun acısını oynatma
Kabuk tut yaraları kanatma
Üstünde yanan kan damlası var
Bahattin Tonbul
25.4.2010
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Kana Doymadı

Sonsuzda beklerdi yalnız giderdi
Aşkımı yarıp da,kana doymadı

Hepsi bir laleydi güldü zanlılar
Onlarla konuşup sohbet ederdi
Ruhunda saklanan bütün canlılar
Sonsuzda beklerdi yalnız giderdi

Aramadı bizi,hayallerinde
Yıllarca durup da,beni sormadı
Acıları ezdi,gayelerinde
Aşkımı yarıp da,kana doymadı
Bahattin Tonbul
29.7.2009

Bahattin Tonbul
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Kana Kana

Yanımda kayboldun birden
Gözlerini kaparken uyuduğunu zannettim
Etrafın aydınlıkken
Tek ben vardım yanı başında
Birlikte geçirmiştik son gecenin karanlığını
Çok sıkıntılıydın canım
Sabaha kadar boşalttın içini dışarı
Ter temiz gitmek için Allah’ımın huzuruna
Rüzgarın esişini de anlayamadım odanın içinde
Denizdi yüreğin,
Kim bilir ne fırtınalar esiyordu gözlerinin önünde
Gece çok ayazdı dışarı
Kar yerleri bembeyaz kaplamıştı
Bedenin sıcak üşümüyordun
Bir başına yalnız yatağında yatıyordun

Sana şiirler yazıyordum yanı başında
O sessiz geceler arkadaşın olmuştu
Ağlamak istiyordun
Ağlayamıyordun
Uzun uzun hıçkırıklar altında sanki
Boğuluyordun
İşte o zaman benim boğazında
Bir yumru oluyordu sevgin
Düğümleniyordu ağrı göğsünün üzerinde

Yara her yanını kaplamış
Bedenin son mücadelesini yapıyordu
Anlayamadım
Odanın içindeki gölgeleri hissedemedim
Bomboş bakıyordun o an  çevrene
Gideceğin içini kanatıyordu
Göremedim
Hatıralarımda o gece ayaz
Son gece karanlık kaldı
Duygular kaybolurken sensizliğim
Sessizliğini arar oldu yüreğimde
Fakat sonuç
Üşüyorum artık tek başıma
Duy sevdamın ateşini
Duyda merhamet et bana
Al aşkımın korunu ellerine de
Yaksam seni kana kana
Bahattin Tonbul
5.2.2011
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Kanar Mı?

Seni seven sensiz gönlüm
Yüzüne hiç yan bakar mı
Dalındaki beyaz gülüm
Kırılıp da hiç tutar mı

Derelerde su akar mı
Seven insan hiç yanar mı
Ayrılığın acıları
İçin,için bak kanar mı
Bahattin Tonbul
26.1.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kanarcasına

Kalırmı geceler,sensiz bu sabah
Bomboş gülüşlerin,anarcasına
Dilimde heceye,ulaşsaydı ah
Dudakların çatlar,kanarcasına

Bir hıçkırık vardır,konuşamazsın
Yanaklar kıvrılır,karışamazsın
Uzayıp giderse,barışamazsın
Dudakların çatlar,kanarcasına
Bahattin Tonbul
21.3.2012
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Kanardı

Yaşayıp yaşattığın sanki bana hayaldi,
İçimdeki yaralar,kanadıkça kanardı
Yalandı bak gözlerin,baktıkçada akardı
Umudunu yoketme,aşkın hergün yanardı

Ateşlerde yanıpda,kül olmak istiyorsan
Karanlıktan kaçıpda,hür olmak diliyorsan
Hakikatı saracak,aşkını tanıyorsan
Umudunu yoketme,sevdan hergün kanardı
Bahattin Tonbul
29.4.2012

Bahattin Tonbul
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Kanarım

Sevda bir zulüm bana
Sevdiğim yok olmuşsa
Yaşamak haram bana
Yarim toprak olmuşsa

Acısını unutmam
O yar bende durunca
Yemem içmem kurutmam
Onsuz dünya kurunca

Sevda yüklü kervanı
Yaratanım çok gördü
Gönlümdeki yaramı
Kazıyıp bana ördü

Deliler gibi sevdim
Onsuz sevda çekmedim
Yari cansızda sevdim
İnan inkar etmedim

Bahattin'im ararım
Aşk için ben yanarım
Acısını tararım
Hakka heran kanarım
Bahattin Tonbul
7.1.2010

Bahattin Tonbul
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Kanat Açmış Yavrular

İşte bu garip kuşlar, farklı yönlere bakar
İnadına gururla, dağılmaz eski yıllar
İçlerinde son sevda, umutlarını yakar
Kanat açmış yavrular, birleşecek o yollar

Bir çift ana kuş iken, geçmişte gülüşüldü
Omuz omuza verip, yavrular bölüşüldü
Ayrılan özgür yavru, zamanla değişildi
Kanat yapmış kolları, birleşecek yolları

Herkes insandır dostum, bırak artık inadı
Geçmiş o yaraların, yıllarca hep kanadı
Ömür çabuk gediyor, zaman desen bunadı
Kanat açmış yavrular, birleşecek o yollar

Sen onu affedersen, o da seni affeder
Gönüllerde oluşmuş, hayal zamanla biter
Yaşam size yakışır, sevdanızsa hükmeder
Kanat açmış yavrular, birleşecek o yollar

Özlem dolu yüreği, gururunla hiç etme
Seviyorsan candan sev, acıları bekletme
Bitmiş cahil dönemler, hala onu gözetme
Kanat açmış yavrular, birleşecek o yollar

Aşktan uzak yaşarsan, hayat sanki hep sonsuz
Nefrette bir sevgidir, yapamazsın sen onsuz
Aç artık kollarını, ölüm gelir çok ansız
Kanat açmış yavrular, birleşecek o yollar
Bahattin Tonbul
20.20.2012
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Kanat Takıp

Acıyan gönlüne,baskı dolmazsa
Kanat takıp uçar, oldun bir melek

Yüreğimdeki ses beynime dolmuş
Karanlığı saran,hayal olmazsa
Beti benzi çoktan,sararıp solmuş
Acıyan gönlüne,baskı dolmazsa

Göğsünde yarayı,sarıp giderken
Vermedi zamanı, affetsin felek
Ruhunda cennete,koşup giderken
Kanat takıp uçar, oldun bir melek
Bahattin Tonbul
16.2.2010
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Kanatlanıp Uçtun Ya

Anlayamadım dünya durmadan dönüyor adeta bir kelek
Çok ansız yakaladı ikimizi birden o zalim felek
Aylarca yanında yattım alıştırdı acep ne etsek
Acılar içinde kıvranıyordun dilin dönmüyordu melek

Yeni doğmuş çocuk gibiydin o mahzun bakışlarınla
Nasılda dalgın bakıyordun arada kaşını kaldırmakla
Anlayamıyordum seni kahroluyordum işte o anda
Acılar içinde kayboldum göklere kanatlandın uçtun ya
9.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kanatlı Olur

Sopayla kilimden, tozu alırsın
Yürekte sıkıntı, elbet zor olur
Amaç toz almaksa, ayrı kalırsın
İşte o an seven, kanatlı olur

Bir yanda ağlayan, sevgili varsa
Ruhunda oluşmuş, koskoca arsa
Yandaki ümidi, elbette parsa
İşte o an seven, kanatlı olur

Kimler kederlenir, kiri alınca
Seven gönüllenir, ayrı kalınca
Acılar pişecek, közü bulunca
İşte o an seven, kanatlı olur

Yüzük olmak için, sonsuz çizikten
Yontulması zordur, kalbi ezikken
Taş taşlıktan geçmez, parmak yüzükten
İşte o an seven, kanatlı olur
Bahattin Tonbul
16.8.2013
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Kanayan Yaradır

Sevginin bedeli,kaybolsa eğer
Yok eder bedeni, sır gelir bana
Aşığım ellerde,unutsan meğer
Tükenir güzellik,ar gelir cana

Karanlık geceler,yardan uzaktır
Mum ışığında da,sana can gelir
Hasret olan gönül,aşka tuzaktır
Gördükçe onu da,bana zor gelir

Anılara  elin,değdikçe gönül
Hatırlamak bana,acı tat verir
Ağzındaki dilin,sustukça gönül
Yaradanım bana,müthiş güç verir

Akan gözlerimle,bakamam sana
Buğu kaplamıştır,suçu konsada
Yürekteki aşkı,açık tutsana
Kanayan yaradır,sancı yoksa da
Bahattin Tonbul
13.3.2009

Bahattin Tonbul
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Kandır

Ömür bir nefestir, değişmez ise
Kadın yardır, sevgili varsa candır
Erkek geçici heves değil ise
Yürekte ki akan yaşatan kandır
Bahattin Tonbul
16.8.2013

Bahattin Tonbul
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Kandilini

Yakar yürekleri yakar
Ayrılınca oldun bekar
Tadını çok anlamazlar
Yaşayanlar ancak anlar

Geceleri gündüz olmaz
Seven insan ayrılamaz
Doğadaki benizleri
Sararınca solduramaz

Al eline mendilini
Kaybettiğin sevgilini
Yakamazsan onu sende
Söndürüver kandilini
Bahattin Tonbul
27.5.2009

Bahattin Tonbul
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Kanın

Ruhumun kapkaranlık odalarında aradım
Yoktun,
Göremedim,kapı arkalarında
Yüreğimde yanan ateşin bıraktığı iz gitmemiş
Bak!
Sancı yapıyor tenimde hala

Şiirlerimiz şarkı olmuş dillerde
Sessizce
Nağmelerde okunur adın
Küçük küçük
Esen rüzgarın okşaması
Yel gibi
Titretir ellerimi
Sıcaklığında fırtınalar koparır damarlarımda
Dolaşan kıpkırmızı kanın
Bahattin Tonbul
14.7.2011

Bahattin Tonbul
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Kanın Kırmızı

Bu dünyada kalan,kalıntımızı
Göğsünde açacak,gülün kırmızı
El ele olanca,yaşantımızı
Geçilmez zamanın,kanın kırmızı

Dilime alevin,değmesi yeter
Birlikte olunca,öpüşmen yeter
Su gibi çağlayıp,akması beter
Yaşanmış zamanı,anın kırmızı

Sıcacık ateşti,beni dağlayan
Kuruyan dudağa,bakıp ağlayan
Ruhundaki aşkı,tene bağlayan
Yaşanmış zamanın,canın kırmızı

Ayrılık günleri,sanki ona dağ
Aramızdaki o,unutulmaz bağ
Seven aşıkların,geçmişleri çağ
Yaşanmış zamanın,kanın kırmızı

Bu alemde yarsiz,zamanı yenmek
Geçmişe sarılıp,onla güçlenmek
Tutuşan arzuyla,kalpte dinlenmek
Yaşanmış mekanın,kanın kırmızı

Bahattin’in tutmaz,artık kolları
Sevgiyi unutup,çıkmaz yolları
Kırık dökük olmuş,yarsiz dalları
Yaşanmış mekanın,anın kırmızı
Bahattin Tonbul
30.4.2011

Bahattin Tonbul
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Kanına

Çık gel ne olur,yetmez mi güya
Sararsın beni,akar kanına

Hayat dediğin sanki bir rüya
Alemde sensiz kalan bu dünya
Anlamsız gelir bana şuanda
Çık gel ne olur,yetmez mi güya

Gittin erkenden,sen mekanına,
Dur bekle yarım, hatta yanına
Unutma sakın,boş kollarına
Sararsın beni,akar kanına
Bahattin Tonbul
28.7.2009

Bahattin Tonbul
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Kanını Oynatan

Bu vatan bu millet,hepsi senindi
İçinde yaşayan,insan değil mi?
Uğrunda canını,değiştirendi
Kanını oynatan,bu aşk değil mi?

Nice tarihleri,elinle yazdı
Sevgiyi sevdayı,özüne kazdı
Arkandan söylenen,gerçekten azdı
Kanını oynatan ülkü değil mi?

Güneşin tepeden,battığı yerde
Umudun gönülden çıktığı yerde
Başımdan aşağı,dökülen terde
Kanımı oynatan,Atam değil mi?

Bedendeki lazı,kürdü çerkezi
Korunan bayrağın,tekti merkezi
Toprağa sarıp da,duran herkezi
Kanını oynatan,bu aşk değil mi?

Tereddüt etmeden,ölüme koşan
Çoluk çocuğuyla,eğlenip coşan
Düşmanlara karşı,engeli aşan
Kanını oynatan ülkü değil mi?

Fakiri zengini,yılmaz kadını
Aç susuz kalınca,almaz tadını
Gece ayazında,bilmez adını
Kanını oynatan,bu aşk değil mi?
Bahattin Tonbul
9.3.2011

Bahattin Tonbul
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Kanla Sil

Hak yolunda yürümek, nefsini bilenlerden
Sana yönverecekler, hakikatı iyi bil
Yerlere düşmektense, duyguyu silenlerden
Korumayı akıl et, yüreğini canla sil
Bahattin Tonbul
26.6.2013

Bahattin Tonbul
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Kanma

Yarin kolların da, aşkı ararsan
Aşkım sana umut, sakın aldanma
Haram yollarında, yari sorarsan
Umut sana haram, sakın ha kanma
Bahattin Tonbul
11.8.2013

Bahattin Tonbul
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Kanmıştı

Sevemedim ben bu yerin yurdunu
Aşık olan görü verse sonumu
Tutamadım sevdam ile kurdunu
Duramadım kaybedince konumu

Kayan yıldız akşamları ararım
Bırakmadı ulu tanrım yalınız
İçimdeki sevdaları tararım
Yarsiz geçen yüreğime salınız

Bir aşağı bir yukarı bakamam
Uzak olur gökyüzünü tutamam
Seni bensiz gönüllerde yakamam
Acır göğsüm,bir ekmeği,yutamam

Göremedim sensiz olan yarimi
Ufukları ateş ile yanmıştı
Atamadım anılarda zalimi
Ciğerleri sular ile kanmıştı
Bahattin Tonbul
16.7.2009

Bahattin Tonbul
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Kanser-1

Akşam oldu herkes odalarına çekildiler
Bense seni bekliyorum,belki de geri döner
Derler ya evini dolaşırmış gezermiş ilk günler
İki laf etmek istiyorum,bırakmam inan seni bu sefer

Çünkü vedalaşmadık hatırlasana heyacandan
İkimizde şaşırdık,sebep hep o hastalıktan
Hiç ani gideceğin aklıma gelmedi ikimize o an
Nasılda dalgın yakaladın.Azrail işini bitirdi o zaman

Hastalığa yakalanınca insanlar,acıyarak bakardı
O zaman anlıyamamıştım,bu bakıştaki manayı
Kurtulduk bu hastalıktan,atlattık o safhayı
Derken aniden insanı devirip,yok etti dünyayı
22.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kanser-2

Kanser çok acımasız bir hastalıkmışsın
Bir girdin mi içerisine ebedi çıkmazmışsın
Bunca yıldır aldığın insanlarada mı doymazsın
Bırak ta onlar sevdikleriyle doya doya vedalaşsın

Hele sevmek, acı çekmek bitiremezsin bunca yürek
Ne yaparsan yap,onlarla eğlenmek onlarla gülmek
Alırsın karaciğer,dalak,bağırsak,kalp ve böbrek
Yok etsen onları ruhlarımız birleşecek sonsuza dek

Hey Allah'ım bunu var edende sen,yok edende
İsyan etmiyorum ama,suçumuz acep nerede
Belki ben de idi,belki de,sevdiğim Nilgün'de
Bir türlü bunun sebebini öğrenemiyeceğim her halde
22.1.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kanserin Aldığı

Yağmurlu baharlarda
Sensiz olan akşamlarda
Bomboş duran bardaklarda
Dökülmezdin
İçmezdim yarsiz sessiz sabahlarda

Beklerdim yolunu
Bağlamazdım kolunu
Unutmazdım solunu
Çaresiz birden bire
Kanserin aldığı sessiz sabahlarda

Ayrılanlar ağlardı
Sevenler yıkılmazdı
O yar beni bağlardı ama
İnan yaran içimden acın hiç çıkmazdı

Umut bitmez sevdaların ardında
Gidenlere küsmez ilk baharında
Sen varken üzülmez,özlem kahrında
Kanserin aldığı o son sessiz baharında

Yar varken içi titremezdi
Sormayanı kim desen  bilemezdi
Masum çocuk gibi seni görmezdi
Kanserin aldığı o son sessiz baharında

İşte bunun adı sevdaysa söyle
Sevenler küfretmez delirtmezdi böyle
Soralım aşk cehennemini de yakarmısın öyle
Kanserin alıp götürdüğü o son sessiz baharında
Bahattin Tonbul
18.12.2011

Bahattin Tonbul
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Kapansaydı Gözlerim

Ruhlarımız ayrılmaz,bedenler ayrılsada
Çok genç yaşta tutuldum,o kötü hastalığa
Bu dünya ya doymadan,seni ayrı koysada
Toprak ile karıştın,girdin o karanlığa

Mezarını el kazdı,tutmadı bu ellerim
Yüreğime ne yazdı,sensiz olan günlerim
Unutamam seni ben,sesiz olan dillerim
Cümlesini sen aldın,kapansaydı gözlerim
Bahattin Tonbul
25.5.2010

Bahattin Tonbul
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Kapını Kimse Çalmaz

Bu dünyada isteğimi çıkıp ilan ederim
Ben olmaz isem yanında,kapını kimse çalmaz

Sevgilim buradan gitti,ahrettir onun evi
Deme öyle bence evi,yüreğim dedir derim
Unutmadım sevdiğimi,yalnızlığımın devi
Bu dünyada isteğimi çıkıp ilan ederim

Deliler gibi aşığım,akan sular durulmaz
İçindeki toprak taşı,elek üstünde kalmaz
Aşkına tereddüt edip,ona buna sorulmaz
Ben olmaz isem yanında,kapını kimse çalmaz
Bahattin Tonbul
11.4.2009

Bahattin Tonbul
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Kapkaracık Taşlara

Yalnızlığı hissetmek,öne katmış gücünü
Senden çok uzaklarda,karanlık sokaklara
Yerleri yar bilmedik,ayırtmasın öcünü
Bize yabancı oldu,kapkaracık taşlara

Güzelleri sormadan,haykırmadı yüreğim
Gittiğin o bahçede kaybolmadın meleğim

Ellerinde sallama,kaybetmiştin  geceyi
Aşkımızı yormadan,demedin bilmeceyi
Sakladığım günleri,unutulmaz heceyi
İkimize yabancı,kapkaracık taşlara
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Kaplarsa Seni

Yarim bülbül olmuş,dal diye toprağa konmuş
Konmuş toprağa dal,diye yarim bülbül olmuş

Rüzgar kırmış dalı,estikçe büyür o yalı
O yalı estikçe,büyür rüzgar kırmış dalı

Acı kaplar seni,yüreği yakarsa beni
Beni yürek yakar,acılar kaplarsa seni
Bahattin Tonbul
9.9.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kar

Kışın oluşan çamuru ve pisliği kokuyu kapatan kar
Yeni oluşan ev kuracak kişilerde de bu işi yapan yar
Karın korktuğu onun yok olacağı tek mevsim ilk bahar
Aşık olanların korkuları içlerinde yüreklerini devamlı yakar

Kar beyazlıktır temizlikdir derinliktir soğuğu insanı yakar
Sevenlerin kalplerinide aşık olanları bıraktığı acılık  akar
Bu yakma ve akmadan oluşan yeni bir varlık ortaya çıkar
Akar ve yakar bir arada olunca Allah her ikisinede bakar

Sonbahar karı sevindirir çünkü onunla soğuklar başlar
Sevenleri aşık olanları ise hüzünlendirir ayrıca bu bahar
Yeşillikler kaybolup yerini alacak yağmur kar ve rüzgar
Toprağa girmiş  insanı hatırlatıyor,bunaltıyor adeta bunlar
22.02.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Kar ve Güneş

Yalnız başına ortada kalmış güneş ve kar
Nasılda birbirlerine göz kırpıp bakışıyor onlar
Adeta ikiside birbirine aşık incitmemek için
Kar dayanamayıp eriyecek  biraz daha bakışsalar

İkiside çok seviyorlar birbirlerine dayanamıyorlar
Kar güneşe,güneşte kara bakışıp doyamıyorlar
İkisinin arasına sık sık girip bunları ayıran rüzgar
Karı anında eritip güneşi esintiyle serinleti veriyorlar

Kar ve güneş bulundukları ortam zıttır, olmadık bir eş
Bu yüzden ters kutuplar bir birlerini çekiyor be kardeş
Erkek ve kadın değil mi zıt bunlar evlenip birleşiyorlar
Gördünmü nasılda birbirleriyle bütünleşip kenetleşiyorlar

Bütün bu olanları yapan tek kuvvettir, o da Allah
Karanlığı gece,aydınlık ve gündüze de eden sabah
Bütün doğa hareketlerini ve gücünü ondan  alacak
Sevdirende o ayıranda o bütün insanlık toprak olacak
22.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kar Yükseğe İlk önce Yağar

Neden kar ilk önce yükseği kaplar,
Çünkü yolunda ilk uğrakda onlar
Zamanla eteklere doğru yığılırlar
Sonunda hepsi tabanda toplanırlar

Güneşde ilk önce tepeden ısıtmaya başlar
Aynı kar gibi sırayla etekten tabana ulaşırlar
Bazen olur ki o tabana ulaşamadığı noktalar
İçindeki canlılar güneşe doğru adeta fışkırmışlar

Peki ya yaşayan insanlar böyle değil mi dostlar
Eziyeti çeken her zaman olur anne ve  babalar
Bir kısım darbeyi de ben gibi ortanca çocuk'lar
Küçükler daha masum belki bu sıkıntıyı ileride anlarlar
04.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kara

Dibi kara baksana one eskimiş o kapkara
Üst,üste koymuyorlar olmuş oda maskara
Dikkat etmezsen ileride derin olan bir yara
Vücudu sarar aşk durmadan derman ara

Kara aldatmasın içini doğru dürüst göremezsin
Bu yüzden üzüntülü günlerde o rengi seçersin
Altına gizlenmiş yıllarca hiç değiştirmezsin
Bu renge sonradan bazıları siyah ismini versin

Hayatın dönümü görülmeyen yerleri olmuş kara
Eş dost durmadan arıyor hissetmadinmi bu ara
Ben yarimden ayrıldım içimde oluşan bu yara
İnşallah tez elden iyi olur dağılmaz fukaralara
09.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kara Bahara

Hasretim oldu onsuz geçecek bahara
Her şeyim doldu gelecek sonbahara
Bu mevsimler içinde varmı dır yarim
Gönlümde oluşup ak olan  karabahara

Baharların değişimi bitmezdi  onun içinde
Oynuyor adı hep kalbim yok ki yerinde
Alıp götürdüler belkide başka bir seferinde
Topraktan fırlayacak yatamaz o yerinde
16.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kara Cesim.......Cesim Karadağ

Ulu tanrım yazmış sen ile beni
Ne yazık ki benim,akrabam idin
Hakkın ahvalına,taşısam seni
Kara Cesim derdin,öyle severdin

Göz göze bakışıp,öyle sevmiştik
El ele tutuşup,sevda çekmiştik
Aç ve susuz iken,çok dertleşmiştik
Kara Cesim derdin,öyle severdin

Neler gelip geçti,bilsen dünyadan
Hepsi de sanaldı,uyan rüyadan
Şimdi ayrı kaldık,ortak mayadan
Kara Cesim derdin,öyle severdin
Yer yüzünde haset,insanlar yaşar
Akıl vermek kolay,yaşasa şaşar
Koynunda mikrobu,sarmışsa kaşar
Kara Cesim derdin,öyle severdin

Bizi kıskananlar,nazar mı yaptı
Geçmişe bakıpda,fesatlık kaptı
Doğru bildiklerim,yoldan hep saptı
Kara Cesim derdin,öyle severdin

Birlikte anımız,ne çabuk geçti
Bu sanal dünyadan,sevdalar seçti
Karanlık gecede,dostlarım heçti
Kara Cesim derdin,öyle severdin

Dillere düşürdün,sevdamı benim
Yavrular deşirdin,hasreti tenim
Hani çok severdin,canımsın derdin
Kara Cesim derdin,öyle severdin

Unuturmu sandın,geçmişim anı
Seni seven yürek,yitirmiş canı
Kimseye söylenmez,hasretlik yanı
Kara Cesim derdin,öyle severdin
Bahattin Tonbul
3.8.2011

Bahattin Tonbul
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Kara Deniz Ve Yar

Deniz gibiydi gözleri,saçları adeta güneş
Dudaklarından çıkan o dumanlı bir ateş
Kumsala zor attı kendini adeta boğuluyordu
Birlikte tam yüzerken altından kaçtı kalleş

Koskoca bir canavara benziyordu dalgalar
Yükselip alçalın göğsü denizin sularına bakar
Sanki bir kuyuya düşercesine  yok olacaklar
Adamı içine alıp bir karış suda boğulacaklar

Korkarım o çılgın Karadeniz’in çırpınışına
İçinde yüzecek insanın güçlü kulaç atışına
Bazen gülüp bazen de hafif kaşını kaldırışına
Dayanamaz o rüzgarın sertçe göğsüne vuruşuna
10.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kara Diye

Aşk tadan adam olsun
Sevda çeken sağlam olsun
Deli gönül seni bulsun
Yari yarsiz arar gönlüm

Sevgi diye aşka yazdık
Gönül diye kalbe kazdık
İkisinde biz beyazdık
Kara diye yandı gönül

Umudu hiç düşündün mü
Sevdasız sen üşüdün mü
Beni bensiz bölüştün mü
Kara diye yandı gönül
Bahattin Tonbul
1.2.2011

Bahattin Tonbul
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Kara Kış Çok Acı Verdin

Babamı kışın kaybettim yirmi bir  yaşında
Annemi ise aynı mevsim şubat ayında
Ortalık soğuk nasıl koymuştuk toprağa
Bu yüzden kış gelmesin,atlayı versek bahara

Kaynanam karlı,soğuk bir günde ocak ayında
Kayınpederimde yollar kapandı,yapamadım son görevimi ona
Affedemiyordum o an kendimi eşim acı çekiyordu orada
Bu yüzden kış gelmesin,geçelim hemen bahara

Bu kış,kara kış çok acı verdin sakın ha unutma
En sonunda canımı cananımı da aldın bağrına
Seni sevmiyorum hep acıyı tatdırdın bana
Bahar gelmesin,kış gitmesin umurumdamı dünya
27.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kara Mehmed....Mehmet Atak

Karşılaştığımız ilk günden belli
Sevda ve aşkımın estiği yeldi
Gönül kervanına,akan bir seldi
Kara Mehmed diye severdin beni

El ele tutuşup hiç gezmedik mi
Göz göze bakışıp çok gülmedik mi
Aç ve susuz iken,dertleşmedik mi
Kara Mehmed diye severdin beni

Neler oldu neler,gelip de gitti
Koskoca dünyada fesatlar yetti
Seninle güzellik,çok erken bitti
Kara Mehmed diye severdin beni

Yer yüzünde nankör,insanlar yaşar
Kimden ekmek yese,kimi de şaşar
İçindeki mikrop,olmuşsa kaşar
Kara Mehmed diye severdin beni

Eller sevdamıza,nazarmı yaptı
Geçmişte yaşama, fesatlık kaptı
Doğru dediklerim hep yoldan saptı
Kara Mehmed diye severdin beni

Hayalinden zaman geçip de gitse
Bu yalan dünyada sevdalar bitse
Karanlık gecede,gerçekler ötse
Kara Mehmed diye severdin beni

Dillere düşürdün,küçük aklınla
Yavrular deşirdin,gönül hattında
Hani çok severdin,sonsuz tahtımda
Kara Mehmed diye severdin beni
Bahattin Tonbul
2.8.2011

Bahattin Tonbul
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Kara Mehmed..1.....Mehmet Atak

Sabah seherinde,doğardı güneş
Koynumda beslenmiş,şeytanlı bireş
Gelecek günleri,yüreğinde deş
Kara Mehmed diye severdin beni

Zaman akıp gitti,senli de sensiz
Yaşlanacak gönlün,elbette bensiz
O güzel günleri,unutma densiz
Kara Mehmed diye severdin beni

Bunca yaşananlar,hep hayal oldu
İçinde sevdaya,şeytanlar doldu
Gönül andıcıma,desem kim kondu
Kara Mehmed diye severdin beni

Gece karanlıklar,yıldız kaplardı
İyilik yaptığım,ne hesaplardı
Yüzüme gülüp de,zehir saplardı
Kara Mehmed diye severdin beni

Hani bana derdin,sensin Mehmedim
Yıllar geçtikçe de ev kurdu derdin
Kimi zaman sevdin,sonra terk ettin
Kara Mehmed diye severdin beni

Güneşin üstünde,bulutun bendim
Sevdamı içimde,solduran sendin
Yaşanmış sevdayı ne çabuk yendin
Kara Mehmed diye severdin beni
Bahattin Tonbul
2.8.2011

Bahattin Tonbul
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Kara Mehmed..2.....Mehmet Atak

Beni ben bilirdin öylede sevdin
Senin yokluğunda, sen acı verdin
Unutma ölenecek erkeğim derdin
Sarı gelin bu alemde aldanmaz
Kara mehmet sarı gelinsiz yanmaz

Beni sen bilirdin,öyle överdin
Bu sanal dünyada,erkeğim derdin
İnan beni her an hep öyle severdin
Sarı gelin bu alemde aldanmaz
Kara mehmet sarı gelinsiz kanmaz
Bahattin Tonbul
1.6.2012

Bahattin Tonbul
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Kara Saçlarına Hesap Sorulmaz

Sen Allah’a güven,emrinden çıkan
Sözünde durmayan,itibar olmaz
Merhametli yaşa,kalpleri yıkan
Arsız olanlardan,utanma olmaz

İşitme alemin,kötü halini
Dedikodu yapma,at vebalini
Dinleme zalimi,yar kemalini
İşte o zamanda,günahkar olmaz

Biz insanlar etten,kemikten olduk
Yaşadığı halde,sebepsiz solduk
Yaratana bakıp,deryada yolduk
Sevda çekenlerden,günahkar olmaz

Bu dünyada kuşlar,kanat çırparlar
Gökyüzünde aya,göz mü kırparlar
Doğru söyleyeni,gerçek hırpalar
Karanlık gecede nefes alınmaz

Elinle bir tutup,harama bakma
Dilinle su yutup,boş yere akma
Gözünde uyutup,ateşler yakma
Gönül bedenine sual sorulmaz

Bahattin’im bende, sevdim bir zaman
Aşk kervanına,katıl o zaman
Gündüz aç kalırsam,oruç ne zaman
Kara saçlarına,hesap sorulmaz
Bahattin Tonbul
4.4.2010

Bahattin Tonbul
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Kara Saçlı Sevgilim

Kara saçlarını  mümkün değil unutmak
Hele o kara gözleriyin içine bakmak
Her an ateşli bakışınla kalbimi yakmak
Şu anda onların hepsi olmuştur toprak

Ne olursa olsun hepsi şu an kalbimde
İçimi yakan ne ise hala duruyor sinemde
İnanmasan hergün gelde kalbimi dinle
Bak nasıl atıyor her an senin isminle

Toprak bizleri yer yüzünden alıyor
İnileyip doğasına bir güzelce katıyor
Her zerresi bakın nasıl insan kokuyor
Benim yarimde dostlar orada yatıyor

Ararım her tanesinde kokunu bulurum seni
Öylesine sevdim ki unutamam o senin buseni
Gözlerim görmesede burnumla tanırım nefesini
Ey canım sevgilim dinle bak bu kalbimin sesi
25.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kara Sevda

Dert içimi yaktı bana kan tükürttü sevgilim
Sönmeyecek ateşlerle yaktırdı yinede sevdim
Yana yana kül olup kendimi buralarda tükettim
Sana doyamadım muradıma da daha erememiştim

Yar peşinden yata kalka düşerek hep süründüm
Alamadım cevabını çaresiz dertlere büründüm
Sakın benim gibi böyle sevdalara düşmeyin
Kara sevda denen macera içinde  göründüm
29.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kara Yazım Derim

Beni dünyam asenamla ışıdı
Onun aşkı içerimde sızıydı
Gönlümün sultanı,kalbimin yıldızıydı
Kara yazım derim,başka demem sevgilim

Demişsin her aşık üzüntü çeker
Uyduruk ca yazmışsın küfürden beter
Kalbimin yarası piş dik ce pişer
Kara yazım derim,başka demem sevgilim

Duydum ki ilerici olmuşsun
Bana da gerici diyormuşsun
Beynini yıkamışlar biliyor musun
Kara yazım derim,başka demem sevgilim

Kara yazı neymiş ak olmalı dersin
İlerici sevgilim dengim değilsin
Söyle asenama canımı yesin
Kara yazım derim,başka demem sevgilim

Bahattinim kahrederim feleğe
Canım kurban asena gibi meleğe
Unutmam onu taş basarım yüreğe
Kara yazım derim,başka demem sevgilim

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kara Yel Gibisin

Bu elden gittin gideli
Gönlümde ki rüzgar gibi
Tatlı esen seher yeli
Bıraktığın acı belli

Unutmam mümkün değil
Sevgi hasrete meyil
Poyrazın bıraktığı izi
Silmek inan kolay değil

Yanıyor yüreğim durmadan
Sen gittin gideli aha buradan
Akan gözyaşım sel oldu ondan
Sineme vuran kara yel gibisin
9.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Karam

Derelerde yar arar
Yardan ayrılmak zarar
Acısını atmadım
Zor geliyor bu karar

Bu dünya bana haram
Acırdı müthiş yaram
Bedeninden ayrılıp
Uzağa gitti karam
Bahattin Tonbul
29.3.2009

Bahattin Tonbul
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Karama

Gönüllerde yaz olmaz
Yar olmazsa soyulmaz
Ayrılık girmiş ise
Sevenler dayanamaz

Bedenleri saran yar
İçerimde acı var
Bu alemden gidersen
Sensiz bana olur dar

Dereler akıp gider
Sevenler yarıp gider
Gerçek aşkı taşıyan
Yağmurken sele gider

Damarımda akan kan
Ateş olup durmayan
Sevda hasreti gibi
İçin için sızlayan

Uzaklarda arama
Aşk gönlünde var ama
Bakışların tır sımış
Yari bana karama
Bahattin Tonbul
26.6.2009

Bahattin Tonbul
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Karanfil Oldu

Anneciğim çocuk yaşta nişanlandın
Babam iki yıl askerlik etti vakit kazandın
Sonrada düğün dernek hazırlandın
Esas adın Zeliha,Halk arasında Karanfil kaldın

Evlendin iki çocuğun,doğdu ve öldü
Çok kan kaybettin,psikolojin söndü
Sabırla bekledin,sonunda güldü
Zeliha anam,halk arasında Karanfil'din

Bin dokuz yüz ellide ağbim Hayrettin oldu
İki yıl sonra kızın Aysel dünyaya kondu
Beni de üçüncü çocuk olarak sundu
Zeliha anam,halk arasında Karanfil oldu

Derken iki yıl sonra Nurettin dünyaya geldi
Evet sonuncusu Gülüş aileye hayat verdi
Çok yıprandı evde iş güç göremezdi
Zeliha anam,halk arsında Karanfil kaldı

Beş çocuk tek yatak da büyüdük
Kimi aç,kimi tok sanki bir sürüydük
Annem bakamazdı, hepimiz büzülürdük
Zeliha anam,halk arasında Karanfil bilirdik

Önce abim Hayrettini evlendirdiler
Peşinden ablam ve Gülüşü amca oğullarına verdiler
Çok isterdi ama Nurettin'i evlendiremediler
Zeliha anama,halk arasında Karanfil dediler

Babam öldü hepimiz yetim kaldık
Kardeşim Nurettin'in başını bağladık
O da böylece evlendi kimseye yaranamadık
Zeliha anam,halk arasında Karanfil kaldı

Derken Bahattin Balıkesir'de okudu
Orda sevdiği kızı,karşısında buldu
Evlen di bekarlığı böylece son oldu
Zeliha anam, halk arasında Karanfil oldu
3.8.2007
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Karanlığı Saran

Derelerin suyu neden tuzsuzmuş
Buradaki balıklar,üstü pulsuzmuş
Seven aşıkların,hepsi çulsuzmuş
Karanlığı saran,hayal olmazsa

Yüzüne vurduğu,güneş kurutmuş
Sevmeyen yarini,erken unutmuş
Gökyüzünü duman,sarıp pus tutmuş
Karanlığı saran,hayal olmazsa

Tatlı suda tatlı balık bulunur
Yarden ayrı düşüp,içi burkulur
Oltaya takılan,gerçek pulludur
Karanlığı saran,hayal olmazsa

Baharda koyunla,kuzu kırpılır
Avcının vurduğu,ördek çırpınır
Yarinden ayrılan,farklı tartılır
Karanlığı saran,hayal olmazsa
Bahattin Tonbul
9.2.2010

Bahattin Tonbul
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Karanlığı Sarıp

Sevdamız yayılmış,ilimde
Karanlığı sarıp,bitmezse

Yaşarsın kalbimde,durursun
Aşkın sarılmış bak,dilimde
Seni sevmeyenler,kudursun
Sevdamız yayılmış,ilimde

Ateşi iyi yak,tutuşsun
Bedenimde yaran,gitmezse
Sonsuzda sevgimiz buluşsun
Karanlığı sarıp,bitmezse
Bahattin Tonbul
15.11.2009

Bahattin Tonbul
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Karanlığın Gücü

Karanlığın gücü ne bilmiyorum korkutuyor insanı
Görmeyince kimseyi sanki birileri boğuyor adamı
Yürekleri yakıyor sessizlik daraltıyor tüm mekanı
Girmişsin mezarada toprak örtüyorlar tamammı

Huzur kalmıyor o zaman kalbimin sesi etrafı çınlatıyor
Öyle yüksek frekansta çalışıyor ki ses yankı yapıyor
İşitenler şaşırıp bu nedir diye sağa sola bakıyor
Girmişsin mezarada toprak altında adamı bağırtıyor
15.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Karanlık Bir Gece

Karanlık bir gecenin sabahında hiç huzurum kalmadı
Güneş yoktu,yıldızları da bulutlar üstünü kapadı
Gözler görmeyince gönül kapılarım açık kalmıştı
Korkudan titriyordu yüreğim senden de çok uzaktı

Aya ne dersin tam o gece yoktu bilemem
Hastalandım artık soğuk sularda içemem
Yanıyor ciğerlerim bu acıya git de diyemem
Sana doğru bakıp da göz yaşlarımı hiç de silemem
07.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Karanlık Gecede

Ufkuna bakıpda,hayal eyledim
Karanlık gecede,yollar bekleme
Bir fakire ömrü, durdum söyledim
Öpüp de koklayıp,nazar ekleme

Ayrılık geçtikçe,özleyip yanma
Göğsündeki yanan,ateşe kanma
Yarsiz o çorbaya,sakın ha banma
Karanlık gecede,yollar bekleme

Geceyi gündüze,kattıkça soldum
Bakan gözlerine,akan yaş oldum
Sensiz bu diyarda,yaşayan duldum
Karanlık gecede,yollar bekleme

Gökyüzünde yıldız,umutsuz eser
Rüzgarın altında,üzülüp küser
Acısı tenini,durmadan keser
Karanlık gecede,yollar bekleme

Sevenin gönlünde,aşkı yarattın
Sevdanın yüzünde,kalbi daralttın
Bastığın toprakta,yari saralttın
Karanlık gecede,yollar bekleme

Bahattin’im bende koca çınarım
Yarden  ayrı kalmış,hergün anarım
Aşkı taş bağlanmış,kalbe sararım
Karanlık gecede,yollar bekleme
Bahattin Tonbul
14.5.2012

Bahattin Tonbul
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Karanlık geceler

Bir kadın bu kadar sevilirse
Bir erkek bu kadar özlenirse
Bir aşk fırtınasıdır işte bu
Yaşatılanlar devredilirse

Bitmez olan sevda gönüllerde
Kaybolmaz dostlar içsen içkiler
Yaşanmış hepsi bak ömürlerde
Bitmez yalnız karanlık geceler

Ne olursa olsun gene mutsuz
Ağlar durur gözyaşı derbeder
Bu alemde kavuşmak umutsuz
Bilir sevgilim ölüm terk eder

Düşünmemek yar elimde değil
Islak kirpikler silinmez değil
Ağlamaksa hiç erkekçe değil
Bitmez yalnız karanlık geceler

Bomboş bulutlar tutar mı beni
Düşüme dolan hayalin yeni
Yaşayan bilir unutmam seni
Bitmez yalnız karanlık geceler
Bahattin Tonbul
17.12.2011

Bahattin Tonbul
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Karanlık Gecelerde

Yüreğindeki ateş cennet bahçesi
Dilini tutan nesi,yarin busesi
Yaşayan gönül ise,yarin adresi
..........Duyduğum aşk hevesi,duygunun sesi
..........Karanlık gecededir,yalnız meleğim

Acıları katınca,yer gök  ağladı
Sensiz bedenimde ki,gönlüm çağladı
Sönmeyen aşkımıza,kara bağladı
...........Yıkılan bedenini,toprak dağladı
............Karanlık gecelerde yalnız meleğim
Bahattin Tonbul
24.10.2009
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Karanlık Gecelerin

Karanlık gecelerin, bitmesin o sabahı
Ben yarimle buluştum, aşktı bunun hevesi
Yüreğimde özlemi, acısıdır refahı
Gölgesiyle konuştum, gitmeseydi nefesi
Bahattin Tonbul
18.11.2015

Bahattin Tonbul
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Karanlık Geceyi

Gönlümü saran ip,olsan da germem
Karanlık geceye,sar da diyemem

Dünyadaki aşkı siz bana verin
Kaybolacak sevgi,can olsa vermem
Sızlayan bedeni,toprağa serin
Gönlümü saran ip,olsan da germem

Bağrıma basarım,sensiz halimi
Yalvardım tanrıya,dur da diyemem
Gökyüzünde uçan,bensiz zalimi
Karanlık geceye,sar da diyemem
Bahattin Tonbul
12.2.2010

Bahattin Tonbul
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Karanlık Şimdi

Kırda gezer iken bir çiçek ezdim
Patika yolları,kaplamış hepsi
Gece gökyüzünü,bakarken sezdim
Yıldızsız hayalim,karanlık şimdi

Sağında solunda,sevenlerine
Turuncu yanaklı,gülenlerine
Bensiz o aleme,gidenlerine
Işıksız hayalim karanlık şimdi

Gülen gözlerinle selamın yolda
Adını yazmıştım,izinse kolda
Sensiz bu dünyada,duramam salda
Parlayan hayalim,karanlık şimdi

Bilsem çizermiydim,sensiz resmini
Kırdaki çiçeğe,verdim ismini
Yaşanan sevdayla,bırak cismini
Ağlayan hayalin karanlık şimdi

Gittiğin o yerde hatırlarmısın
Falından çıkanı,anımsarmısın
Bensiz o alemde karamsarmısın
Yalınız hayalim karanlık şimdi

Bahattin’im açsa,papatya falı
Gelip görmeyecek,yaşanmış Salı
Ruhumu kaplayan,aşkımız yalı
Özleyen hayalim,karanlık şimdi
 Bahattin Tonbul
18.2.2012

Bahattin Tonbul
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Karanlıklar Korkusu

Karanlıklar ordusu
Yıllarca sardı dünyayı korkusu
Eğer güneş olmazsa
Aydınlığın olmazdı değer yargısı

Sabaha karşı ortalığı sara pusu
Yüreğimi saran aşkın olumsuz korkusu
Güneş gelince dağılır
Ortalık aydınlanır görürsün o zaman sonsuzu

Korkunç hayâllerin dolgusu
Sardı benim tüm ruhumu
İçime işledi desen desen
Bıraktığı izin müthiş dokusu
15.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Karanlıklarda

Hayat bu biter mi dersin dünyada
Gönülden geçer mi bu nasıl sevda
İçindeki acı korkunç da olsa
Durmazdı aşkımız karanlıklarda

Çıranı yak mum yak sen oralarda
Yüreğinde aşk bulunmaz burda
Seni sordum bende yoktun sonunda
Durmazdı aşkımız karanlıklarda

Derelerde sular çağlayıp akar
Yükseklere yağar yığılır tüm kar
Besler hepsini o durmadan çağlar
Durmazdı aşkımız karanlıklarda

Koş koşa gelsen düzgün bir yolda
Toprak kaplar gözün görmez sonunda
Ayağın batmışsa çıkmaz çamurda
Durmazdı aşkımız karanlıklarda

Hayat dedin de sanki bir nefes
Kalmazdı o bende içimde heves
Kalk artık sevdiğim yavaşça bir ses
Durmazdı aşkımız karanlıklarda
Bahattin Tonbul
11.12.2008

Bahattin Tonbul
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Karanlıkları Bırak

Karanlıkları bırak
Satırlara tek tek bak
İçimde olan ahmak
O sana ulaşacak

Aşkımızın sonunda
Tad alırım yolunda
Bakarsın kolunda
Sevgilisi koynunda

Korkma sen söylemekten
Uzak durma gönlümden
Seni seven yürekten
Bu hayat tükenirken

Korkarak yaşadım ben
Aşkı sevdayı senden
Hepsini öğretirken
Nasılda kaçtın birden
23.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Karanlıkta

Sevenler akar sakın durdurmaya çalışma
Üstlerinden geçe bilmek için köprüyü kurma
Gözlerinin içerisinde olacak siyah bir hurma
Karanlıkta görmezler  boş yere hayal kurma

Ölürsem eğer tüm umutlarım senin olacak
Yüreğim son teselimi elbet sende bulacak
Dayanırsam acına verdiğin bütün sevgin
Eşe dosta arkadaşlara son hatıra olacak
2.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Karanlıkta Yarimi

Seninle yaşar iken,seninle olamadım
Tüm zamanı okulda,çalışmaya adadım
Peki şimdi ne kadar,çokmuş bak sen zamanım
Birlikte olduğumuz,anı anlayamadım
Karanlıkta yarimi,arayıp bulamadım

Başbaşa her ikimiz,aşkı tadamadık ki
Eş dost ve akrabadan,ayrı olamadık ki
Çocuklar oluncada,yalnız duramadık ki
Yaşarkende sevgiye,cana doyamadık ki
Karanlıkta yarimi,arayıp soramadık

Şu anda hem okulda,hemide  evimdeyim
Yalnızlığımda seni,heran düşünmekteyim
Acılarla anıyı,yerlere sermekteyim
Sensizliğe ağlayıp,isyanlar etmekteyim
Karanlıkta yarimi,arayıp bulur isem
Bahattin Tonbul
11.12.2009

Bahattin Tonbul
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Karar Verir

Sular yükselince, balık sevinir
Sular çekilince, karınca gelir
Kimse üstün olmaz, hakka güvenir
Suyun gücü onda, o karar verir
Bahattin Tonbul
16.2.2013

Bahattin Tonbul
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Karardı

Bırakma ne olur beni,en son duran gülünden
Hak dilinde ferman bulur,yalnızlığı karardı

Bedenler başkadır ama,ruhumda sen olursun
Aşkı sevdayı topladım,yaşarken tüm gönlünden
Tut ellerimi istersen,yüreğimde solursun
Bırakma ne olur beni,en son duran gülünden

Anılar bir derya olur,yağmurda suda yaşar
Acıları hiç gitmezdi,geceleri sarardı
Sevgimizse güneş olur,taşa toprağa taşar
Hak dilinde ferman bulur,yalnızlığı karardı
Bahattin Tonbul
16.8.2009

Bahattin Tonbul
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Kararını Hemen Ver

Yatar bütün atamız, Şerefli koçhisarda
Zamanı durdurup da, özlemini kaybetme
Anan baban üzülmüş, hayalleri hasarda
Kararını hemen ver, umudunu yoketme

Hey mehmedim dönde bak, sevdan olmuş ne ala
Gönüllere girmeden, ayrıldığın mualla
Acıları tatdıkça, el açmışsın duayla
Kararını hemen ver, umudunu kaybetme

Mazi omuzunda yük, korku yürekte dolu
Hayallerin ürkmesin, sevgin hakikat yolu
İki kalbin özlemi, nefes aldıkça solu
Kararını hemen ver, umudunu kaybetme

Hayret hayret ki hayret, rüyadan çıkmıyorsun
Sen onunla yürürken, inan hiç bıkmıyorsun
El ele tutuştukça, kimseye bakmıyorsun
Kararını hemen ver, umudunu kaybetme

Hey bre sarı gelin, boş yere celallenme
Bunca yıl ayrı durdun, yıldızsız hilallenme
Mehmet Atak son yıldız, kayarsa depelenme
Kararını hemen ver, umudunu kaybetme

Karanlık gecelerin, geç olurmuş sabahı
Sana akıl verenin, bitmemiş sende ahı
Kur artık şu yuvanı, geç kalmasın son vahı
Kararını hemen ver, umudunu yok etme

Yakmaz inan başkası, sevdan yürekteki kor
Sırtını da dönsen de, yalnızlık gerçekten zor
Evlat dostluk sevdası, yarsiz olmuş bak mosmor
Kararını hemen ver, umudunu kaybetme
Bahattin Tonbul
20.10.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kararlımısın

Ne kadar uzakta yaşarsın anım
Geri dönmeye gerçek korkarmısın
İçimdeki ateş özletir canım
Bana küsmeye sen kararlımısın

Söyle be sevdiğim sensiz her gece
Şiirde çekermiş seninle hece
Kırılırmı dersin,yarsiz bilmece
Bana küsmeye sen kararlımısın

Ne yaparsın akşam bensiz orada
Anlamayan diş biliyor burada
Ne yaptım sevmekten,gayri sırada
Bana küsmeye sen kararlımısın

İnce ince türkü söyler derinden
Entarisi çok hoş olmuş serinden
Ayakları yırtık,kokmuş terinden
Bana küsmeye sen kararlımısın

Hacizdi duygular,yükseldi bir ses
Karanlıkta parlar,sanki bir nefes
Bıçak gibi keser,göğsünü kafes
Bana küsmeye sen kararlımısın

Bir köşede tutup,tükendi zaman
Kaçkez doğurmuştu,vermezdi aman
Gözleri siyahtı,yüreği yaman
Bana küsmeye sen kararlımısın
Bahattin Tonbul
14.4.2012

Bahattin Tonbul
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Kararmasın

Sensiz aşkı neyleyim
Yürekler eriteyim
Umutları kaybolsun
Sevdayı tüketmeyin

Aşksız güneş doğmasın
Işıklar kararmasın

Bırakmasın elimi
Kaybetmeyin sevgimi
Yaralarım sızılar
Farklı dünya değil mi

Aşksız güneş doğmasın
Işıklar kararmasın
Bahattin Tonbul
26.12.2008

Bahattin Tonbul
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Kararsız

Çok mutsuz ve kararsız
Yaşadığı o aşkı
İnan unutamayız
Yok olacak merakı

Küslükleri yaşamak
İstemez isen eğer
Barışmayı sağlayan
Elleri hemen çeker
24.07.08
Bahattin Tonbul
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Karatan

İşte yar dediğin bu mudur
Yüreklere girip, kaybolur
Aşk ateşi  alan, çok mudur
Yaşadıkça o şey,yok olur

Doğadaki otun,acısı
Tattırmasın bana,yaratan
Yakar sevenlerin,sancısı
Çekiversin aşkı,karatan
Bahattin Tonbul
25.2.2009

Bahattin Tonbul
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Karattım

Sevda beni mecbur etti
Sevgiyi ben mi yarattım
Ölüm onu aldı gitti
Geceyi ben mi karattım

O gidince çok bekledim
Dünü bugüne ekledim
Hasret kalınca tekledim
Geceyi ben mi karattım

Sabahları güneş doğar
Gölgelere kimler sığar
Seven sevmeyeni boğar
Geceyi ben mi karattım

Yüreğimi boşa aldım
Özlemini yele saldım
Ben yarimden ayrı kaldım
Geceyi ben mi karattım

Ateş olup yarsiz yanma
Ayrılığı közde sanma
Yalan yalnış söze kanma
Geceyi ben mi karattım

Rüzgar sert kayadan eser
Yokluk umudumu keser
Acı bedenimi asar
Geceyi ben mi karattım
Bahattin Tonbul
8.11.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Karda Da Soğutamam

Yar gönlümün sevdiği
Yüreğimin ezdiği
Bedeninde duramaz
Ruhumun erittiği

Tut elini elimle
Yarin gönlü benimle
Aşkını kaybetmeden
Yalnız kal sevdiğinle

Seni boşa atamam
Toprağa karışamam
İçimdeki ateşin
Karda da soğutamam
Bahattin Tonbul
11.1.2009

Bahattin Tonbul
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Karda Yürürken

Dışarıda bir uğultu,karlı fırtana var
Uuu....diye ağlar adeta etrafı yırtar
Bu ses içimi ürpertir,müthiş korku salar
Korkuyu yaşarken,kalbim küt,küt diye atar

Sanki bu fırtına içinde kalmışsın sen ve ben
Biliyorum çok severdin karda birlikte yürürken
Elimi tutardın sonrada koşar beni kara yiterdin
Kalbim küt,küt diye atardı,seninle birlikte olurken
18.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kardaş

Bu ne biçim memleketmiş kardaş
Gece uykularımda dolaşır oldu
Sabahların ayazında,güneş
Kulağıma fısıldıyordu
Bütün ağırlık sırtındaydı sanki
Beli iki büklüm olmuş
Gözler fal taşı, rengi solmuş
Yaşam onun için,gönüllere dolmuş
Anılar yıllardan habersiz
Saçlar,bembeyaz yanağına yapışmış
Göz yaşları
Rüzgardan kurumuş
İnsanlar yalın ayak,anlayamadım
Bu ne biçim memleketmiş kardaş

Yar buram buram kokan çiçekler arasında
İnce selvi boylu güzeller,dolaşıyor dağlar arkasında
Bulutlar uçuyor, gökyüzünde pamuk misali
Uç uçura bilirsen umutları bunların üstünden
İşte o zaman bir ağıt yükselir,arkalarından
Ayrılık ve sevda türküleri kaplar
Titrete titrete yürekleri
Toz toprağa karışır olmuş aniden
Beden ile
Ruhlar buluşamıyor sevdikleriyle
Özlemler gök kuşağı altında
Parçalanıyor
Çocuklarınsa hala seni arıyor
Aç gözünü be
Bu ne biçim memleketmiş kardaş
Bahattin Tonbul
30.6.2011

Bahattin Tonbul
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Kardelen Çiçeği

Yollara kar yağdı, dönüpde gelsen
Hiçmi üşümezsin, kar üzerinde
Gıcır gıcır durur, ufkumu delsen
Kardelen çiçeği, buz üzerinde

Madem ki bu alem, bir gün bitecek
Bu dünyada yaşam, sona gidecek
Sevdiğin o güzel, yalnız yitecek
Kardelen çiçeği, buz üzerinde

Birgün ölmek için, hergün yaşanır
Acı çekmek için, sevda taşanır
Hakikatı bilen, candan boşanır
Kardelen çiçeği buz üzerinde
Bahattin Tonbul
11.1.2013

Bahattin Tonbul
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Kardeşim

Beni hasret bıraktın
Melek eşim han eşim
Sevdalardan ıraktın
Diyen benim kardeşim

Ey dostum canım dostum
Ayrılıkta yok kastım
Yerde duran son postum
Diyen benim kardeşim

Ah yarim vahtı yarim
Yarınlarda yok karım
Sevenlerde hünkarım
Diyen benim kardeşim

Karanlıklar ışırmış
Aşıkları aşırmış
Acıları taşırmış
Diyen benim kardeşim

Akan sular içilmez
Yarden ayrı geçilmez
Uzaklardan seçilmez
Diyen benim kardeşim

Gönül hansa durulmaz
Yaralansa sarılmaz
Aşık olan darılmaz
Diyen benim kardeşim

Bahattin’im yanıyor
Anılarla kanıyor
Rüyalarda tanıyor
Diyen benim kardeşim
Bahattin Tonbul
8.5.2011

Bahattin Tonbul
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Karı Koca Oluyor

Ey sevdiğim,bu nasıl bir sır ki
İçine giren hep kayboluyor
Çile dolu,bu nasıl hırka ki
Kim giyse karı koca oluyor

Aşk sarhoşu olmuş da çıkıyor
Çileler çekilince yıkıyor
Cehennem yüreklerde akıyor
Kim giyse karı koca oluyor

Aşk çilesiymiş aşka dayanan
Yeter ki yan aleve boyanan
Dumanıyla yürekleri yanan
Can  çeken karı koca oluyor

Yeterki yak can sonsuzluk kazan
Gönüle düşen ateşi yazan
Nuh tufanıdır dünyayı bozan
Aşk çeken karı koca oluyor

Nerede ateş orada su var
Ne su ne güneş oradan doğar
Bu nasıl dünya acısı boğar
Yar bulan karı koca oluyor
Bahattin Tonbul
24.11.2011

Bahattin Tonbul
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Karılır

Ah yarim ah seni koydum mezara
Yüce tanrım bakıverse yarana
Bu alemde aşkımızda nazara
Öpüversem o yerleri sarana

Gönlümdeki,yaraların sarılır
Geliversen durur musun ne olur
Bu aşkımı,kime sorsan darılır
Anılara katıversen son olur

Dönüverip yatıversen arkana
Hak talaya,yüreklerim yarılır
Seni seven kalbimdeki markana
Bedenlerin toprak olup karılır
Bahattin Tonbul
17.7.2009

Bahattin Tonbul
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Karışırım

Beni ağlatan gönlüm
Yürek kabartan ömrüm
Yalnız kalan bir gülüm
Görmüyorum ben körüm

Sensizliği unutmam
Acıları taşırım
Aşka ihanet yapmam
Ruhlara karışırım
Bahattin Tonbul
5.2.2009

Bahattin Tonbul
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Karışıyor

Gönülden yürek,acıyı çekmek
Uzak da olsa,seveni görmek
Kalp deki yara,derinde desek
Elimde sargı,nasıl beklesek

Görünce içim,parçalanıyor
Seven yürekler,aşkı arıyor
Ulu Mevla bağrında taşıyor
Toprak girince karışıyor
Bahattin Tonbul
15.11.2008

Bahattin Tonbul
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Karıştı Toprağa

Gözleri çakmak çakmak
Gökyüzü kızıl renge boyanmış
Ahu bakışlı yar şaşkın
Gitmekle kalmak arasında
Ay yüzlüm
Açmış son kez gözlerini
Derdini anlatacak dil yok ki?

Elveda bile edemeden
Karıştı gözyaşları
Umut yolculuğu aktı aktı ırmak içinde
Boğulurcasına
Gece karanlığında hiçte uyuyamadı
Zavallı
Diken dolu hayaller içinde
Uzansa belki yakalayacak
Onu

Çıplaklık ruhunu sarmış
Dönmüş başı
Ufukta çiçekler açmış
Yalpalıyor sarhoş misali
Elleri,hele ellerinin titremesi var ya
Korkutuyor bakanları
Omuzları çökmüş
Aşkına yenik düşmüş garibim

Ateş sarmış her bir yanını
Alnından buram buram ter akması
Yüzüne serinlik verir oldu
Ağaçtan düşen yaprak dallarının
Rüzgara kapılıp uçması gibi
Göğsü bir inip bir kalkıyor ciğerlerinden
Nefes alışı körük sesi gibi
Hırıltı çıkarıyor
Sabaha karşı

Artık güneş doğmuş ölse de artık gam yemez,
Seven
Yeni açacak tomurcuklar güneşe gebe
Meyveler tadını alacak
Sevdaya dalmış
Kimse kimsenin derdini
Anlamaz oldu
Bu nasıl garip dünya

Boynuna kadar kaplamış aşk
Mahkum olmuş gönlü
Ruhu esir olsa da
Sonsuzluğa
Nikahını bozmadan gidemiyor zavallı
Yere düşen
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Günahkar şarap damlası gibi
Karıştı toprağa
Bahattin Tonbul
20.2.2011

Bahattin Tonbul
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Karnı Tok

Rüzgarında üşürsün
Sen aşkı öldürürsün
Seveceksen doğru sev
Her an onu görürsün

Dağların yeşili çok
Sevmeyenin kalbi yok
Bu nasıl aşk Allah’ım
Sevdası aç karnı tok
Bahattin Tonbul
22.12.2008

Bahattin Tonbul
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Karşılıksız Aşk

Sen seviyordun ama
Demedim mi hiç sana
Seni sevmiyorum anlasana
Duymuyorsun sen, artık anla

Sen hayatının eğlencesini tattın
Ama ben bunu hiç tatmadım
Benim dediklerime inanmadın
Yeter artık beni yaktın

Seni sevmiştim neye yarar
Ben sevmiyorum işte bu kadar
Artık yeter ulu bahar
Karşılıksız sevgi neye yarar
(20.1.1975)

Bahattin Tonbul
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Karşılıksız Seven

Karşılıksız sevsen, yaranamazsın
Kalp yunurmu söyle, aşk ile güzel
Yar elini tutsan, onaramazsın
Doldur gel gönlümü, doğsan sen özel

Gülü yolamazsın, koruyan diken
O güle kokuyu, özenle eken
Sevdiği güzeli, kendine çeken
Doldur gel gönlümü, doğsan sen özel

Sevdada hakikat, aşktadır cefa
Gönül sultanında, doludur vefa
Özlemi yürekte, solsa her defa
Doldur gel gönlümü, doğsan sen özel

Hasreti kara gün,  dağları çalı
Ağacın yaprağı, kurursa dalı
Sevginin içinde, yüreğin halı
Doldur gel gönlümü, doğsan sen özel

Dört duvar arası, karagün alır
Acının çaresi, dermansız kalır
Bir gecede rabbim, mahkumsan salır
Doldur gel gönlümü, doğsan sen özel

Bahattin özünde, sevdayı taşır
Sevdası Allah’ta, umudu aşır
Tükenen dünyada, elbet alışır
Doldur gel gönlümü, doğsan sen özel
Bahattin Tonbul
28.1.2014

Bahattin Tonbul
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Karşımda Göremem

Bu kadar senden uzak kalmak zor geldi bana
Birlikte mutlu yaşarken doldurdun hep anılarınla
Sana olan aşkımı duy dinle sakın yabana atma
Yokluğunu yoksulluğumu unuturum diye aldanma

Severkende yüreğim hop,hop atardı bilemem
O kadar aşıktım ki gözleriyin rengini kaybedemem
Sürekli gülerdin ölürkende gülerek terk etin hemen
Sen benim canımdın şu an seni karşımda göremem
17.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Karşımıza Çıkar Mı

Sevgi ile karanlıkta gezenler
Acıları yüreğinde ezenler
Yar deyip de anıları sezenler
Sevda deyip karşımıza çıkar mı

Gelir isem arkanızdan,olur mu
Elim tutmaz yar dediğin,korur mu
Birbirinden uzak kalan,solur mu
Sevda deyip karşımıza çıkar mı

Korkmayanın gönlü akar,sevdadan
Ufuklarda ışık yakar,kor dağdan
Ayrılığı soramadın,mevtadan
Sevda deyip karşımıza çıkar mı

Derelerin akışında,hareket
Yağmur düşen toprağında,bereket
Sevenleri ayırtanlar,bir hikmet
Sevda deyip karşımıza çıkar mı

Bahattin’im yari arar dururum
Aşkımı gönlümde sarar,kururum
Hasret kokan anıları,bulurum
Sevda deyip karşımıza çıkar mı
Bahattin Tonbul
21.2.2010

Bahattin Tonbul
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Karşındayım

Ey Azrail ey
Neden önce demedin
Haber verseydin
Sen öldüreceğini

Dört beş yıl önce
Bunu bana deseydin
Pişman olmazdım
Son kez ikaz etseydin

Aşkla dünyadan
Bir türlü kopamadım
Sonsuz rüyadan
Hazırlık yapamadım

Ağladım yarsiz
Onu hepten özledim
Gelecek arsız
Ateşinle közlerdim

Rüya görmezdim
Uykum öyle ağır ki
Hiç hissetmezdim
Sonu gerçek bilseydim

Acı vermeden
Sana yalvarıyorum
Onu görmeden
Halada arıyorum

Ey Azrail dur
Geçmişle hesaplaşma
Sevgimi de kur
Merhametsiz dolaşma

Baksana bana
Elli üç yaşındayım
Unuttursana
Her an ben karşındayım
Bahattin Tonbul
5.7.2011

Bahattin Tonbul
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Kaşırken

Gidiyor özlerimden
Sensiz geçen anılar
Bitiyor yüreğimden
Yaşattığın umutlar

Sevenler yeterliydi
Sadece kaybetmese
Gönüller  geçerliydi
Acılar yok etmese

Tarih gibi yaşadık
Sevgimizi kaşırken
Hiç de alışamadık
Sevdamızı taşırken
Bahattin Tonbul
27.4.2010

Bahattin Tonbul
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Kaşlarım Çatık

Doğduğum o anda, inan sabiydim
Bir sevdim pir sevdim, ayrandı katık
Bir zamanlar bende, senin gibiydim
Saçlarım siyahtı, kaşlarım çatık

Yüreğim temizdi, kimseler yoktu
Kalbime saplanan, seninle oktu
Allah aşkına de, sevenim çoktu
Saçlarım siyahtı, yüreğim yatık

Sevdamız doğmadan, uzaktan geldi
Hak eden umudum, denizdi seldi
Gönülden yaşıyor, kalbimi deldi
Saçlarım siyahtı, kaşlarım çatık

Hayal deryasında, ağlayan gördük
Kimini bağladık, kimini ördük
Bu alemde aşkı, biz sana verdik
Saçlarım siyahtı, kaşlarım çatık

Sevgiden doğacak,  gönülden sorar
Sevdaya kapılan, elbette yorar
Azı azdır ama, fazlası zarar
Saçlarım siyahtı, kaşlarım çatık

Bahattin son bildik, hak’tı ekendi
Bir sevda uğruna, hepsi tükendi
Ömür ölüm bize, sanki dikendi
Saçlarım siyahtı, kaşlarım çatık
Bahattin Tonbul
31.12.2016

Bahattin Tonbul
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Katardım

Derelerde su akar
Şimşek çakana kadar
Güneş etrafı sarmış
Sevdam duyana kadar

İçimdeki acını
Atamadım kaçını
Etrafı nazar sarmış
Boyamadım saçını

Ben yarimi arardım
Gönülleri sarardım
Bu ellerden gidince
Toprağıma katardım
Bahattin Tonbul
12.4.2009

Bahattin Tonbul
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Katlanırsan

Acıtarak yaşatmak
Yaşıyarak acımak
Sızlatarak aramak
Arayarak sızlanmak

Hoşlanarak bakınmak
Bakınarak hoşlanmak
Katılarak çoğalmak
Çoğalarak katılmak

Sevdalara sarılmak
Sarılıpda ayrılmak
Ayrılıp hasret kalmak
Hasret iken,yok olmak

Sevenleri anlamak
Anlayarak tatalmak
Acılara katlanmak
Katlanarak çoğalmak

Bahattin sen anlarsın
Anlayınca canlansın
Canlanınca katlansın
Katlanırsan yar sarsın
Bahattin Tonbul
4.1.2009

Bahattin Tonbul
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Kattın Sen Bana

Gecelerimizi gündüz,yaptın sen ama
Dillerde dolandırıp da,kattın sen bana

Yakan da o,tadan o,bakan sevgili
Gökyüzünde sonsuzluğu tuttun sen ama
İçimdeki acıları yutan sevgili
Gecelerimizi gündüz,yaptın sen ama

Aşkları da hasretleri,kattın içime
Yalnızlıkları tutup da,sattın sen bana
Yüce tanrım sevda verip,atış biçime
Dillerde dolandırıp da,kattın sen bana
Bahattin Tonbul
15.8.2009

Bahattin Tonbul
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Kattın Yanıma

Seni sevdimse ha, bunu bileydin
Gönül gözü açık,yari seveydin
Acı bedemlere sarı  vereydin
Çocukları öksüz,kattın yanıma

Sancıları durmak,nedir bilmiyor
Gurbet elde hasret yare sinmiyor
Sevdaları ruha aman vermiyor
Gobelleri öksüz kattın yanıma

Dertlerimi sana tek tek peyledim
Yüreğimde aşka hesap söyledim
Karanlıkta durun bile demedim
Çocukları öksüz,kattın yanıma

Derelerde akan suya bakamaz
Damarlarda akan,kanı yıkamaz
İçtiği şaraba,inan doyamaz
Çocukları öksüz,kattın yanıma

Bahattin'im aşkı,arar dururum
Onun sevdasını,yakıp kururum
Terk edince beni,dile vururum
Çocukları öksüz,kattın yanıma
Bahattin Tonbul
21.11.2009

Bahattin Tonbul
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Kavak

Koskoca kara kavak
Nerdeyse yıkılacak
Yeni sürgün olmazsa
Kurtları kurutacak

Ama yeni sürgün bile
Kurtların etkisiyle
Kurtulmaya çalışıyor
Bir kurt kalmasın diye

Sürgünlerin yeni amacı
Kurttan kavağı kurtarıcı
Yapacak bunu elbet
Ya eri yada geci

Bu sürgün başaramazsa
Kurtlar nekadar çalışsa
Ondan sonra devam eden
Yeni sürgün çoğalırsa

Kara kavak esmesin
Kurtları düşürmesin
Ondan sonra gelen sürgün
Kurdun kalbini delsin

Kavak artık yaşlanmışsa
Geleceğin sürgüne kalmışsa
Kurttan kurtulması için
Yeni sürgün aşılaması

Devam edecek sürgünler
Elbet ki becerecekler
Bir birine aşılayı aşılaya
Kurdu düşürecekler
10.07.1971
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kavaldan Üfleniyor

İçimizden gelen bu ses kavaldan üfleniyor
Duyamadığımız o müzik nasılda çınlatıyor
Doğanın içinde yankı yapıp adeta kayboluyor
Gök kubbeyi delip onun  sesi uzayı çatlatıyor

Bunu duyan yürekler nasılda hızlı,hızlı atıyor
Öyle ki bazen de mutluluğu kanat yapmış uçuyor
Masmavi göklerde dolaşıp,insanın içinden
Coşkun denizlere doğru kanatlanıp uçmak geliyor
27.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kavrayamadım

Bugünle yarinden, hep seni sordum
Yazdıklarım boştu, anlayamadım
Geçen zamanları, maziye yordum
Vedalaşmak hoştu, kavrayamadım
Bahattin Tonbul
26.8.2013

Bahattin Tonbul
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Kavrulur

Saçını ellediğin, ateşiyle son bulur
Acısı siten yapmış, rüzgarında savrulur
Rüyadaki gördüğün, elbet sevdiğin olur
Dillerinde türküsü, özlemiyle kavrulur

Desemde inanmayın, dokunmadan kaybolur
Ağlayıpda gülecek, hasretiyle yoğrulur
Toprakdaki bedeni, oynadıkça mahvolur
Dillerinde türküsü, özlemiyle kavrulur
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Kavuşacaktır

Severse insan,yürekten içten
Aşkı tanırsın,o zamanda sen
Bir rüzgar gibi,gönüle girsen
Uçurur belki,kanat takmaz ken

Kanatsız uçan,yaşayan gönül
Ormanda gezer,yabani bülbül
Kırlarda açan,dalı boş bir gül
Seveni olur,yeter ki sen gül

Aşka tad veren,ayrılığıdır
Alevsiz yanan,sonsuz derya dır
Seven yürekler,kaybolacaktır
Gönülden seven,kavuşacaktır
Bahattin Tonbul
3.09.2008

Bahattin Tonbul
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Kavuşamazsam

Bırakın yüreğim dinlensin biraz
Sevdiğim bu elden gitti gideli
Bedenimi sardı soğuk bir ayaz
Kavuşursam seven gözlerim belli

Ayrılığın acısı çok da derbedermiş
İçimdeki hasreti yanarak kül etmiş
Sormadılar bile yari nereye gitmiş
Kavuşamazsam gözüm açık gidermiş

Bütün sevenlerde benim gibi mi yanar
İçimden bir ısı yarime doğru akar
Eşim dostum sormadan hep bana bakar
Kavuşamazsam kalbim durmadan atar
17.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kavuşmadan

Bakma çok uzaklara
Aşk bir şarap gibidir
Yıllar uzadıkça kıymetlenir
Dumansız alev gibi damarlarda
Dolaşır ateşlenir
Bırakamazsın sevgiyi unutamazsın
Gerçek sevmişsen eğer
Maya katılmış hamur gibi kabarır
Kabına sığamazsın
Taşar sevda yere göğe tutamazsın
Pişmesi gerek yoksa durduramazsın
Kafayı oynatırsın
Bir an
Sevdiğine kavuşmadan
Bahattin Tonbul
9.6.2009

Bahattin Tonbul
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Kavuşmak

Gönül bu çıktın,yollara hemen
Kalbim durmadan,tık,tık ederken
Onca dağları,engelleri aşarken
Hiç yorulmadım ona kavuşurken

Ne hoş bir duygu Allah'ım,sevdiğine kavuşmak
Bunca ayrılıktan sonra ona sımsıkı sarılmak
Bence aşkı yaratan hasretlik olup uzak kalmak
Kavuşunca da el ele tutup konuşup,koklaşmak

Yazayım diyorum bak bir ilhamım dahi yok
Dillere dökecek,bir hecem harfim bile yok
Beynimi hareketlendirecek hiç bir sebebim yok
Gönlüm yorgun,aşkı yaşayacak heyacan hiç yok
09.07.2007
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Kavuşmak Gerek

Sevmenin önemi,aşık olmaktır
Tanışma dönemi,anı bulmaktır
Solması içinde,gülü çalmaktır
Özlenen sevdaya,kavuşmak gerek
Bahattin Tonbul
31.10.2010

Bahattin Tonbul
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Kavuşmak İçindir

Şair neler derki, sevdadan başka
Yolumu bekleyen, yari özlerim
Yıkılmış kalpleri, yazar o aşka
Kavuşmak içindir, sondur sözlerim

Bıraktığın acı, veriyor bana
O aşkı gönderdim, ben yaradana
Hiçte sahiplenmem, gönülden yana
Kavuşmak içindir, sondur sözlerim

Ne kadar seversen, yaşanır hayat
Öyle sevki beni, kıskanıp boyat
Onu senden alır, özletir hayat
Kavuşmak içindir,sondur sözlerim

Aşkın gizli emir, yüreğinde yol
Bu uğurda benim, yanımda tek ol
Sevdan nasıl yakmış, gerçekten sağol
Kavuşmak içindir, sondur sözlerim

Yalnızlığı öğret,  ciğerin yanar
Sevda falan değil, içerim kanar
Bu gün yanımdaysan, geçmişim donar
Kavuşmak içindir, sondur sözlerim

Sevgilim çok güzel, özleyip durur
İhtiyacın varsa, düşünmen korur
Hep yanında olsa, kötüler vurur
Kavuşmak içindir, sondur sözlerim
Bahattin Tonbul
4.8.2012

Bahattin Tonbul
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Kavuşmak Ne Zaman

İçimde arzular bitmek üzere,sana kavuşmak ne zaman
Gönlümdeki yaralar üremekte,seninle buluşmak ne zaman
Torbaya konmuş bütün dilekler,hatıralar unutulmaz o zaman
Kucaklarım boşalmıştır elbet,ruhlarımız görüşürmü o zaman

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Kavuşsun Ona

Yağsın artık yağmurlu bulut,insin toprağa
Bitsin artık bu hasretli yürek,kavuşsun ona

Çoktandır yoksun karanlıklar,uzun oluyor
Sensizlik beni yakacaksa,içim eriyor
Ruhun bedenden ayrılmışsa,geri durmuyor
Yüreğimdeki yanan aşkın,yar tükeniyor

Yağsın artık yağmurlu bulut,insin toprağa
Bitsin artık bu hasretli yürek,kavuşsun ona
2.08.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kavuştur Bizi

Yürekleri yutar mı
Orda kavuştur bizi

El elini tutar mı
Aşk sevgiye bakar mı
Gönülden sevmeyenin
Yürekleri yutar mı

Sevda ateşinizi
Yaktı tüm sevgimizi
Bu dünyada ayırttı
Orda kavuştur bizi
Bahattin Tonbul
12.2.2009

Bahattin Tonbul
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Kavuşur Anne

Sensizlik gönlümü,yakıyormu ne
Özlemim ufkunda,akıyor anne
Güneşim batmadan,doğarmı ki ne
Karanlıklardan da korkarım anne

Canımın canısın,kanımsın anne
Seninle doğmuştum,doymadım anne
Sevgine muhtacım,yalnızım yine
Umudum sonsuzda,kavuşmak anne

Etraf zif kokulu,yar katlıyormuş
Sevenin içinde,aşk atlıyormuş
Akan gözlerinden,yaş patlıyormuş
Umudum sonsuzda,kavuşmak anne

Akıp gittin elden,arar durursun
Yaban ellerinde,müthiş kurursun
O yarin göğsüne elle vurursun
Umudum sonsuzda,kavuşmak anne

Şarkılar söylersin,kendi kendine
Türküler dinlersin,sessiz derine
O yarin yanında,sevgi terine
Umuda erersen,kavuşur anne
Bahattin Tonbul
26.7.2011

Bahattin Tonbul
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Kavuşurum

Benim aşkım,sana karşı doğru mu?
Yüreğimi,yakıp kapattın bu mu?
Terk edince,bu yalan dünyayı can
Söylediğin,bulamadığın yol mu?

Sızlar içim,yürümek isterim ben
Her adımda,yar adını anarken
Allah’ıma,gece gündüz yalvardım
Kavuşurum,bağrıma basar iken
Bahattin Tonbul
21.1.2009

Bahattin Tonbul
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Kaybedecekler

Yere dökmüşüm tüm renkleri ve şekilleri
Renk renk dokumuşum adeta bir halı gibi
Yaşamın derin ıssız bucaksız derinliğinde
Hayatı yavaş yavaş yok ediyor kaybettikleri

Desen üstüne desen gelmiş karışmış renkler
Sevgi üstüne sevgi olunca dayanmaz yürekler
Kim kimi arar sorar sonrada sonsuza dek bekler
Hayat yavaş yavaş yok olup elbet kaybedecekler
8.07.2008
Bahattibn Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kaybedemezsin

Bu sevdalılar,hep yanarsa
İçini de ateş sararsa
Bırakın o bedenleri siz
Gerçekten sevgiler taşarsa

Yakar dünyayı bilemezsin
Aşkını da yok edemezsin
Serin esen bu rüzgarlar da
Sevenleri  kaybedemezsin
Bahattin Tonbul
16.11.2008

Bahattin Tonbul
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Kaybeden Gönlüm

Ne güzel bakardın, veda etmeden
Ağlamak istiyor, bu deli gönlüm
Yaradan sana baksın, can terketmeden
Neler düşünüyor, kaybeden gönlüm

Güle güle sana, diyebilecek
Yeni bir hayatı, nasıl giyecek
Cesaret kalmadı, can söyleyecek
Neler düşünüyor, kaybeden gönlüm

Yepyeni merhaba, olurmu dersin
Gittiğin o yerde, bensiz ne yersin
Allah’m cennette, kabul edersin
Neler düşünüyor, kaybeden gönlüm

Kaldığın o cennet, ödüldür sana
Çektiğin acılar, kuvvettir kana
Küçücük bir ışık, yolverse bana
Neler düşünüyor, kaybeden gönlüm

Dönüşecek ruha, hayal olanlar
Geceler karanlık, yalnız dolanlar
Soğuk kış gününü, cansız bulanlar
Neler düşünüyor, kaybeden gönlüm

Bahattin hasretten, neler söylüyor
Uzak olsun dertten, gören söylüyor
Çekilmiş  kaderden, gönül eyliyor
Neler düşünüyor, kaybeden gönlüm
Bahattin Tonbul
12.3.2016

Bahattin Tonbul
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Kaybedenin Ben

Seni kaybedince, sevenlerdenim
Değerini bilip, unutamam ben
Sevdamızı tadıp, övenlerdenim
Umudu yok edip, kaybedenin ben
Bahattin Tonbul
14.4.2013

Bahattin Tonbul
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Kaybederken Bile

Kaybederken bile, yanımda yoktun
Birlikte yürüyen, sevenlerim var
Umut ışığımdın, göğsümde oktun
Hayal edebilen, gerçeklerim var

Kader oluşunca, gönül susarmış
Hesabı olanlar, yalnız azarmış
Yıldızlar doğmadan, düşman yazarmış
Hayal edebilen, gerçeklerim var

Elbet ödenecek, bütün bedeller
Defterler kapandı, ısınmaz diller
Unutulmaz sevda, özel güzeller
Hayal edebilen, gerçeklerim var

Sarayla saltanat, zamanla çöker
Kan kussa bir günde, zulümü çeker
Kırmızı toprağı, sevenler eker
Hayal edebilen, gerçeklerim var

Gökyüzün de uçup, gidenler kalır
Makamınız aşksa, gülenler alır
Gönlünüze vuran,güneşi tanır
Hayal edebilen, gerçeklerim var

Usulü edepdir, esiri bizim
Özünde yaralı, baksan azizim
Sevimli bir şarkı, söyler dilsizim
Hayal edebilen, gerçeklerim var
Bahattin Tonbul
7.9.2013

Bahattin Tonbul
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Kaybedilmişim

Yeni eğitime,başladı beden
Yoktun o anda,içimi ezen
Sensiz bu dünyada,yalnızca gezen
Unutmadı inan,seni çok seven

Okulda  aradım,yoktun burada
Senin için yanan,beden yanımda
Şu an boştur bura,seni sordum da
Unutmadım inan,hatıralarda

Sensiz ilk eğitim,yanıyor içim
Yalnızım burada,seni sevmişim
Her şeyimle canım,bütünleşmişim
Unutmadım inan,kaybedilmişim
Bahattin Tonbul
9,9,2008

Bahattin Tonbul
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Kaybetmeden Önce

Kaybetmeden önce, ne çok yalvardım
Sevmek bambaşkaydı, koklamak başka
Yeniden hayata, ruhumu sardım
Özleyerek bakıp, tutunsan aşka

Hiç korkunç değildi, özlediklerim
Yerinden sallanır, hissettiklerim
Uzaktan uzağa, izlediklerim
Özleyerek bakıp, tutunsan aşka

Elden çıkan şeye, elbet şaşarım
Bulunmaz dağları, yalnız aşarım
Kokunu aldıkça, inan coşarım
Özleyerek bakıp, tutunsan aşka

Artık önemliymiş, bunu öğrendim
Uzun yolu göze, alıp söylendim
Çocuklukta yari bulup eğlendim
Özleyerek bakıp, tutunsan aşka

Aklın gücü birdir, bunu bilesin
Söylenen sözlerde, dostu dilesin
Yağan yağmurlarla, izi silesin
Özleyerek bakıp, tutunsan aşka

Hasretle bekliyor, yüreği kurur
Uzaktan baktıkça, hayali durur
Umudun içinde, acısı vurur
Özleyerek bakıp, tutunsan aşka
Bahattin Tonbul
26.9.2013

Bahattin Tonbul
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Kaybetmesin

Sevecek sen sev artık
Aşkı yari tutmadık
Kaçırma sen güzeli
Yüreğinden çıkmadık

Gönlündeki sevdanı
Unutma sen o anı
Sessiz yari bulunca
Kaybetmesin mekanı
Bahattin Tonbul
26.12.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kaybetmişim Sevgilim

Anımızda olayı
Yanımızda parayı
Gönlümüzde sarayı
Unutmuşum sevgilim

Geceleri aramam
Yüreğinde karamam
Seni candan saramam
Unutmuşum sevgilim

Gökyüzünün kuşları
Aşığın bakışları
Sevdanın nakışları
Unutmuşum sevgilim

Acıların durmuyor
Gönülleri kurmuyor
Dillerimi burmuyor
Unutmuşum sevgilim

Derelerin bayırı
Düz ovanın çayırı
Ağlayanın hayırı
Kaybetmişim sevgilim
Bahattin Tonbul
29.11.2009

Bahattin Tonbul
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Kaybettim Seni

Göremedim o,gül yüzünü senin
Çok baktım ama,karardı gözlerin
Uyandım birden,sen kayboluverdin
Boğazım kuru,yar seslenemedim

Yok oldun birden,boş kalan elimden
Bir hayal gibi,uçuverdin hemen
Göremez olan,iki gözümden
Kaybettim seni,toprağa gömerken
Bahattin Tonbul
14.09.2008

Bahattin Tonbul
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Kaybettin

Karanlıkta ışığı,elle tutsan yol olur
Sahipsiz kalan kalbi,insan yutsa ne olur
Dağlarında yıldıza,ateş atsan kor olur
Açma gönül yarayı,kabuk bağlar sel olur

Neredesin be yarim,kaybolup birden gittin
Boş kalan yüreğimi,kime emanet ettin
Hayli zaman geçtikçe,günden güne erittin
Sensiz olan günleri,bedenime kaydettin
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Kaybolan Aşıklar

Yaşarken,güzelken anlamak zor
Yürürken konuşurken dinlemek kor
Yanarsa ateşte kalan bir kor
Severken sevilirken aşk yanıyor

Uzaktır hayattır nefes almak
Koşmaktır sarmaktır yare doymak
Yanacak yürektir onsuz olmak
Bırakın bunları yar kaçacak

Kanayan yarası derindedir
Acıyan sevdası yüzeydedir
Karışan acaba nerededir
Kaybolan aşıklar bitmektedir
Bahattin tonbul
06.09.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kaybolan Yıllardan

Kaybolan yıllardan, vazgeçtim ama
Birileri bana, sevgi verir mi
Ayrılan zamana, kavuştun sanma
Yitirilmiş güven, geri gelir mi

Bunca vefasızlık, oluşmuş neden
Bazı sevdaları, acısız  eden
Kalmadı gönlünde, aşkını güden
Yitirilmiş güven, geri gelir mi

Mutluluğa giden, tek yoldur o yol
Umuttur kendisi, farlıdır bu kol
Sevdayı taşıyan, yürekteki yol
Yitirilmiş güven, geri gelir mi

İnsanı düşünmek, inanmaktan zor
Sevda gönüllerde, ateşten bir kor
Daha da önemli, ağlatanı sor
Yitirilmiş güven, geri gelir mi
Bahattin Tonbul
12.11.2013

Bahattin Tonbul
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Kayboldu Aklandı

O benim yaşarken gerçek hayatımdı
Onsuz bu dünyada bir hiçim şimdi

Yürürken burada kolum kanadımdı
Kime yaslanırım dayanağım neydi

Geçmişi hatırla anıları yaşa
O günlerdeki aşk gerçekten bambaşka

Onunla birlikte el ele tutuştuk
Durduğum yuvayı ikimiz kurmuştuk

Fotoğraflarını albüme koymuştuk
Dosta düşmana da can kucak açmıştık

En güzel anılar  burada yaşandı
Seven yürekleri hatırada kaldı

Hiç de unutmadı yar kendi sakladı
En sonunda acı kayboldu  aklandı
Bahattin Tonbul
2.11.2008

Bahattin Tonbul
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Kayboldun Ansız

Yaşaması için canımdan can alsaydınız
Şu ömrümü birlikte onunla yaşatsaydınız
Çok garip kaldım bu ellerde yabancı gibi
Onu yüreğime koyup keşke bağlasaydınız

Gündüzleri neyse konuşup dertleşe biliyorum
Akşam olunca yemek telaşıdır anlayamıyorum
Çok sevmiştim neden böyle oldu çözemiyorum
Onsuz bu dünyadaki yaşamımdan tad alamıyorum

Severim candan yürekten koymasınlar yalnız
Şimdi oralarda rahatmısın söyle  vicdansız
Nasılda gittin acılar içinde düşünmedin beni
Sana daha doymamıştım kayboldun ansız
08.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kaybolmadan Gel

Doymadın ki atma yüreği
Bulamadın yarin çöreği
Sağlam duran evin direği
Yıkılmadan sevda böreği
Yok olmadan kaybolmadan gel

Unutmadım çabuk çıkıp sev
Yüreğimde sert esiyor yel
İçimdeki fırtınaları
Attım suya götürüyor sel
Yok olmadan kaybolmadan gel
Bahattin Tonbul
10.4.2009

Bahattin Tonbul
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Kaybolmak Varken Bu Elden

Sensizlik bu yükü omzuma vuran
Dur gitme ne olur dayanamam o an
Yalvarıyorum daha yeni kurtuldum babamdan
Şimdi her gün rüyamda uğraşırım durmadan

Saatler durmaz yakıyor geçen tüm süre
İçinde yanan aşk ne güzel değildi bize çare
Sensizliğin yok edecek,varlığın acep nerede
Aramak yok kaybolmak varken bu yerde
07.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kaybolmaktan

Ey güneş
Aydınlatma gecemi
Karanlıklar sarmış ruhumu
Yarimi almış kara toprak
Ben bensizim artık
Bırak yakamı
Anılarıyla yaşayayım
Bari
Karanlıklar kucağında
Bozma uykumu sakın
Ben mutluyum anılarımızla
Bak elini tutmadan
Ben Öleceğim artık
Duy sesimi
Şafak sökmesin
Ne olur
Korkuyorum
Kaybolmaktan
Bahattin Tonbul
6.2.2017

Bahattin Tonbul
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Kaybolmasın

Ne zaman değer verip baş tacı etsem  seni
Rezil edersin kızım bak seven yüreğimi
İçimi acıtıyor unutamam seveni
Gönlümde dağlar durur yakarsın bedenimi

Bakma ne olur öyle yıkıyorsun ruhumu
Duy artık sesimi de geçmişim sen olasın
Ektiğim tohumlarda yeşerip de solasın
Bu dünyada yalnızlık aşkımla kaybolasın
Bahattin Tonbul
20.6.2009

Bahattin Tonbul
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Kaybolmasın Dileğim

Gönül kabı kaplamış,sessiz serin sevdanla
Aşk dediğin yalanmış,bensiz çabuk toparla
Çektiğimiz falanmış,fazlaca da dolanma
Güzel günler bıraktın,seni candan sevdiğim

Sevdamızı sormaktan, usanmadı yüreğim
Seni sonsuz severim,benim canım meleğim
Hiç durmadan yazıyor,kaybolmasın dileğim
Güzel günler bıraktın,seni candan sevdiğim
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Kaybolmayan Umutları

Karanlıkta yari sordum
Alıp ciğerime kordum
Ayrılma vakti gelmeden
Dağda taş da onu yordum

Hasret bağrımı delecek
Yarim yanıma gelecek
Gönlümdeki acıları
Yavaş,yavaş incelecek

Gökyüzünde bulutları
Sevdaları komutları
Tanrım açıp bana vermiş
Kaybolmayan umutları
Bahattin Tonbul
18.7.2009

Bahattin Tonbul
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Kaybolmaz

Aşkım hepten yok oldu
Yüreğime kar doldu
Şu kısacık ömrümde
Betim benzim bak soldu

Derelerde yaz olmaz
İçi su ile dolmaz
Seven şu garip  gönlüm
Yıldan yıla kaybolmaz
Bahattin Tonbul
1.5.2009

Bahattin Tonbul
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Kaybolmuş

Sana aşık olmam kaderim olmuş
Seven yüreğime acılar dolmuş
Yüzüne bakmıştım renginde solmuş
Doğan güneşinle gölgen kaybolmuş

Parlayan ışıklar bir gün sönerse
Rüyama bakarlar hasret dinerse
Gök yüzünde yıldız yere düşerse
Yürüyen bedenin nasıl kaybolmuş

Tanrının elinde onun yerinde
Rüzgarın dilinde hava serinde
Sevda belinde aşkım derinde
Gönüller tükenmiş yarim kaybolmuş

Yakar ayrılığın sızısı dinmez
Şimşekten ateşten korkup da sinmez
Seven sevdiğinden ölse vazgeçmez
Beden toprak olmuş yarim kaybolmuş
Bahattin Tonbul
9.6.2009

Bahattin Tonbul
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Kaybolmuş Dünyana

Sanki benden uzak, uzak yerdesin
Benim yüreğime, kar olamadın
Dokunsan göğsüme, ciğerimdesin
Kaybolmuş dünyana, bağ bulamadım

Zamana sormuşum, kendi kendime
Mutlu olsun diye, sardım derdime
Hayatında anlar, versen bendime
Kaybolmuş dünyana, bağ bulamadım

Acı tecrübeyle, vedalaşıyor
İncelik yüzünden, edalaşıyor
Çektiğin acılar, silahlaşıyor
Kaybolmuş dünyana, bağ bulamadım

Süründüm arkandan, yıkılmazdım da
Şiirler yazsamda, sıkılmazdım da
Sensiz bu alemde, yakılmazdım da
Kaybolmuş dünyana, bağ bulamadım

Yıllarca kahroldu, sevdana şaşmam
Mahcupsan deyi ver, kimdi o düşman
Suların altında, sancılı pişman
Kaybolmuş dünyana, bağ bulamadım

Fırtına ekersen, rüzgarla biçer
Acıyı dikersen, gönülden geçer
Gökyüzünü sarmış, yıldızı seçer
Kaybolmuş dünyana, bağ bulamadım
Bahattin Tonbul
16.7.2013

Bahattin Tonbul
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Kaybolmuş Her Şey Şehrimde

Yağmur yağınca çamur olurdu sokakları
Benim Alaca şehrimin
Bir kaldırımından diğerine geçemezdim
Ben onun
O haliyle yaşadım tanıdım ve sevdim
Onun
O halini inanın çoook özledim

O çamurla; çocuk,araba ev yapardım
Benim malzemem olurdu
Su birikintileri de göllerim
Şehirler kurar,ırmaklar yapardım,
Hatta kağıttan gemilerim olurdu,tahtadan sallar yapardım
Akşam olana dek oynardım onlarla
Eve bile uğramayı unuturdum.
Artık o sokaklarda,ne çamur var ne de çocuk
Kaybolmuş her şey
Şehrimde
Yok artık......
20.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kaybolmuş Sevgini Bize Geri Ver

Aşıkım sana karşılıksız,sevgisiz
Beklemiyorum senden,nötürleşmiş kalbiniz
Ufacık bir yer ver çocuklarına bensiz
Bu beni mutlu eder,benden habersiz

Niçin böyle yazıyorum bende bilmiyorum
Aşkımdan artık şüphe ile söz ediyorum
Bunun sebebini bende bilmiyorum
Kendi kendine beni sorgula sevgilim

Bu satırlar kendi kendine yazıldı
İçimden ne geliyorsa o kazıldı
Karşılıksız olan aşkımızda bozuldu
Sevgimiz mazimizde kalsın sevgilim

Gönlüm bahtım hep seninle beraber
Uzakta olan,kalbinde çocuklarına yer ver
Benim için ne düşünüyorsan ne fark eder
Körelmiş sevgin,bense derb eder

Bahattin der yazacağım daha çok idi
Vakit çok geç oldu zaman dar idi
Bu kadar kelam yeter,anlayana saz idi
Yok olmuş sevgini,bize geri ver
14.02.2000
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kaybolmuş Yıllar

Geriye dönüp bakınca yüreğim yanar durmadan
Arkamda yüklü anılar,sevda yazarsa korkmadan
Her dakikası asırdı,benim gönlüm de o zaman
Çekip gidince erkenden,ruhun yarayı sormadan

Masal desem değil di o,yaşadım hepsini tek tek
Hatıraları film değil, sarıldım hissettim o an
Hikaye mi? anlamadım,kaybetti sevdayı desek
Roman olsa sayfaları,bitmiyor ki okumadan

Saniye dakikaları,saatlerse günlerini
Günler haftaları kovmuş,yetmemiş aylara yıllar
Hatta sensiz yaşadığım,görmediğim gözlerini
Yumup gittin sonsuzluğa,sessizce kaybolmuş yıllar
Bahattin Tonbul
22.10.2009

Bahattin Tonbul
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Kaybolmuyorsun

Elveda demeden gözlerini yavaş,yavaş kapattığın
Son günü
Ve etrafından aldığın yorgunluğu
Bakışlarının gücünde hissettim
Acılarını bitirmişti sanki
Hele o  an uyur gibi gözkapaklarının yumuluşu
Gözlerimin önünden hiç gitmiyor
İnan
O gözlerinin feri yok olurken
İçim cız etti
Birden fırladım koridora
Avazım çıktığı kadar bağırıyordum
Doktor,hemşire diye
Desem de,haykırsam da nafile
İçimden sonsuzluk yolculuğuna çıktığını
Hissediyordum
Acılarından ve  sancılarından kurtulacaktın
Son kez büyük umutla bana bakmıştın
Cansız tükenen gözlerinle
Konuşamıyordun çünkü
Bunu nasıl anlayamadım
Serum takılıydı göğsünde
Hemşireye demiştim acısı var diye
Oda
Ağrı kesici katmıştı seruma
Belki de son andaki rahatlığın
Bundan olsa gerek
Hesap veriyordun Azrail’e
Biliyorum dudaklar arasındaki mırıldanmanı da
Anlayamadım….

İçimdeki ağrı o an neydi desen
Anlatmam mümkün değil anı
Dünyada en sevdiğin varlığın yok oluşuydu
Bedenimden bir parça kopuyordu
Acı duymadım desem yalan olur
En çok sevdiğim varlık sonsuza dek ayrılıyor
Benden
Sanki bir organım
Veya vücudumun bir parçası kopması gibi
Bir yerini kesip alıyorlardı
İlk an acı hissetmiyorsun
Şaşkınlıktan olsa gerek
Of of Allah’ım ne kadar zormuş ölümle yüzleşmek
Tanışmak veya ona ulaşmak
Tut tut ellerimi
Bırakma beni de al yanına
Birlikte olalım
Ayrılmayalım ne olur
Yapamazsın bensiz tanımadığın o alemde

Çok yanılmışım her halde
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Unutmuşum  biran seni
Senin güçlü bir kadın olduğunu
Yokluğu ezip geçen
Rüzgara yön değiştirip
Fırtınayı dindiren yüreğin
Hatta sevmeyi sevilmeyi bilen kalbinle
Güçlü biriydin
Dayanaklıydın
Sen sabırlıydın yaşarken  sevgilim

Dualarım kaldı senin yanında
Bol bol okuyorum  arkandan
Rahat ol olur mu?
Yanına gelene kadar

Beni hiç üzmedin
İncitmedin
En kötü halinde bile nefret etmedin
Tertemizdin
Tanrının huzuruna giderken
Korkuların olmadı,umutların kaybolmadı biliyorum
Şu anda oradan bizi gözlüyorsun
Belki de
Yanımızdan hiç ayrılmıyorsun
İşte bunu hissediyorum her gün
Kokunu duymak istiyorum
Alamıyorum
Bakıyorum çevreme yoksun
Belki de benim için duygusun
Yüreğimden hiç kaybolmuyorsun
Canım sevdiğim
Bahattin Tonbul
21.6.2010

Bahattin Tonbul
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Kaybolsa

Sızlamıştır  yar bakar
Gönül senin elinde
Yüreğinde can akar
Çıkıp gelir desen de

Bitmesin o sevgimiz
Deli deseler bize
Albümlerde resmimiz
Düşü verse denize

Balıklara yem olur
Sensiz dünya olursa
Aşıklara kor olur
Seven beden kaybolsa
Bahattin Tonbul
16.4.2009

Bahattin Tonbul
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Kaybolsa Bile

Dolu dolu yaşasanda tükenmez
Özünde keşkeler
Bağlar tüm bedenini
Sevse de o yar, sevmese de
Elbette aşk vardır her ikisinin
İzinde
Bağlasan güneşe yıldıza aya
İnanmaz  tutkular
Kaybolsa bile
Bahattin Tonbul
8.1.2015

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kaybolsa Toprağında

Bir nefestedir hayat yüz bin kez solusan da
Bir kez ölür o insan,sevdikleri çok olsa da
Sonsuz yakar o aşkı,haki kata kavuşsan da
Ölüm bitmez sonunda,kaybolsan toprağında
Bahattin Tonbul
11.9.2011

Bahattin Tonbul
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Kaybolunca Birden Varlığı

Gel yarim kollarıma bir koş
İçimde aşkın sensiz sarhoş
Karanlık gecelerde berduş
Gezer yürek olmuş bak bir hoş

Ne kadar çok sevmişim seni
Yüreğimde esen yelini
Yaptığın tüm eziyetini
Görmedim hiç bensizliğini

Şimdi anladım yalnızlığı
Bitti evdeki sıcaklığı
Unutamam anılarını
Kaybolundu aniden varlığı
Bahattin Tonbul
27.10.08

Bahattin Tonbul
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Kaybolup Gidecek

Üstüne örtülecek, toprağın olsam
Kaybolup gidecektir,yakan güneşin

Seninle tanımıştım,solmayan aşkı
Dudaklarımda duran,sigaran olsam
Gönüllere salmıştım,dolmayan aşkı
Üstüne örtülecek, toprağın olsam

Kalbimi saran aşkı,tutamıyorum
Damarımda yanacak,tüten ateşin
Sevdasız bedenimde,bulamıyorum
Kaybolup gidecektir,yakan güneşin
Bahattin Tonbul
18.7.2009

Bahattin Tonbul
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Kaybolur

Tutu versen dilini
Yok edemem gönlünü
Sevdanın bedelini
Yedik bak sen sürgünü

Aşkı yarda arama
Yüreklerde yok olur
Bedenleri tarama
Gönüllerde kaybolur
Bahattin Tonbul
2.2.2009

Bahattin Tonbul
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Kaybolur Sevgiler

Sevda
Bir ağacın gölgesi gibidir
Güneşin yakmasından,zararlı ışınlarından
Yağmurdan ve rüzgardan sevgilisini korur
Seven ise sevdiğini yüreğinde dondurur ve gölgeler
Orada saklar yüceltir
Orada yakar orada pişirir,gözetir
Onu hiç incitmez
Ayrı olsa hatta hasret kalsa bile
Damarlarındaki kanın sıcaklığında saklar
Ancak tüm kanı boşalacak ki
O an ölür belki de
Yine bitmez ruhlar buluşur zamanla
Ta ki karanlık ışıyana kadar
Birbirlerinin gölgesinde koklaşırlar
Hasret özlem doruğa varır
Ayrı kalamazlar artık
Bir araya gelerek bütünleşirler
İki değil bir olurlar
Sonsuzda buluşur gönülden sevenler
Tanrımın gölgesinde adeta yok olup gider…
…………………............Kaybolur sevgiler
Bahattin Tonbul
18.7.2009

Bahattin Tonbul
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Kaybolursa Gülün

Gün gelir ve anlar, severse  insan
Yaşanan her şeyim, gönülde yalan
Vaz geçilmez bir aşk, yaşatır insan
Kaybolursa gülün, yalnızlık kalan

Karanlık geceyi,unutamadım
Sevda çeşmesini karartamadım
O yari çok sevdim,anlatamadım
Kaybolursa gülün, yalnızlık kalan
Bahattin Tonbul
13.8.2012

Bahattin Tonbul
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Kaybolursa Kızlar

Sevgiyi aşkı o,yüreğe  koydu
Kaybolursa kızlar,yok edeninde

Vakti saati geldi terk etti yurdu
Yaptığı hesaplar hepsi bu muydu
Doymadı alemde arayıp durdu
Sevgiyi aşkı o,yüreğe  koydu

Anıların yazar,tanrı elinde
Acıların sızlar,tüm bedeninde
Rüyaların azar,Allah selinde
Kaybolursa kızlar,yok edeninde
Bahattin Tonbul
18.7.2009

Bahattin Tonbul
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Kayboluyor

Ulu bir kavak ağacının yanında
Kabak filizi boy göstermiş bir anda
Sarılı vermiş yükselmeye başlamış
İlerledikçe bitki kabak baharda

Yağmur ve güneş müthiş bir hız büyütmüş
Kavak ağacı ile aynı bir olmuş
Şaşıran kavak on yıldaki boyuna
Bir aylık kabak çiçek açıp bürümüş

Günler günleri kovalamış durmadan
İlk soğuk rüzgar yapraklara sarmadan
İndirivermiş aşağıya kabağı
Birden ağaca sormuş oda donmadan

Şaşırtan kabak bana neler oluyor
Bak yapraklarım neden acep donuyor
On yılda geldin ben bir yılda ondan mı?
Ölüyorum can bedenimde kayboluyor
Bahattin Tonbul
4.4.2009

Bahattin Tonbul
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Kaygılı

Bir sevdadır, milletimin, başına
Sağda solda tüm komşular, kaygılı
Kalbi fesat, kin doldurmuş, aşına
Adaleti, hakikatı saygılı
Hak hukuku, ulaşılmaz kavgalı

Biri atar, biri satar, bilemez
Yıllar geçse, tek başına gülemez
Oldu olan, el açıp da dilemez
Adaleti, hakikatı saygılı
Hak hukuku, bağlayanlar kavgalı

Düşündükçe, hayalleri duruyor
Bir darbede, vazgeçecek, soruyor
Son  ettiğin cezaları, vuruyor
Adaleti, hakikatı saygılı
Hak hukuku, arayanlar kavgalı

Kurda kuşa, bel bağladın, yolları
Düşündükçe, kıramıyor, dalları
Koca çınar, vaz geçilmez yılları
Adaleti, hakikatı saygılı
Hak hukuku, sağlayanlar kavgalı

Ne korkudur, ne hikmettir, telaşı
Bir çırpıda, koyu versen o aşı
Yüreğinden, tükenmezdir, savaşı
Adaleti, hakikatı saygılı
Hak hukuku, kural koyan kaygılı

Bahattin’im gurur duyar, geçmişim
Yasalarla, sınırlanmış, son işim
Bayrak için vatan için, deyişim
Adaleti, hakikatı saygılı
Hak hukuku, sefaleti kaygılı
Bahattin Tonbul
7.7.2017

Bahattin Tonbul
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Kayın Babama Babalar Günü

Hey garip adam sesiz ve derinden kendi halinde gezerdin
Sen sevdiğimin babası benimde kayınpederimdin
Ali’ye okuması için çok çalıştın gayret sarf ettin
Köyden dışarı çıkıp çalışmak için gurbete gitmedin

Tesadüf ama üç çocuğun okudu,geleceği yol buldu
Diğer ikisi evde kaderlerine istemeyerek razı oldu
Eşin yokluktan acı içinde kızı ve oğlunun evinde
Hasretinle üzülerek kahrolup adeta yok oldu

Sende bir babaydın çok yalnız kaldın
Vitamin alamadın,bedenini zayıflattın
İşte o anda sinsi olan o hastalığa yakalandın
Çok acı çektin kısa zamanda sona vardın

Babasız büyüdün okumadın okuldan kaçtın
Güldün oynadın,eğlendin her türlü zevki tatdın
Bu dünyada gençliğin verdiği kuvveti harcadın
Sen evlendin baba oldun babasız çocuk bırakmadın

Refik Fıstık’tın soyadını değiştirip Çağlayan ettin
Çocukların için bu espriye değişiklikle son verdin
Sevdiğimin babası benimde babam oldun sevindim
Babalar günün kutlu olsun arkandan dualar ederim
14.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kayıp

Ruhum elle tutulmaz
Aşk sevdasız sorulmaz
Nasıl gönlünü tuttun
Yar sevgisi yok olmaz

O ben benim diyorsun
Bence şu an sarhoşsun
Ayakta durmaz oldun
Kimi sen seviyorsun

Aşk ateşiyle yanıp
Kimselere sormayıp
Yaratanı seversen
Yarim ortadan kayıp
Bahattin Tonbul
4.1.2009

Bahattin Tonbul
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Kaynana Kaynana

Ben ateş olayım, yarsiz yanayım
Sen su olursan, söndüremezsin
Özleme dalayım, kime kanayım
Son gülüm olsanda, ezdiremezsin

Kaynana kaynana, çekersin daha
Seven yürekleri, ayırır isen

Çocuklarım bülbül, boyun bükmesin
Gül dalına diken, koyup ekmesin
Babasız  yavrular, acı çekmesin
Yaz ömrüm kalsada, ezdiremezsin

Kaynana kaynana, çekersin daha
Seven yürekleri, ayırır isen

Tam orta yerinde, özlemle çağla
Ah sevgili yarim, ağlarsan ağla
Anan bilmez gayri, ruhumu bağla
Az ömrüm kalsada. ezdiremezsin

Kaynana kaynana, çekersin daha
Seven yürekleri, ayırır isen

Halil İbrahim’im, sende yaprak ol
Filiz filiz açtım, saran toprak ol
Yar dediğim güzel, aşka sahip ol
Az ömrüm kalsada. Sezdiremezsin
Bahattin Tonbul
25.7.2013

Bahattin Tonbul
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Kaynanana Sen Bakma

Kaşları bir yay gibi
Kalbi atar çay gibi
Senin için yanan ben
Oynar kaynana gibi

Dön o yana bu yana
Kıvır beller her yana
Anası görmez onu
Kaynanası bu yana

Kaynana gelin oynar
Oğlu onlara bakar
Anasına benziyor
Sevdiği yürek yakar

Anam gibi kırıtma
Her yerini oynatma
Etrafta seyirci çok
Kaynanana sen bakma
Bahattin Tonbul
25.10.2008

Bahattin Tonbul
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Kazançların İyisi

Kazançların iyisi, çalışıp kazanmaktır
Emek verilen işte, alın teri yatandır
En iyisi Allah’a, yürekten inanmaktır
Sevgilinin hasıda, kalbinle bir atandır
Bahattin Tonbul
4.7.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kazı

Sevda ile bakarken
Ruhun sarmış ayazı
Toprağı kucaklarken
Sevgilim son kez kazı

Ellere sığmaz iken
Ayırtıp hasret koydun
Unutup terk ederken
Yüreğimi sen oydun

Bırakma ne oluyor
Ruhun bur dan gitmiyor
Gönül aşka doluyor
Nefes alsan bitmiyor

Bitiverse sonsuzluk
Oralardan izin ver
Mazilerde yolsuzluk
Umut ise geliver

Acı içimde sızı
Tutmaz ise ellerim
Dişlerinle sen kazı
Umut diye beklerim

Gökyüzünde yıldız var
Düşünme can o yazı
İçindeki canavar
Toprağımı sen kazı
Bahattin Tonbul
1.7.2010

Bahattin Tonbul
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Kefeni

Hırsıza gelir olmaz
Sanki yarin kefeni

Seviyorsa yar seni
Kalbe yabancı dolmaz
Boşaltılan keseni
Hırsıza gelir olmaz

Bulutlarda hep doğar
Hasret kalan bedeni
Gök yüzünde o uçar
Sanki yarin kefeni
Bahattin Tonbul
15.2.2009

Bahattin Tonbul
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Kefil

Işıkların kıymetini
Karanlığa girince bil
Ayrılığın hikmetini
Kavuşunca olur kefil

Ağzına alıp tadınca
Dilinde yanar bunu bil
Aşk yüreğini sarınca
Gönül de coşar onu bil

Sevdayı anlamak için
Kalplerde kaynar onu bil
Yarini koklamak için
Özlemle sarılmayı bil

Anıları toplatırsa
Dillerde oldun hep sefil
Bedenlerde çatlatırsa
Haklar da hakikati bil

Atma gökyüzüne sevgi
Parça edip bölmeyi bil
Gökkuşağındaki rengi
Hasretin ruhuna kefil
Bahattin Tonbul
29.6.2010

Bahattin Tonbul
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Kefinlik Ömür

Gerçek misafirsen, aşk gözüyle bak
Doyan insan olmaz, gafil değildir
Malına güvenme, ağlatmadan bak,
Bir kefenlik ömrü, en son değildir
Bahattin Tonbul
21.7.2013

Bahattin Tonbul
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Kehribar

O yari alın diye
Dışarı atın diye
Sevenlere hediye
Olsun güzel kehribar

Kollarında sar diye
O yar ile gül diye
Gönlündeki kediye
Bakar durur kehribar

Karanlıkta o parlar
Gören gözü o aklar
Elden giden ocaklar
O an olur kehribar

Kıpkırmızı olur nar
Benden ayrı giden yar
Haset olmuş kar zarar
Arar durur kehribar

Dillerinde türküsü
Bensiz yanan ülküsü
Edepsizin görgüsü
Olur belki kehribar

Gökyüzünde canmışlar
Bakıp akıp kanmışlar
Dost olacak sanmışlar
Bekler seni kehribar

Rüyalarda ararım
Sevdam ile yararım
Hayaliyle kararım
Olmaz olsun kehribar

Özlemiyle yanıyor
Gönlüm ona kanıyor
Ayrı düşsem anıyor
Yarim olmuş kehribar
Bahattin Tonbul
9.10.2010

Bahattin Tonbul
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Kelebeğim Benim

O göçmen bir kuş gibiydi
Sıcak ülkelerden geldi
Sevdi sevildi
Kimi zaman ağladı,
Devamlı  güldü
Kimi zamanda eğlendi
Kötü söz etmedi
Kimseyi incitmedi
Özüne öz kattı
Aşkını hedef yaptı
Gök yüzü onun için
Ulaşılmaz seraptı
Artık
Dünyasını terk etmekle
Kararttı
Yattığı yeri inanılmaz daralttı
Baktı aktı
Bir türlü olmadı
Şimşek gibi çaktı korkmadı
Simsiyah saçı hiç solmadı
Bembeyaz yüzü nurla doldu
Sararttı
Hatta  gitmemek için çok direndi
Bir türlüde ayrılmak istemedi
Eşine dostuna ve çocuklarına
Bağladığı gönlünü
Islatmadan
Gözyaşları arasında
Boğuldu
Göremez oldu
Hasretliği ateş olup
Yandı yandı ve parçalandı
Yeni doğan sevda ufukta
Adeta kıpkızıla boyandı
Başkaları anlayamadı
Anlamasına da
Dillerdeki sessizlik
Gönüllerde
Gürültüyle karışık
Şarkı türkü oldu
Dağdan dağa okundu
Yapraktan yaprağa uçtu
Ahenkle toz duman içinde
Dolandı yalandı bazen de
Bütün bunlar
Yaşanan bu alem artık sanaldı
Ayaklar taşıyamadı
Sevdasını kıskandılar
Çekemeyenler
Ölene kadar oda hasta hanede
Sevdiği ile baş başa birlikte yattı
Sessizce gözlerini yumarak
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Son nefesini istemeyerek de olsa
Bıraktı sonra
Uçtu gitti sıcak ülkelere
Cennetine
Kelebeğim benim
Bahattin Tonbul
2.10.2010

Bahattin Tonbul
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Kelebekleri Tuttun

Kutsal kitaplarıma,yüreğimden kan damlar
Ağıtlarım var iken,gözyaşlarımı tuttun
İflah olmaz o gönül,hayalleri tam kaplar
Gökyüzünde uçuşan,kelebekleri tuttun

Sevdan zindanlığımda,ruhum hep onu arar
Düşman kış mevsimini,sonbaharına sarar
Tükenen son nefesi,umut yapsan ne yarar
Ağıtlarım var iken,gözyaşlarımı tuttun

Çaresiz yaralarım,kangren olmuş içimde
Tutulmaz soluklarım,nefes almaz biçimde
Ellerin ellerimle,tutulmaz o seçimde
Gökyüzünde uçuşan,kelebekleri tutun

Bakışlarım meçhule,düşmüşse isteklerim
Bensiz olan sorguda,ağlar hep meleklerim
Çaresiz o fermanı,acıtan dileklerim
Gökyüzünde uçuşan,kelebekleri tuttun

Seni yazdım durmadan,hicaz hecelerime
Hayalinle diz çökmüş,sonsuz gecelerime
Can çekişen bedenim,yarsiz nicelerime
Ağıtlarım var iken,gözyaşlarımı tuttun

Ruhum  kanter içinde,öğretmiş sensizliği
Tepelerde gülümse,affetmiş densizliği
Geleceğe döl tutar,kalpdeki bensizliği
Gökyüzünde uçuşan,kelebekleri tuttun
Bahattin Tonbul
16.9.2011

Bahattin Tonbul
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Kemaller Bizim

Kötüyü dışarda sakın arama
Farkına varmadan, içinde izin
Savaş meydanında, korkutur ama
Adları yazılmış, atalar bizim

Yiğitlik on imiş, dokuzu kaçmak
Biri kimliğinmiş, yürekler açmak
Koç yiğitler binmiş, kanları saçmak
Adları yazılmış, Meteler bizim

Allah’ım yetişsin feryadımıza
Gaflette bulunan, ecdadımıza
Haini salmışlar, bak adımıza
Adları yazılmış, Alparslan bizim

Korkaklar taş atar, durgun bu suya
Gün gelir vicdanı, körelmiş güya
Koymasın onlarla,karşı karşıya
Adları yazılmış, Fatihler bizim

Hatalı Allah’sız, gaflette idi
Fetvalı insanlar, kederli idi
Bilmeden oyunu, verenler idi
Adları yazılmış, Yavuzlar bizim

Söyle bu millet ne getirmişsin
Verdiğin sözlerle, ne götürmüşsün
İyi düşün hain, ne yitirmişsin
Adları yazılmış, Kemaller bizim
Bahattin Tonbul
23.2.2013

Bahattin Tonbul
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Kemküm

Kullanılıp atılmak, insanda farklı duygu
Seven severse eğer, unutulmamak mümkün
Aşkın bağrında yanan, hayal değil ilk kaygı
Dur söyle hele canan, yalınız yatmak kemküm
14.4.2017

Bahattin Tonbul
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Kenara Koy

Yukarıdakiler aşağıdakiler yok artık
İçinde yaşadığımız hayat karışık bataklık
Hoş görü sevgi ve aşkı,her dileyene aktardık
Hasreti ayrılığı bunlardan bir türlü ayırtamadık

Fark etmez nerede olursan ol
Yeter ki içine sevgi gönlüne aşkı koy
Çok tatlı alışkanlık yaptı,sevgi bulur yol
Al onu artık gönlünden  bir kenara koy
1.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kenarı Kopuk

Unutamadım unutulmazsın
Yüreğimi kaplayan bir sızı
Gözlerimden akan bir su gibi
Bedenimi sarıp sızlatırsın

Elinde mi o ilk olan mektup
Ucu yanıktı,kenarı kopuk
Bahattin Tonbul
26.1.2009

Bahattin Tonbul
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Kendi günlüğüm-1(ÇOCUKLUK)

1999 Yılı okadar üzüntü ve karmaşıklarla geçtiki bir türlü anlıyamadım.Şu anda
                                         13-Şubat-2000
Kendi kendime günlük tutmaya karar verdim.Girişi nasıl yapacağım derken aklıma
yaşantım geldi.Hayatımı evrelere böldüm
1-ÇOCUKLUK (1955-1967)       2-GENÇLİK(Okul yıllarım-1968-1970 orta
1971-1974lise1975-1978 Eğitim enstitüsü)       3-EVLİLİK ve ALACA(1979-1990
4-ANKARA(1990-1999)        5-ANKARA VE EŞİMİN HASTALIĞI(1999-2008)
6-ANKARA ve.....(2008-....)
                1-ÇOCUKLUK(1955-1967)
                     Ben hangi ay ve günde doğduğumu bilemedim annem kirazların olduğu
mevsim der ama nüfus cüzdanımda 01.10.1955 diye yazar babama sorunca yılın doğru
ama ayın yanlış demişti.
                     Bu olayları sonradan öğreniyoruz.Çok küçüklüğümü şöyle hatırlıyorum;
iki oda bir salon ve yantarafında iki katlı üstü samanlık altı ahır olan bir ev kerpiçten
yapılma odanın içinde pencereden taraf kısmı tahtadan seki ve hemen duvarla
bağlandığı yerde hamamlık denen betondan yapılma küçük bir abdest alınacak bir yer
önceleri o yoktu sonradan eklediler.Hatta hatırladığım kadarıyla bir teneke leğenin
içinde banyo yapardık veya ineklerin bulunduğu ahırın içinde çünkü burada banyo
yapmak daha rahattı sebebide sıcak oluşu bahsettiğim kış için.Yazın dışarıda bile
yapılırdı.Biz çok küçükken küçük kız kardeşim Gülteni salonda beşiğin içinde sallardım
birgün çok yaramazlık ettim herhalde ani bir hareketle kafam salonun kapısına vurdum
felaket kanamıştı unutamam.Annem fazla iş göremezdi sık sık hastalanır hastalandığı
anda babasının evine kaçardı bu çok zoruma giderdi çünkü bize oraya gitmek
yasaktı.Zaman zaman da tedavi için haymana veya içmece denen yerlere yaz aylarında
giderler bizi götürmezdi. oda ayrı bir üzüntü oluyordu.Evde yalnız kardeşlerimle
kalıyoruz o zaman makbule abla bize bakardı bazen evi temizleyince kirşeteceğiz diye
bizi samanlıkta yemek tedirirdi içeri almazdı.
   Bizler beş kardeştik Annemin uzun bir süre çocuğu olmamış iki çocuğu doğup ölmüş
çocukları çok yaşamadığı için ağbeyim 1950 doğumlu olup peşinden ablam 1953 lü
olarak dünya gelmiş onun ardından ben1955 ve nurettin 1957 ve gülten 1959 olmak
üzere peşpeşe yaşlar arasında iki enfazla birbirlerine çok yakın olması bakımımızı
zorlaştırıyordu sanki daltonlar gibi.Arada köyden babamın Kardeşleri gelirdi  Halam bir
gün bizde kalıyordu sabah kalkmış balkonun çıkışında küçük bir merdiven üstü kapalı
orda kiraz tenceresini almış birde güzel yiyorduki Ablam Ayten önünden bir kapıp aldı
kabı o an şok oldum bilmiyorum kaç yaşında olduğumu ama oturup o kadının ağlaması
hala gözümün önünden gitmez hatta aynen şunu söyledi'senin yiyenlrinde senin
önünden böyle alsın' diye dua etti.Odanın birinde biz diğerinde annem ve babam
kalıyordu.Beş kardeş beşimizde bir yer yatağının içine girip birlikte yatardık.
      Abim okula giderken babam ona derslerine çalıştırırdı.Şahin tonbul'da o sıra bizde
kaldı ağırda ineklerin bulunduğu yerde kalırdı.İsmet abi diye bizim köylü biri daha vardı
o sonradan herhalde veremden öldü,gençken.Sonradan evin önüne bir tandırlık yaptık
orda annem yufka ve yemekleri yapardı.Bazen gelen misafirlerde zamanla yaz
aylarında orda ağırlardık.Tuvalet evin arka bahçesinde olup en uzak köşedeydi oraya
gidip tek başımıza tuvalet yapmaktan korkardık.
     Annem hasta olduğu için zaman zaman makbule ablam,sonra ediş abam bunlar
amca oğullarının hanımları bize yardımcı olmuşlardır.İşte bunlardan biride Sadegül
Ablam bizde kalırdı genç kızdı o zamanlar.Evde su yok dışarıda hemen bizim evin
tandırlığın köşesinde bir sokak çesmesi vardı oraya su doldurmaya veya bılaşıkları
yıkardık tam hatırlamıyorum.İkimiz birlikte çeşmeye gittik ama komşunun genç biir
oğlu Nazım ağabey Sadegül ablama laf atmak isterdi ben bunu güya
engellerdim.korumacı olarak başlarında ben bulunurdum.
     Birde o zamanlar hurafeler ve annemin rahatsızlıkları olsa gerek.Çok hoca gelir
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kurşun dökker,fala bakar gibi suya bakılır hatta kurşun dökme gibi çocukluğumun vaz
geçilmez unutulmaz anıları.Birini hiç unutmam çocuk baksın o görür dediler bir tas
içindeki suya bak bak ne görüyorsu söyle diye baskı yapıyorlar ama ben hiç bir şey
görmediğim halade bak.. bak şu at.. gidiyorlar diye baskı yaparak bana yön vermeye
çalıştığını gayet iyi hatırlarım.
        Birde çocukluğumda unutamadığım birşey herhalde hastayız kim bilmiyorum ama
kardeşlerimden biri ona öksürük şurubu  gibi kırmızı çok güzel bir şurubu kafaya dikip
içmişim.Bir türlü beni uykudan kaldıramıyorlar
sonradan araştırınca şurubu içmişolduğumu anlamışlar.
        İlköğretim yıllarım;
              İlk okula başladım birinci sınıf Dumlupınar İlköğretim okulu sınıfımız çok güzel
okula gidip geliyoruz orda dikkatimi çeken o çağda ilk aşkı tanıdım adı Yasemin kızı ben
seviyorum ama kızın haberi yok sınıfdaki bir çok öğrenci de ondan hoşlanırdı.Herhalde
Öğretmenimiz Yusuf Yurtsevendi.3.sınıf ın ikinci yarı yılında yozgat yolunun alt
tarafında kalan evlerin çocukları Yeni açılan Cumhuriyet ilk okuluna geçecekler dendi ve
ordaki okul hayatımız eve daha yakın olan okula geçtik.Okul güzel daha iyi sınıflar çok
kalabalık değil ama zaman zaman zorlanıyordum.Bu yüzden yan komşumuz Abdul dayı
nın evine gider orda oğlu Süleymanla birlikte çalışırdık hemen karşı komşumuz çok zeki
bir çocuktu babası disiplinli bir o kadarda bilgili onların samanlıklarında ve ahırlarında
çok değişik anılarımız oldu kışın ahırlarda kağıt oynardık çünkü kahveye
gidemezdik.Ahırda ışık yok idare ile onun verdiği ışık altında ne kadar zor günler o
kadarda bize heyacan verirdi yakalan mamak için gizli gizli giderdik.Yazında
samanlıklarında havuza atlar gibi samanların üstünde boğuşurduk.Bazende onların
örtmesinin altında öğretmencilik oynardık bizim yan komşumuz Muhsin bizden büyük
olduğu için öğretmen olurdu ben çok istememe rağmen olmayı bırak teklif bile
edemezdik.buda çok zoruma giderdi oyuncak yok toprak ile oynar eve üstümüzü
hergün kirletirdik düşün beş çoco bunların yemek ve giyimlerini yıkamak baş edilecek
bir şey değil.Kilot yok dırıl denilen çizgili uzun bir don
oludu çoğu zaman ayağımızda.hemen değiştirirdik.Lastik veya naylondan ayakkabı bir
türlü dayanamazdı ayakabıcımız Mükremin Yıldızdı.
      Annem evden kaçıp babası gile gidince tabiki çocuklar peşinden düşün ablam ve
ağabeyimi saymaz isen biz üç kişi diğerleri daha küçük.Dedemin evi iki katlı bizler aşağı
girişteki oda tarafına geçer masanın altına oturur orda sesimizi çıkartmadan kalırdık
eğer gürültü olursa veya ağlarsak Macide Teyzem çok sert bizi dverdi onun korkusuna o
eve gitmek istemezdim bütün yiyenlerine aynı idi tek korkmayan Metin abi(Topal Metin)
di.?
      Küçükken yani kucakta iken bir rahatsızlık geçirmişim.Tüm bağırsaklarım dışarıda
dururmuş elleri ile teperler tekrar çıkarmış doktorlar bir türlü çare bulamamışlar.Annem
artık bağırsak dışarıda dura dura çürümeye başlamış.Beni artık ölecek diye dualar
ediyorlarmış.Birgün ağlamasın diye önüme tabak ile çökelek koymuşlar bende yüzü
koyun onu yiyormuşum birde bakmışlar ki bağırsak kendiliğinden içeri geçmiş tabi buna
çok sevinmişler.Yalnız bunun nedeni ne olduğunu bilememişler.Sadece çökeleğin iyi
geldiğini düşünürlermiş.
      Küçükken çok zayıfmışım.Halk arazında bu zayıflığı geçire bimesi için dört yol
ağzına bir kazan içine su ve bu suyu yoldan geçenlerden eline çöp ağaç kağıt v.s gibi
eşyaları altına atarak su kaynatılıp bu kaynayan su ile beni yıkamışlar böylece benim o
zayıflığım zamanla ortadan kalkmış.
       Bizler çök küçük olduğumuz için evdeki hayvanlara bazen komşulardan gelip
bakarlardı Kıymet abla,Esi Mustafa Amca ve buna benzer kişiler bakımını yaparlardı.
        Evimizde yağ süt veyoğurt gibi ürünlrimiz hiç eksik olmadı taki  1978 yılına
kadar.Babam bizlere elbise dayandıramazdı o yüzden kadife pantolon ve ceket
yaptırırdı.
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         Çocukluk yıllarımda hatırladığım birgün sokağa çıkmak yasak denmişti
bizler evde durmak mümkünmü evimiz köşe başı olduğu için çıktık hatta asker geldi her
sokak başlarında dururlardı.Biz çocuklar hemen etrafını çevirdik.Hiç unutmam oda bir
kaç mermiyi alarak yere attı bak şimdi patlar kaçın dedi bizlerde ciddi zannederek
hemen kaçmıştık.
        Yine birgün yazgünü idi.abim gezmeye çıktımı bende onunla birlikte çıkmak
istedim ama abim beni yanına almak istemedi ben israr edincede
elinin tersi ile öyle bir çarptıkı ağzım kan içinde kaldı dudaklarım şişti o günden sonra
hiç peşinden gitmek istemedim.
         Ayrıca Yaz oldumu hayvanları ya çobana katılır yada ilçenin sığırına genelde
sığıra katarız.Akşam oldumu gidip sığırın gelme zamanı da alıp eve getiririz.eğer
karşılamaz isek hayvan eve gelmeyip başka yerlere gidip yine yaylım yapıp başkalrının
tarla ve ekinlerine zarar vermektedir.Bu yüzdende
Korucu hayvanları alıp korumaya ve hayvan sahibine ceza veriliyor.Buda ayrı bir iş
oluyordu.
          Bazende Alaca'nın çevresinde kuyular ve yarma dediğimiz ırmak derin ve
çocukların yüzdüğü yerdir.Oralarda yüzmeyi öğrendik.İlk okulumuzun yanı boş terla
idi.Yağlıların kuyu oraya yakın olduğu için çok sık giderdik ilk önceleri yüzme
bilmediğim için,sonradan girmeye başladık.
            Akşamları evin önünde eş gördü,yumuçma veya saklambaç oynar bazende yaz
ayları ve bahar aylarında meyve bahçelerine meyve çalmaya giderdik.Çıktığımız ağaç
iflah etmezdi.
             Genelde evimizin arka kısmı boş tarla olduğu için oralarda toprakta arabacılık
veya buna benzer oyunlarla vakit geçirirdik.
              Dedemin evine tek başımıza gitmeye korkardık.Yol üzerinde kağızmanların bir
kızı var Nurhan yol kesip bizi tehdit ederdi.Veya yolda köpekler oluşurdu gitmek ordan
geçmek gerçekten zor olurdu.
               Dükkandaki zamanımızda  bizim mağzanın yanında Nuri Ceylan (Bakkal)  ve
Ayakkabıcı Şükrü dayı ben dükkanda iken şaka ile babamı değişik ifadelerle
kızdırırlardı.Ayrıca benim emsalimde olan kişilerle hemen güreş tuttururdu.Yendiğim
zaman hemen kara üzümle cebimi doldururdu.çok yiyeceklerini yedik.Allah rahmet
eylesin bende çok hakları var.nur içinde yatsınlar.En çok hoşuma giden dükkana
gittiğim zaman helva ve ekmek yemekti.Ayrıca bizim dükkan dedemin olup arka tarafı
Otel ahırdı.eski bir bina idi.Şehirin tam orta kısmından ırmak geçerdi bütün şehirin
lamıburaya akardı.Meydan ve cami ırmağın diğer tarafında.Irmak şehrin güneyinden
kuzeyine doğru uzardı.taki çayırlara kadar.Çayırlarda futbol maçları,19.mayıs gençlik
spor bayramı gibi eğlenceler orada olurdu.Eskiden her eylül ayın da panayır ve at
yarışları düzenlenirdi.
             Dükkana ve eve gidiş ve dönüşlerimde yol boyu hayalimde iki veya üç filim
çevirir kendi kendime konuşur bambaşka bir hayal dünyası çizerdim.Şehirde önceleri
tek sinama vardı sonradan da bir daha açılmıştı.Hafta içi haçlıklarımı biriktirir,hafta
sonuda sinamaya giderdim.İki filim birden veya üç gibi.Yaz aylarındada açık hava
sinaması olur.Genelde fırsat buldumu oraya kaçardım.Bir gün habersiz sinamaya gittim
annemler merak etmiş sinamada ismimi anos ettirerekçağırırlardı.Çok sever her
fırsatları yasakda olsa giderdim.Yine bunlardan bir gün kaçak sinamaya gideceğim.Öyle
heyecanlıyımki az bir param yetmiyor nerden tamamladım şu an hatırlamıyorum ama
koçakların otelinin içinden koşarak geçerken birden sağ ayagımın  kalça kısmını at
arabasının tekerinin sivri kısmı pantolonumu yırtıp kalçamdan bir tutam et alarak adeta
yırttı heyecandan ve sinemayı kaçırmamak için öylece gittim canımda çok acıyor ama
sinamayada girmek zorunda idim.Filimden sonra ancak o yarama baktım gerçekten
bayağı  yaralandığımı fark ettim.Hala ayağımda derin olduğu için iz dururu.Birde Akşam
üstü idi eve dönüyorduk babam Dursun Ercoşkunun dükkanından keser alıyordu kesere
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sapını taktı ve tekrar çıkarmıya çalışırken bende onun hemen arkasında olduğum içim o
keserin sapı şakağıma geldi ve çok kanadı.Bu beni çok korkutmuştu.
        Birde şehirin hemen yanında Dursun Ercoşkun ların evlerine yakın Ceza evi Orda
idi.

Bahattin Tonbul
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Kendi günlüğüm-2(GENÇLİK) 1968-1979

Gençlik yıllarım;
'1968-1971Orta1971-1974Lise1975-1978 Ünüversite
                  1.Bölüm olarak(1968-1971)
   O  okumak istemiyordum ilk okulu zorla bitirdiğimi okuyamaz diye babamı empoze
ettiklerini duyunca Manifatura mağzamızda çalışmak üzere babam dediki ister oku
istersen okuma ama şunu bilmeni isterim ki şartlı gönderirim eğer iki zayıftan fazla
getirirsen ikinci dönem okula göndermem dedi.Bende o tehdit üzerine ve komşumuz
olan Dursun Ercoşkunun oğlu Mevlüt'de benim gibi babasının bakkal dükkanında
çalışmaya karar verdi.Bende mağzada çalışmaya karar verdim okumayacaktım.Mağzayı
sabah 7.30 da açıp sobayı yakıp babam gelene kadar bekliyordum.Akşam oluncaya
kadar akşam eve gidip hayvanların altını temizleme yem verme derken birde akşam
sulaması böylece yatma zamanı sabah ilk kalakan annem hayvanları sağıp bende bir
kova kömürü omuzuma alıp dükkanın yoluna koyulurdum.Dükkanda sobayı yakar
ortamı ısıtır bu ara okula giden öğrenciler elbise ve kasketlerini başlarına örterek
okulyolunda onları görünce özenir ve heyecanlanırdım.Babam birgün gelince özlemimi
kendisine anlattım okullar açılalı bir hafta oldu.Baba ben okumak istiyorum
dedim.Sebep olarak sınıfta benden daha kötü durumu olan öğrencilerin okula gitmesi
beni hareketlendirdi.
-Babam olur öyle ise git dedi şartım yine devam ediyor dedi 1.dönem sonu dersin
durumuna göre devam veya devam etmeyecektim.
   Okula elbisemi ve kasketimi giyerek gittim ama hangi sınıfta olduğumu bilmiyorum.
   Müdür yardımcısına gönderdiler yanına gittim ve sınıfımı sordum.O da adımı sordu ve
şimdiye kadar niçin gelmedin diye bir tokat attı inanırmısınız feleğim şaştı.İlk dayağımı
hiç gereksiz yere yemiştim.Sınıfım Pansiyon binasının girişindeki 1-E sınıfı idi.Gittim o
sınıfa derse girdim.Okul iyi gidiyordu ufak tefek yaramazlık ve terslikler olsada
unutamadığım bir anı Fransızca dersinin ilk yazılısını olduk.Öğretmen kaç tahmin
ediyorsunuz diye soruyordu.Sınıfın geneli zayıf olduğu için psikolojim bozuldu sıra bana
geldi kaçbekliyorsun dedi bende korku ile şöyle bir hesap ediyorum 55 dedim
-gel buraya dedi öyle bir tokat vurduki ikinci dayak olayım suçum olmadığı halde
şaşırttım.Nerde yanlışın var diye sordu
-Bende sadece hatırladığım fiil çekerken  sizler de (vous elle dekiilk e'nin üstündeki (^)
işareti koymayı unutmuşum dedim.Tekrar bir tokat ayrı bir şok--Peki ondan bu kadar
not kırılırmı deyince arkadaşlar 70 de80de diye fısıldadılar korkudan 75dedim.Artık
hocamız
-95dedi ve o an yediğim iki şamarın acısını sevinç ten unuttum.
    Din dersine alaca müftüsü ozamanlar Yasin Hatipoğlu geldi bir yazılı yaptı ve sorular
iki aşamalı sormuş.Birincisi kitaptan ikincidevamı aynı soruezber kurs pratik sorulardı
şöyle ki; Madine devrini anlat,İslamın şartı kaç yaz gibi ben heyecanla birinci
bölümlerini yaptım soruları tam okumadığım için her halde ikincilerin hiç birine cevap
vermemiştim.zaten bir yazılı olduk 44 almıştım  sonrada o dersimiz boş geçti.
Bizim dönem o yıl ilk defa puan sistemine geçildi ve 44 zayıf demekti 49'a kadar.Birinci
dönem tek zayıfım vardı Dindersi ikinci dönem tekrar puan lama kalkınca o 44 ler 2 iki
geçer not oluncada böylece orta bitinci sınıf ve okul hayatım hep devam etti.Çok parlak
bir öğrenci değildim ama orat bir değerlerde bulundum hiç sınıfta kalmadan üç yılı
gayet güzel bitirdim.Ama bizim dönemde Alaca'da lise olmadığı için lise hayatını ya
Çorum Yada Sungurlu İlçesinde yapacaktık.Çorum Alaca'dan giden öğrencileride
almıyordu malesef 7-8 arkadaş Sungurlu lisesine kayıt yaptırdık
                  2.BÖLÜM-LİSE(1971-1974)
     Sungurlu lisesindeki Alaca'lılar Uğur Okur,Faik Akyol,Murat Alp,Nedim
Durukan,Hamit Durukan,Vahdettin Gülhan,Rumi Tosun,Hasan Başoğlu  hepimizde
okulun Pansiyonuna kayıt yaptırdık.
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Kendi günlüğüm-3(EVLİLİK VE ALACA) 1979-1990

. Bu eşimle tanışma nişan  evlenme Alaca'ya geçiş ve oradaki yaşamı
anlatacak(1979-1990)  yılları arası
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Kendi günlüğüm-4(ANKARA) 1990-1999

4-Ankara(1990-1999 yılları arasındaki yaşamım)
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Kendi günlüğüm-5(ANKARA VE EŞİMİN HASTALIĞI)

1999-yılı   çok üzüntülü geçti;
       Bu yılın yaz ayı çok güzel köyde Nilgün ve çocuklar tatili yaptık.Köyde hem orman
hemde denize örene ara ara gidip gelerek hem kendimizi hemide Nilgün Babasını yalnız
bırakmamış oldu.O yaz kayın baban herhalde biraz üşütmüş öksürüyordu bizler
ağustos'un 25 inde okulla sınav yapmak üzere dönemi kapatmıştık.Kayın peder bizden
sonra tekrar rahatsızlanınca doktora gitmiş ama bir sonuç alamamış.Bende Nilgün çağır
birde burada bakıtalım doktorlara dedim oda babasına dedi ve çıkıp Ankaraya Ekim
ayının başları idi hemen doktora götürdük sigorta hastahanesinin gögüs doktoru bizim
arkadaşın eşi idi özel muayene oldu.Ciğer filimini çekti.sonuç pek iyideğildi eşime
durumu daha yumuşak verem olabilir mantığı ile balgam tekkiki yapılır ken doktorun
görüşü Akciğer kanseri teşhisi vermesine rağmen biyopsi olmadan kesin tanı
vemedi.Kayın biladerim Ali Gülhaneden bir özel doktora filimleri ve kayın pederimi
götürdüm.Aynı teşhis hiç elletmeyin dendi.Hacetepede tekrar onkolojide doktora gittik
yine aynı sadece ağrı kesici veriyorlar.
              Tam bu olaylar bir ayımızı aldı kayın peder artık zor yürümeye başladı tekrar
bir akciğer filmi çekildi bakıldiki ciğeri tam kaplamış bunu bekletmeyin evine götürün
evde huzurlu bir şekilde zamanını tamamlasın istediler.
               Ne kadar kötü bir veya iki ay sonra öleceğini bile bile beklemek.Baldızım
Safiye hemşire olduğu için onun evi uygun görüldü ve taksi ile bacanak baldız geldi
kayın pederimi Ankara'dan alıp Balıkesir'e götürdüler.Çok uzunda sürmedi aralıka
ayının içinde vefaat etti hatta ben gidemedim yollar kapalı idi son anlarına Ali ve Nilgün
gitti orda onunla görüştüler Allah rahmet eylesin.Onun acısı Nilgün'ü şok etti çok üzüldü
zaman zaman günlüğünde bahseder bir türlü babasına adeta doyamadı hasret gitti.Bu
hastalığın dışında küçük kız kardeşi Eşi ile anlaşamıyor ve ayrılma aşamasındalar bir
ayrılıp bir birleşiyorlar.Buda ayrı bir üzüntü idi bunları yaşarken içinde bir acı tabiki
göğsünden hissedince doktora kontrol amaçlı gitmek istedi?

                      Nilgün'ün hastalığına başlanışı;
         Bu yılı şubat ve mart aylarına doğru eşim kırk yaşına geldim gidip şu göğsümü
bir kontrol ettirmemiz gerekir diye Hacetepe Hastahanesi Baş hekimi cerrahtan özel
muayene randevusu aldı.Bu elle yapılan muayenede şüphe üzerine emin olmak için
memografi istendi hemen tekrar özelle memoğrafi randevusu alarak filim çekindi ikigün
sonra sonucu yine tam olmadı veya şüpheler iyi olmadığı için kötü huylu diye sağ
meme altından biyopsi yapılması gerek denilince tekrar özel muayene  ücreti yatırılarak
aynı hastahanede biyopsi oldu.
               Sonuç bir hafta sonra belli olacak duramadık eşt ve dostları araya sokarak
sonucu üçgün sonra aldık ve hemen doktoruna götürdük.O anımı ve günümü hiç
unutamam.
                 Akşam üzeri saat 16.00 veya17.00 ola bilir doktor odasına biraz geçgeldi
ama büyük bir heyacanla sonucu göstermek istiyoruz.Sonucu aldı tabiki tıbbi
ifadelerden tam anlamıyoruz hiç unutmam Meling (Kötü huylu)    anlamına gelen bir
kitle.Doktor hemen amaliyat olman gerekir kötü huylu bir
timör 2mm kadar çok küçük ama.deyince bizde hemen doktorum bunu siz yapın
amliyatınada siz girin isteriz dedik.
                     Malesef aksilik orda başladı benim işim çok vaktim yok ben yapamam
dedi.Bunun üzerine kendisinden bu işi iyi yapa bilecek güvenilir isim istedik.Doktor
önce düşündü verecek gibi oldu sonra bir hafta sonra gelin konuşalım dedi.
                       Moralimiz sıfır halimize mi? doktorun bize verdiği mesaj ne anlamaya
çalışırken.Hem hanım hemde ben ağlamaklı gözlerimiz dolarak Ankara sokakjlarında
yürüyor ikimizin ağzınıda bıçak açmıyor.Çok üzüldük
ne yapacağımızı nasıl davranacağımızı bilemeden evin yolunu tuttuk.
                        Ben Ankara Deneme lisesinde idareci olarak çalışıyorum
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Tekkikler yapılırken dosyadaki tüm dökümanlardanda bir dosya hazırlamıştım.Bende
böyle bir hastalıkta var ne olursa olsun her evrakın bir fotokopisini alıp dosyalarım.İşte
burda onun faydasını gördüm.
                         Okuldaki arkadaşlardan durumu anlatınca tanıdık bildik güvenilir
doktor aradım.Aynı zamanda Başkent hastahanesindende randevu alarak birde sonucu
onlara gösterelim dedim.Ordaki doktordan şunu bekliyordum'hiç bir şey yok amaliyata
gerek yok'desin istiyorum doktora hacetepedeki piyopsiye inanmadığımı bir daha tetkik
yapılmasını istedim
oda bana güldü.
    Bak ben burda incelettim genelde aynı çıkar ama aha çıkmadı dedim kime
inanacaksın tekrar üçüncükez inceletmen gerekecek.Şunu bilki yanlış teşhis çok az
olur.buda hacetepe gibi hastanelerde ve ciddi bir hastalık için mümkün değil siz
amaliyat olun dendi.
       İnanmadık üçüncü doktor aradık.Ankara demetevler onkolojiden emekli bir
cerrahtan özel muayaene olupda biyopsi sonucunu gösterdik oda eğer elinizde şu
biyopsi olmasa yapılan elle muayenede birşey yok derdim ama buna göre amaliyat
kaçınılmaz dendi.Doktor beşevlerde olan muayenesinden çıktık adeta yıkıldık tüm umut
kapılarımız kapandı tam dalgı dalgın yürürken biri hocam diye seslendi
        Buyur aaa bu öğrencim  kadir acar gazide ihtisas yapıyor karşımıza çıkmazmı ona
durumu anlattık oda amaliyatı önerdi istersen gazi hastahanesine gelmemizi istedi.
         Başladık doktor aramaya şağ olsun baş muavinimiz Hasan Hüseyin
Akbaş'ın aracılığı ile Ankara onkolojiden velimiz dişçi nin aracılığı ile Mehmet Altınok'a
ulaştık özel muayene olalım belkide daha iyi ilgilenir diye kabul etmedi,hastahaneye
gelsinler sonuçlarla birlikte demiş ve sabah ilk işimiz onun hastahanedeki odasına gittik
sağ olsun çok iyi karşıladı sonucu görür görmez hemen hastahaneye yatırdı
vetekkiklere başladı bir taraftanda Hacetepedeki parçayı alıp onkolojide tekrar kontrol
yapıldı.Nisan1999 da amaliyatını oldu.Hastahanede amaliyat sonrası bir hafta yattı ve
kemoterapi6 kür sonra ışın radyo terapi verildi tekrar 6 kür yine kemoterapi ilacı verildi
          Bu tedaviler arası birer ay kabul etsek devamlı Ankara demetevler onkolojiyi yol
ettik onuncu veya onbirinci aylara kadar hatta tatile hiç gidemedik.Bu zamanda oda çok
sıkılmıştı bir ara doktorundan izin istedi oda verdi ocak-şubat tattileri arası.Tedavi
bitince beş yıl kullanılmak üzere Tamoksifen diye bir hap kullanmaya başladı
          Annem Nilgün'ün rahatsızlığını duyunca çok üzüldü aradan çok geçmedi oda
böbrek hastasıydı diyalize giriyordu uzun süre iki yıl herhalde aralık ayında vefaat etti
onuda kaybettik bu yılda
           Acılar acı üstüne geliyor dayanmak gerçekten zor.Nilgün'ün kontroleri 14-nisan
sonra 15 mayıs ayada bir kontrol oluyor.1 0cak-2000 kontrol olacak altı ay nasıl geçti
anlamak çok zor.
            Bu aylarda Bir dershane'nin satışını aldık ortak Değişim dershanesi
1999'un nisan ve mayıs ayların da Yüzde 75 ini hissesi bizim.Ne sevine bildik nede
üzüntümüz bitti.Maddi olarak iyi olduk sayılır ama üzüntümüzü yok etmedi.Bizleri
eşimin rahat sızlığı çok sarstı maneviyat olarak.

           Kendini hiç düşünmüyor hayatta artık başkaları var şimdide Yalçını
düşünüyor.Bu yaz çok gezdik köyde kız aradık kısmetinden ne olsa gerek
bir tütlü uygun bulamadık..Benim canım sevgilime birşey olacak diye aklım başımdan
gidiyor.sebep hep bu düşünüyor diğerleri pek umursamıyor ama ne yapayım huy.Şunu
bilmiyor düşme düşenin dostu olmaz.İşte bu kardeşte olsa.İki kardeşi var ikiside
evli,ikiside sözde elinden geleni artı teyzesi de dahil.Yapıyorlar amaiş maddiyata gelince
sende yoksa kimsedede yok oluyor.Ben bunları bahsederken doğru veya yanlış
olabileceklerin hesabını bundan doğa bilecekendişelerimi dile getirdim.Keşke yanılıyor
olsam.Benim derdim sonradan üzülecek olursa yine benim başıma ve ailemin
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problemleri olacak.Pazartesi 14.şubat.2000 sevgililer günüymüş  Yalçın'ın döğünü
olacak daha otobüsde çalışıyormuş,bunlar yetmiyormuş gibi üzüntümün içinde.
       Kızım selcen ve oğlum gökçen'in okul hayatları hep endişelerim arasında.Selcen
biraz daha iyi iyi kötü gayret edip çalışıyor.telaş içinde onlarlada ilgilenemiyorum.çünkü
okulda idareci olunca çok uzak kalıyor insan.Oh...be Okuldaki idareciliğimde bitti
28.0cak 2000'de ayrıldık.İşim icabı tatilde öğretmenlerin proğramını yaptık bitti bundan
sonra ne olur bilmiyorum.
       İşte 2000 yılının yoğun bir ders trafiği ÖSYM sonucunda çocuklar annesi tatile
Balıkesir'e gittik o yaz Altınolukta denize girdik ve ben tercih yapa bilmek için Ankaraya
geri geldim gelen puanlar sonucuna göre Selcen Çankaya Hukuk Fakültesi,Gökçen'de
Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğine girdiler.Ecem de Ulubatlı Hasan İlköğretim
Okulu birinci sınıfına başladılar.Eşim Nilgün'de hastalığın şokunu atlattı kabuledilirse
beş yıl kullanacağı hapın sitresini yaşayarak alışmaya çalışıyordu kontroller her üç ayda
bir yapılıyordu.
       Yalçın Düğününü Azerbeycanlı bir  Mine adlıbir bayanla evlendi bütün düğünle olan
masraftların büyük çoğunluğunu karşıladık kiminide teyzem'e borç verdik böylece
düğün çokgüzel bir şekilde yapıldı Edremit'ilçesinde.
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Kendi Günlüğüm-6(Ankara ve..)

Ankara 5.1.2008 Eşimin ölümünden sonraki yaşamım.; Eşimi bu tarihtesaat 11.30 da
Ankara Tıp'da kaybedince hayatım yıkıldı sanki dünya başıma çöktü.Eş dost sağ olsun
KemalVe beytullah abiler geldi.Ali gelmişti Nilgün'ü morg'a almışlardı.hepimiz onun
önünde buluştuk.Hoca geldi yıkamak için Zeliha abla ile Zübeyde teyze birlikte Nilgünü
yıkadılar.Kefenleyip Morg'a bıraktık.
       Yarın erkenden Necmi ambulans ile alacaktı.Uğur telefon etti alaca'dan onun
aracılığı ile sağ olsun Alaca Belediyesin'den ambulans gece 04.30 da geldi
hastahaneden Nilgünü aldık Yalçın ve bacanak Ünal ambulans ile Alaca yolunu
Tuttular.Bizlerde sabah 07.00 da Fatih İnsafın kocası servisle geldi Evin önünde Teyzem
Tekmil ve kızları Nilgün'ün kardeşleri Selcen arkadaşları,ayrıca Beytullah ve Kemal abi
minübüs ile yola çıktılar.Bende Baha ve hanımı edriye kendi arabayla geldi ler yola yani
Alacaya hareket ettik sabah 7.30 da.
       Alacaya yaklaştıkça yollar kar ve soğuk etkisini göstermeye başladı abim giller
orada bizi bekliyor Ambulans 10.30 gibi oraya gitmiş.Nilgün'üm Gelinlik giyerek
gitmediği bu eve ne yazık ki Kefen giyerek gitmiş oldu buda ayrı bir üzüntü
kaynağımdı.
        Alaca' gidince ilk iş evin önündeki ambulanstan Nilgün'ü tekrar içeri alıp yüzüne
son kez bakmak istedik.Yüzü hep aynı güle gibi kafasını  hafif bükmüş öyle duruyor hiç
bozulmamıştı.Neyse öğle namazına mütakip Alaca'da Anne ve babamın yanına onu
defnettik.İnanırmısınız mezara oğlu,amca oğlumSıdık ve Yalçın koydular
dayanamadım.,bakamadım şoklardaydım.yerdemiyim göktemiyim inan bimiyorum.Kar
zaten alabildiğine tekrar eve geldik misafirlere pide ve ayran dağıttılar hemen gelen
misafirler tekrar saat14.30 da yola çıktılar Kardeşleri aynı gün Balıkesir'e trenle
döndüler.
     Bizde çocuklarla ikigün daha kaldık gelen giden başsağlığı dileyenler ama hava çok
soğuk kış alabildiğine gücünü gösteriyordu.İçimdaki fırtına ve boşluk daha çok
etkiliyor.Bilemiyorum ayrıca yollar buz ve havanın tekrar soğuyacağını söylemeleri.daha
çok yola çıkmamı tetikledi 09.ocak-2008 de
Ankara'ya evimiz'e geldik11.ocak 2008'de Deneme lisesi öğretmen arkadaşları 7 sini
yapmak üzere evde bayanlar yan komşudada erkekler olmak üzere mevlüt
okundu.Allah rahmet etsin yattığı yer nur olsun.Bundan sonra Anıttepe,Namık Kemal ilk
öğretim okulu ve Şentepe lisesinden eski Öğretmen arkadaşlar ve Nilgün'ün  kendi eşi
ve dostları hepsi ayrı ayrı başşağlı dileklerinde bulundular.
       Bende Alaca dönüşü hemen işe başladım kafamı dağıtmak için ama ne
mümkün.Bir hafta sonrada okullar 25.0cak 2008 de tatile girdi.
       Bu geçen zaman içinde alabildiğine şiirlerle dertlerime çözüm bulmaya çalışmam
yeterli gelmedi.Zamanı boşa geçiriyordum maneviyatım inancım yerinde ama
uygulayamıyordum.Şeytanla mücadele içinde olduğumu biliyordum.En sonunda
Nilgün'e yardımcı olmak ve kendi borçlarımdan kurtulmak dahada geniş düşünürsek
rahatlamak anlamında18.Ocak.2008 de dualar etmeye beş vakitte kendime borç bildim.
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Kendi Kendime

Çocuklar benden uzak
Bende onlardan
Hayallerimiz  uymuyor
Hiçbirisine
Farklı dünyalardayız san ki
Anlaşılmaz olmuş dilimiz
Görüşümüz yüreğimiz
Sevgiden yoksun
Aşktan uzak
Merhamet desen yok
Söz söyleyemez oldum
Farklı sazı çalıp söylüyorlar
Ortayı bulan hiç yok
Kimi pop,kimi sanat,kimi caz
Yitirmişiz geçmişi
Kimlere yapılacak naz
Halk müziği,türküler şarkılar
Hepsini alıp götürdü kaybolan haz
Belki de işte bundan tat alamadık
Yaşarken
Şaşkınım hata ettik diye
Bakıyor
Bakınıyorum
Kendi kendime
Bahattin Tonbul
29.6.2010
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Kendi Kendime Konuşurdum

Kendi kendime içimden konuşur oldum
Bazen evde bazende sokakda yürürken
Nerden kaptım ben onu elbet bulurdum
Tamam şimdi hatırladım tanımıştım gülerken

Çok düşündüme sevdiğim sevdiğini
O günle gelip geçti sanki bir yel gibi
Ne tatlıydın unutamadım anlayamadım seni
Geçmiş karşıma bir de gülüyorsun el gibi

Bense hayalinle konuşup yürüyorum hala
Hiç gitmemişsin duruyorsun buralarda dün gibi
Sesin çınlıyor kulaklarımda hep anlatırdın bana
Geçmişini yaşadığın her şeyi yaşıyormuş gibi
19.05.2008
Bahattin Tonbul
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Kendime Sordum

Aradım kendime sordum bulamadım sebebini
Bulamadı gönlüm onun çıkmama nedenini
Kızım Ecem babasıyla dışarıya çıkmıyor neden
Anladım her halde şimdi bunun çıkmama sebebini

Öf be kızım yıllarca ananla yaşadım durdum
Hiç bir zaman kırmadı beni onunla mutlu olurdum
Birlikte giyinirdik yakam durmazdı hep düzeltirdik
Bir yerinde eğrilik görse rahatsız olur giyinmezdik

Bilmiyorum ama şu deli gönlüm çok üzgün duruyorda
Canımın yokluğu seni her an arıyor orada ve burda
Neden,neden be kızım benimle çıkmıyorsun sokağa
Dışarıya çıkmama nedenin anlaşılmadı duruyor hala
03.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kendimize Bakmadık

Sen benim gülüm olmuştun evimin kokusu
Yeşil yapraklarda çocuklar hafifçe dokusu
Dikenleri sorma istemeyenler ve çevrenin tozu
Gözüme kaçarsa içime dolar yok olma  korkusu

Sıfırdan sevdik sevildik,sıfırdan aşka başladık
Her yüreğimin atışında eli göğe açıp yalvardık
Çocuklar sız ne yedik ne gezdik hiç tat alamadık
Kendimize daha zaman var diye hiç de bakmadık
6.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kendisi Toprak Oldu

Bedenine sorulmaz
Kendisi toprak oldu

Boyasız kalem olmaz
Yar boş oda sayılmaz
Yüreğinde durmayan
Bedenine sorulmaz

Aşkı bir hikmet oldu
Aniden rengi soldu
Sardığı ciğerinde
Kendisi toprak oldu
Bahattin Tonbul
12.2.2009

Bahattin Tonbul
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Kendisini

Bakmayın sabahın sessizliğine
Unutmayın gönüllerin kimsesizliğine
Hepsi aynı şekilde bakıyor adama
Yok olacak biliyor ondan sonrada
Sevdiği gibi
Kendisi de
Bu yalancı dünyadan
24.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Keramet Nikahla Başlar

Nasıl bilmediğine açarsın göğsünü,sararsın bedenini
Hiç elektirik almadığın bir kişiyi,dersin ye hele beni
Aklım almıyor bu yaratıklar ne diyor,dünyanın düzeni
İyiside vardır kötüsüde bütün olay nikahda değilmi

Erkek bayanı,görmemiş,kızda erkeği,görücü usulu
Hayatlarını sonradan birleştirmişler bir ömür boyu
Çok evlilikler gördüm bu şekilde huzurlu ve mutlu
Anlaşıldı dostum bütün keramet nikahdan olduğu

Sevgiler aşklar insan ilişkisi ile hareketlenir,başlar
Birinden biri sabredip içerisinde yaşadığını oyalar
Ket vurur bedenine diline bak ölünceye kadar saklar
Anlaşıldı dostum bütün keramet nikahla bunu onaylar
05.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kerim Oğlu Hasan-1

Kerim oğlu hasandı yürekliydi ayrıca oda severdi
Her gün ahırlarında ineklere bakar yüzü güleçti
Başkalarına zararı olmadan mahallede gezerdi
Uzun hasan incemi ince uzun sırım gibi gençti

Onun gölgesinden korkanlar mahallemize giremezdi
Bizim evin önünden hayvanları sulamaya götürürdü
Bir ata binerdi görenler ona ince memedim derdi
At altında küçülür hasan üstün de heybetli görünürdü

Kasketini kafasına örtüp kaşlarını çatınca
Kimse onunla konuşmaz ses bile edemezdi
Bu çok uzun sürmezdi ipek gibi kalbi vardı
Sevdiklerine üzüntüsünü unutturup gülerdi

Bir ıslık çalardı dinleyenlerin yüreğini delerdi
Sanki bir müzik aleti gibi dudağı arasıda üflerdi
Çok isterdim uğraştım o sesi çıkara bilmek için
Mümkün değil bu ona has olan Allah vergisiydi
26.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kerim oğlu Hasan-2

Mahallenin gençleri toplanırdı dört yola
Hasan ıslıkla onlara folklorun figürünü
Çalarak göstererek tek tek ezberletir di
Uzun hasandı her zaman başı o çekerdi

Bir koşması vardı sanki bir koca dev gibi
Koşarak attığı adımı inanın üç metre gelirdi
Narası bir mahalleden diğerine rahat giderdi
Uzun hasandı onun bileğini kimse bükemezdi

Nasıl olur beslediği baktığı hayvan boynuzlarıyla
Ahırda sıkıştırılıp o koca vücudu delik deşik ettiya
Ah hasan ah hangi vakit seni bu genç yaşta alan
O tosunla öleceğine deseler inan inanmazdım ya

Sen küçüklüğünde bile nice azgın boğaları tutardın
Kafalarını burnundan tuttuğunda yere yıkardın
Zap edilmeyenleri sana söylerlerdi  sen bakardın
Hasan Metin insanın ömrü bitince toprağı kucakladın
26.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Keşke Deseler

Ne kadar çok benzersin,eski yarime
Yüreğimi kor ateş sarmış deseler
Umudu kışlanmış işlenmiş derime
Unutmayı unutmuş keşke deseler

Ertesi gün taparcasına sevdiğin
Yüreğini söküp de ona verdiğin
Unutulmaz artık yarsiz gördüğün
Unutmayı unutmuş keşke deseler

Bu aşkı sunmak arzum tut ellerinle
Saatler günler ekler o telleriyle
Seni sevmekmiş suçu tek dilleriyle
Unutmayı unutmuş keşke deseler

Takvimin her düşen yaprağı bir ömür
İliklerime kadar üşümek emir
Sana merhaba dediğim gün o kabir
Unutmayı unutmuş keşke deseler

Sensiz elveda demekmiş binlerce kez
Sevdaya davetiyeye ne gerek var
Başka bahara ertelenmiş aşk yüzbinkez
Unutmayı unutmuş keşkeleri var

Faili meçhulmüş seni sensiz sevmek
Yaşatılan dünyada sevdanı bilmek
Kendini yok edip geçmişini övmek
Unutmayı unutmuş keşke deseler
Bahattin Tonbul
4.10.2011

Bahattin Tonbul
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Keşkeler Keşke Olmasın...

Keşke büyümeseydim be anne!
Keşke yaşlanmasaydık
Keşke zamanı o an durdursaydık
Keşke yine karların arasında sevincimize sevinç katsaydık
Keşke seni bana sarılırken görseydim anne
Keşke ayaktayken görseydim seni
Tabutta soğuk teninle yatarken değil.
Keşke masumiyetini hiç kaybetmeseydin anne
Seni mutlu etseydim.
Keşke hep kahkaha atsaydın.
Keşke hiç susmasaydın
Keşke gündüzün yine gündüzüm olsaydı,gecem deği!
Keşke beni köye gitmeye zorlasaydın
Keşke bana derdini anlatsaydın
Keşke hayatta olsaydın anne.

Unutamadım,unutamıyorum,unutamayacağım.
Sen benim gırtlağıma  saplanmış bir hıçkırık olacaksın.
Çünkü her dakika o hıçkırıkboğazıma saplanmışken
Sende benim içime saplanmış olacaksın
Herkes yalan söylüyor
Bu ölüm acısı hiçbir zaman geçmiyor
Sen bir güneşsin,güneşin ardına saklanmış
Bir meleksin
Güneşi besliyorsun o güzel gülüşünle
Sen benim mutluluğum iken
Şimdi mutluluğumu küçük deliklerde arıyorum
Sen öyle bir içime  işlemişsin ki duvardaki çatlaklar bile
Bana gözlerini hatırlatıyor
Aklıma gelen ilk cümlem artık hep
'Annem yaşasaydı böyle yapardı! '
Eyvah..Ne kadarda zormuş annem olsaydı demek
Ne kadarda zormuş
Ah canım mutluluğum
Ah güneşin ardına saklanmış meleğim
Hangi küçük delikteysen söyle de
Artık gündüzleri bari seni görseydim
15.02.2008
Ç.Ecem Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kır Çiçekleri

Nasılda duruyor iki kır çiçeği yan yana
Birbirlerine bakıyorlar boyları da aynıya
Aralarındaki boşluğu zaman,zaman olsa da
Rüzgarın tatlı,tatlı esişi kapatıyordu baksana

Nasılda özlemişler yetmiyor bu buluşma onlara
Bazen kelebek bazen de arı selam taşıyor bunlara
Hayır,hayır bu aşk yetmiyor kökte buluşmalarla
Bir el bunları alıp saksıda yan yana durdur saya

Hayır bunu da istemiyorlar kır çiçekleri
Yanların da  yeni açan üç adet filizleri
Göremez kimsede ezerler onları besbelli
Yada sulamazlar çirkin diye çiçeksizleri

Gördün mü çok güçlü bir fırtına kırdı birini
Annemi babamı hangisi toprağa indirdi belini
Kim olursa olsun birbirini seven bu kır çiçekleri
Yalnız kaldı doğada koruya bilecek mi filizleri

Doğanın kanunu gibi görünüyor bunlar
Hepsinde yaratanın parmağı kesin var
İzinsiz kımıldamaz ne yaprak nede rüzgar
Bu hareketle imtihan oluyor bütün insanlar
3.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kırbaça Eşlik

Kederle bürünmüş,sensiz gökyüzü
Bulutlara isyan,sevene eşlik
Bu hazin inşleyiş,topraksız yeryüzü
Yağmurun her biri,kırbaça eşlik

Karalar bağlıyor,bağrına düşen
Nazar mıskasıdır,kalbinde pişen
Heybetinde gizli,özlemle şişen
Yağmur damlaları,kırbaca eşlik

Çevirdin gönlümü,aşk mabedine
Sevmekten yoksulsa,kerametine
Yaratan sermiştir,hidayetine
Yağmurun her biri,kırbaça eşlik

Dilimin ucunda,destursuz küfür
Öldürmeyen Allah,öldürmez üfür
Raks ediyor sanki,sevdası püfür
Yağmur damlaları,kırbaca eşlik

Kaşırsın yaramı,deşercesine
Tenini okşamak,istercesine
Sızlıyor kabuklar,düşercesine
Yağmurun her biri,kırbaça eşlik

Akıldan yoksulsan,sızlar yüreğim
Don vursa da taze,uçmuş meleğim
Umurunda değil,düşen direğin
Yağmur damlaları,kırbaca eşlik
Bahattin Tonbul
18.3.2012

Bahattin Tonbul
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Kırık Dal

Tek isteğim var sende, kokuları alda gel
Mümkünse tutup getir, rüzgarını bana sal
Sevdiğim o güzelse, yüreğime basda gel
Yağan yağmur altında, sönmemiştir kırık dal

Cesaret edemezsin, nasılsın sevgili yar
Başkaları iyidir, donduracak yağan kar
Göğsündeki ateşin, karanlıkta olmuş nar
Yağan yağmur altında, sönmemiştir kırık dal

Yaşanmış mutluluğu, taşıyanlar senindir
Ötesi misafirse, yalan olan yerindir
Toprağa girmiş isen, ruhla dolan tenindir
Yağan yağmur altında, sönmemiştir kırık dal

Sadece küçük acı, çekenleri verirler
Mutluluğun anlamı, tadanları görürler
Yarden ayrı kalınca, gün geçtikçe erirler
Yağan yağmur altında, sönmemiştir kırık dal

Şefkat öyle bir dil ki, sağır olanda bilir
Kapkaranlık bir yerde, kör olup görebilir
Seven insan insana, haykırsa duyabilir
Yağan yağmur altında, sönmemiştir kırık dal

Bahattin’e hediye, kalbindeki son oktur
Sevip sevdiklerine, ayrılan zaman çokdur
Acısız sevdasını, taşıyanlar pek yoktur
Yağan yağmur altında, sönmemiştir kırık dal
Bahattin Tonbul
29.1.2013

Bahattin Tonbul
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Kırık Sazlar

Bu gece baygın bakar, bana yalnız o gözler
Buz tutan yürekleri, söyle kimler tutacak
Sevdanın ayazında, donar ölmez  o sözler
Bir şarkıda denecek, kırık sazlar yutacak

Tel düzeni bozulmuş, ayar vermek gerekir
O ayarı verecek, seven yürek gerekir
El aleme söz etme, dost düşmanı gerekir
Bir şarkıda denecek, kırık sazlar çalacak
Bahattin Tonbul
20.1.2017

Bahattin Tonbul
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Kırılan Kanadım

Daha gençtik daha hayat doluyduk umut yüklüydük
Yapacaklarımız yaptıklarımıza şahit birlikte güldük
Hiç yalnız gezmedik birlikte el ele tutuşarak yürüdük
Kanatlanıp uçtuk gökyüzünde birbirimizi kaybettik

Sen gidince uçamadım bir daha göremedim ben seni
Yerde aradım acaba düştü mü ki? Toprağa  ben gibi
Yoktun alışamadım yokluğuna oldum deliler gibi
Kırılan kanadım sendin,sende yoktun güçtü onun tamiri
21.06.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kırılmaz İnsan

Gönlümde bir hoştun, alnımda yazın
Aşkına bağlıydın, bitmez emekler
Bu sanal dünyada,elinde sazın
Kırılmaz insanı, bağlar melekler

Ne biçim hayalmiş, ne biçim dünya
Başımdan geçenler,umutsuz rüya
Hayaal sanki buymuş, ağlanmaz güya
Kırılmaz insanı, bağlar melekler

Boş yere bağlandı, bitmez o anı
Unutmaz gönüller, kalpde mekanı
Kimseye bırakmaz, aşktır meydanı
Kırılmaz insanı, bağlar melekler

Hayalin tükenmez, bozulmuş bağlar
Sensiz bu dünyada, içim kan ağlar
Karanlık alemi, söyle kim bağlar
Kırılmaz insanı, bağlar melekler

Bahattin cihandan, sevdiği gitti
Ufkuna bağlanmış, hayali bitti
Tükenen emekler, canıma yeti
Kırılmaz insanı, bağlar melekler
Bahattin Tonbul
25.1.2015

Bahattin Tonbul
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Kırılmış Kalbim

Taşıyamaz gönül, ağlar dururum
Yıkılmış sandalı, yırtılmış albüm
Etrafı gelincik, susuz kururum
Beklerken gecede, kırılmış kalbim

Sabahın ayazı, kapısı çalma
Özlerken yarini, yalınız kalma
Açtığın yarayı, umuda salma
Beklerken gecede, kırılmış kalbim

Günden güne azar, mutlu o yıllar
Bizi mutlu sayan, geçmiş o aylar
Farkında olursan, dostmuş hayhaylar
Beklerken gecede, kırılmış kalbim

Koma beni yolda, tükenmiş eşim
Mezara koyarken, yok olmuş işim
Aşktan da çok uzak, soğumuş aşım
Beklerken gecede, kırılmış kalbim

Güvenmiyorsan ki, deneme çocuk
Bilmiyorsan eğer, sevmesen çocuk
Ömrümün yazında, ağlatma çocuk
Beklerken gecede, kırılmış kalbim

Bahattin’im artık, yaşamı seçin
Yaşatılmak zorsa, taşımak için
Dokunması ayrı, hakikat niçin
Beklerken gecede, kırılmış kalbim
Bahattin Tonbul
20.6.2013

Bahattin Tonbul
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Kırk Dokuz Elli

Kırk dokuz'dan sonrası değil mi bak kardaş elli
Gerisine bakma devam eder sonsuza kadar belli
Hayat dediğin bu mu bundan sonraki fani değil mi
Hele dinle nasihatları ister tut istersen tutma temelli

Yaşıyorsan yalan denilen dünya da sevgiyi tat,yaşat
Onunla bir ol sakın ha her saniyeni değerlendir ve yat
Kendinden uzaklaştırma bütün bunları kavrıyamazsın  zat
Dünya bu kırk dokuz elli gerisini boş ver kafan olsun rahat
04.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kısa Uzun

Özür dilemek basit, sevda seni fet eder
Dilde kemik yoktur bil, geri dönüp çarketmez
Kalbi kırmakda basit, yaşatana zulmeder
Hayat sanal bir dünya, kısa uzun farketmez
Bahattin Tonbul
5.2.2017

Bahattin Tonbul
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Kısaca Doğa

Güneşin batarken çok güzel görünen yerini
Gözlerde yansıyan doğanın tüm yeşilliğini
Hatta denizin gizemle sakladığı o güzelliği
Gördün mü yeşille mavinin buluştukları o yeri

Kısaca doğa tüm yeni oluşumlarıyla sesleniyor
Hareket veriyor yaşatıyor adeta canlılık veriyor
Baksana ağaçlara bizim için çiçek açıyor
Dallarda salkım,salkım meyvelere duruyor
27.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kıskanır Dostum

Her gönül birbirini candan seviyor
Bu sevgi karşılıklı her gün eriyor
Kaynadıkça tüm sevda nefret ediyor
Gerçekten seven yari,kıskanır dostum

Bir inat iki nefret içi aşk dolu
Seven bu yüreklerde,gerçekler sulu
Ayrılık girmiş fesat,sarmış bu kolu
Gerçekten seven yari,kıskanır dostum

Hayat kısadır ömür, anlık unutma
Geçen bunca zamanı,yari korkutma,
Son pişmanlık acıdır,sakın somurtma
Gerçekten seven yari, kıskanır dostum

Kadın bir tüy gibidir yumuşak olur
Güzel söz ilaç gibi,yara şok olur
İncitmezsen sen onu,yürek kor olur
Gerçekten seven yari kıskanır dostum
Bahattin Tonbul
20.3.2010

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kıskanırım

Akşam olunca girersin yatağa hemen
Unutursun beni bir an uyurken
Rüyalarında,hayalimi görmez  isen
Kıskanırım seni yataktan sevgilim

Sabah olunca dışarı çıkmışsın
Rüzgarın esişinde saçın karışsın
İstiyorsun değil mi,seni okşasın
Ondan bile kıskanırım çıkma sevgilim

Birde bakmışsın güneş çıkmış
Bütün benliğini iyice ısıtmış
Fazlası da insanı yakarmış
Yaktırma kıskanırım sevgilim

Biliyorsun anneni sen öpünce
Dudaklarının sıcaklığı gidince
Kalbim yanıyor sen öyle edince
Kıskanırım anneni öpme sevgilim

Benden başkasının hayalini kurma
Rüzgarlı havada dışarı çıkma
Güneş ışığında fazlaca  yanma
Sıcaklığımı,esişimi,bakışımı unutma
(2.4.1979)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kıskanma Sevgilim(Nilgünün Yazdığı)

Demişsin kıskanırım yataktan
Ne yazık ki mahrumum o sıcak kucaktan
Nerede o sıcak kucağın
Nerede güçlü kolların
Nerede ateşli dudakların
Kıskanma sevgilim ben hep seninleyim

Söyleyeyim rüzgar esmesin
Güneş çıkmasın yeryüzüne
Ben yalnız senin okşayışına hasretim
Esme rüzgar,yakma güneş
Esersen sevgilimi getir benim
18.04.1979__Balıkesir
Nilgün Tonbul (Çağlayan)

Bahattin Tonbul
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Kış

Kış adı ve sıcaklığı görüntüsüyle ters orantılı beyazı hatırlatır
Beyaz temizlik,aydınlık hatta gizlisi bulunmayan açıklıktır
Gönüllerde bulunan aşk beyaz değil,sonu bilinmemektedir
Yaşarken rahat temiz,ayrılıncada soğukluğu şoklar yaratır

Kışı sevmem yıl bitip yeni yılı başlatır,benide bir yaş çoğaltır
Bundan sonra yaşlanmak beni ve benim gibileri korkutur
Sevmem kışı her zaman bu mevsimde sevdiklerimi hatırlatır
Çünkü bütün sevdiklerim bu mevsimde yok olmuşlardır

Ayrıca kış kıştır  giyinmez isen dolaşman gezmen imkansızdır
Önce kendin sonrada yiyeceklerini tek tek stok yapmandır
İş güç çok olmaz sadece vakit geçirecek yer mekan bulmandır
Her şey hazır vücudun en korumasız en zayıf anı bu mevsim olacaktır
21,02.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Kış Geceleri

Yaprakların sararıp ağacın dibine düşmesinden sonra
Çok vakit geçti kar fırtına donmuştuk kollarında
Kış geçmek bilmiyordu ayazdan içim titriyordu adeta
Burnum kızarmış kirpiklerim ve bıyıklarım beyazlaşmış baksana

Uzun gecelerde hayvanların barındığı ahırda
Vakit geçiriyorduk çocukken oynardık burda
Zaman geçmek bilmiyordu idarenin ışığı altında
Bir bakmışsın duman çıkıyordu ahırın kapısını açtığında

Unutamam o kış gecelerine sımsıkı sarılırdım
Buz gibi yatağa girip,ısıtana kadar sağa,sola yatardım
Ondan sonra kafamı yorganın altında nefesimle ısıtıp çıkarmazdım
Sabah olana kadar o yataktan dışarı burnumu çıkarıp bakamazdım
22.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kışın

Kışın soğuk olur dundurur adamı için tir tir titrer
Aşk dediğin yakar kül olursun,eritip yok eder
Sen sen olda ne kışın nede aşkın derdi biter
İkiside insanı bir yerde kor,perişan eder

Soğuk olur kar yağar,etrafa toprağı dondurur
Isınır zannedersin insanı üşütür bitkiyi korur
Aşk gibidir yerinde durmaz güneşi görünce erir
Bu yüzden sevmem kışı,sevdiklerimi kaybettirir

Rengi ak kendi pak gözleri alır çakmak çakmak
İçinde durmak için ışığı ısıyı devamlı parlatmak
İşte aşk ve sevdayı da bir gönül içinde yakalamak
Varsa hatıraları onu saklayıp,sonradan çıkarmak
19.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kıyafetim

Sensiz olduğum içinde bulunduğum karanlık dünyam
Doğarken aldığım doyamadan baktığım hey arabam
Bütün bunlara sebep olan ve olmasını yapan yaradan
Sana sığındım affet günahlarımı da yarime kavuşam

Korkarak baktığım belime  taktığım kemerim
Yıllarca bana hizmet ettin göbeğime zimmettin
Bazen orayı sıktın bazende alabildiğine gevşettin
Sen yılmadan pantolonumun düşmesine hizmetettin

Bak sen en çok eziyet çeken canım ayakkabım
Her yeni alışımdan eskisini giymez çöpe atardım
İçim kıyılırdı yaparken çünkü ençok sana basardım
Çektin biliyorum ama yüzün buruşur parlayamazdın

Herşey güzel gömlek üstümü,pantolonsa bacağımı örter
Değişik değişik giyer renklerin uyumu çevreye dikkat çeker
Boş ver sen onlara ne olursa olsun hayat çekmeye değer
Üstünde ki değil içine bak gerçekten insansa herşey fark eder
12.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kıyamet

Tanrı dermiş bize
Kol omuzda etek dizde
Ar namus kalmadı sizde
Kıyamet günü belirtisi

Tanımıyorlar büyük küçük
Haram helal hepsi çürük
Namus olmuş sanki bir yük
Kıyamet günü belirtisi

Camilerden gelir ayet sesi
Dinlemiyor köylü ile efendisi
Yeni yetişen Türk'ün nesli
Kıyamet günü belirtisi

Kız erkek karıştı hepsi bir arada
Bu nasıl iştir bu nasıl dünya
Ayırt etmek,zordur alıştık ona da
Kıyamet günü belirtisi
(23.7.1972)

Bahattin Tonbul
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Kıyamete Aşkı

Kime kıymet versem, beni kırıyor
Bütün sevdaları, mahkum etmişim
Sevgimi göstersem, acı veriyor
Kıyamete aşkı, esir etmişim

Hiç küsmemiş gibi, dönsene bana
Yüreğimde yanan,sevdan ar bana
Değerim bilinse, umut ver bana
Kıyamete aşkı, esir etmişim

İnsana güvenme, bedeni çürür
Sevdanla övünme, sevdiğin ölür
Dua et Allah’a, yalnız o görür
Kıyamete aşkı, esir etmişim

Seni tanıyınca, ne çok sevindim
Geçmişteki gibi, senle öğündüm
Zannetmemiştim ya,çölde göründüm
Kıyamete aşkı, esir etmişim

Bir gece ansızın, aklıma düştün
Son efsane gibi, sevdanla pişdin
Yüreğimi yakıp, yalınız eştin
Kıyamete aşkı, esir etmişim

Işıklar sızarken, perde altında
Sıgara yakarken, sevgi katında
Bir nefes çekince, veda satında
Kıyamete aşkı, esir etmişim
Bahattin Tonbul
8.8.2012

Bahattin Tonbul
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Kıyarmı

Görmesemde, tükenmiyor, sende aşk
Öylesine, bağlanmışım, duyarmı
Görmediği yaradan da, sonsuz aşk
Muhabbeti, bağlamıştım, kıyarmı

O uzakta, olsa rabbim, görürse
Teni güzel, özü güzel, verirse
Dönüşü yok, hayatımda, erirse
Bu sevgiyi bağlamıştır, sayar mı

Sana dündür, bana yarın, desende
Gölge gibi, uzaklar da, görsende
Bir güzele, bu sevdayı, versende
O sevgiyi bağlamıştır, duyar mı

Umuduyun, bulunduğu, heryerde
Mucizler, çiçek açar, o yerde
Yaşantından, güzellikler, son perde
O sevgiyi bağlamıştır, sayar mı

Bulmuşsa o, sevgiliyi, arama
Kuru dala, can verende, o ama
Çiçek açar, hak söndürür, yarama
O sevgiyi, bağlamıştır, duyar mı

Bahattin’im, sabredenler,yanında
Vazgeçenler, değil ama, sonunda
Ateş gibi, damarında, kanında
O sevgiyi bağlamıştır, sayar mı
Bahattin Tonbul
28.3.2016

Bahattin Tonbul
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Kıyılmıyorlar

Yarim sen bu elden gittin gideli
Beslediğin kargalar gözümü oydu
Yalnız kalmak hiç mümkün değil
Sağa sola koşan bedenim soldu

O kargalar durmadan kanat çırpıyor
Arada ötüşlerinde çiğerimi parçalıyor
Canım bir tek sen kıyamazdın bana
Dönüp şu düştüğüm hale şaşırılmıyor

Çocuk gibi azarlıyorlar çok biliyor onlar
Her şeyi görüp geçirmiş bu kargalar
Söylediğin her sözü  nasihatı dinlemiyorlar
Yinede işleri güçleri rahat olsun kıyılmıyorlar
14.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kıyma

Eğer yükün ağırsa, omuz çöker baş çökmez
Gün içinde şeytanlar, gelse bile sen uyma
Allahtan hayır dile, yüreğine ok dikmez
Özlem sana gelmişse, sen o yare hiç kıyma
Bahattin Tonbul
6.4.2014

Bahattin Tonbul
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Kıymetini Bil

Yaradanı tadıp, yüreğinle sev
En son ana kadar, yaşamayı bil
Hayatı tanıyıp, herşeyini sev
O sana hediye, kıymetini bil

Kucaklar dolusu, sıcacık sevgi
Küçücük bir nefes, olmuşsa övgü
Birleşse gönüller, nur kalpli sevgi
O sana hediye, kıymetini bil

Gökyüzünde yıldız, nasıl parlıyor
Dökülen yağmurlar, sanki karlıyor
Sevdanızı ateş, sarmış harlıyor
O sana hediye, kıymetini bil

Bağlılıktır dostluk, yalnız anlarda
Lafla değil sevda, bitmez sonlarda
Aşk hep yaşanırmış, olan canlarda
O sana hediye, kıymetini bil

Dilimize düşen, kalbinden geçen
Rabbim Kabul etsin, dualar için
Bilmediğin anda, mutluluk seçen
O sana hediye, kıymetini bil
Bahattin Tonbul
26.7.2013

Bahattin Tonbul
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Kızaran Yanaklarına

Özledim o an,dudaklarını
Sevgilim inan,yanaklarını
Göremedimse,ışıklarını
Saçma etrafa,sırmalarını

Al canımı da,koysan yüreğin yanına
Unutamam ben,kızaran yanaklarına

Dağılırsa o,çevre parıldar
Bakan gözleri,nasıl ışıldar
Ortası delik,bir pula benzer
Toplanmış hepsi,durmaz manyaklar
Bahattin Tonbul
27.07.2008

Bahattin Tonbul
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Kızıl Rengi Alırken

Onun yaptıkları,kaybolup gitti birden
Sanki peri gibi,ani türedi hemen
Aşkını anlatıp,kalbimi deldi içten
Bir domates gibi,kızıl rengi alırken

Oturduk akşamdan,uyumadık seninle
Sabah vakti olup,yumduğun gözlerinle
Gittin bu ellerden,bilmediğin yerlere
Bir domates gibi,kızıl rengi alırken
Bahattin Tonbul
15.09.2008

Bahattin Tonbul
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Kızılırmak

Bizim oranın toprakları kırmızı kan rengi var
Kızıl ırmak adeta coşmuş kan gibi akar
İçindeki su değil dedelerimizin kanı var
Bu yüzden bu ırmak durmadan kırmızı akar

Irmakları çok gedmeden bu topraklar dolduracak
Buralardan başka diyarlara bizleri taşıyacak
Rüzgarın esişiyle de incitmeden adeta okşayacak
Dedelerimiz bizler ve çocuklarımız yaşayacaklar
16.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kızım

Zamanı tutamam,dur diyemezsin
Yakar yüreğini,dinleme kızım
Sevda ateşine,su serpemezsin
Gönüllerde akar,yalnızlık kızım

Şu anda çok gençsin siyah saçların
Dökülürse hepsi,bakmazlar kızım
Sokakta gezip de,yarı açların
Nefesi kokarsa,acımaz kızım

Rüyanda görürsün,kaybolup gider
Bu alemde aşka,kapılma kızım
Anılar albümde,durursa eğer
Çalıp saklayanı affetme kızım

Ufuktaki güneş,nasıl batıyor
Sevda ateşine kapılma kızım
Bedendeki alev,seni yakıyor
Zamana aldanıp,bağırma kızım
Bahattin Tonbul
16.5.2009

Bahattin Tonbul
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Kızım Bana Kırgın

Artık nefes almak,gerçekten zordur
Yaşanan dünyada,ateşler kordur
Dermanı yüzümde,baksana mordur
Kızım bana kırgın,kalbimse yorgun

İzin istemiştim,bende tanrıdan
Bedenimi saran,sevda kaplamış
Çiçekten çiçeğe gezen arıdan
İlaç alıp ruha,derman toplamış

Solmayan aşkımı,bu alem bölmüş
Çoluğu çocuğu,yanında gülmüş
Gezdiği yerleri,yaşanmaz çölmüş
Kızım bana kırgın,gönlümse yorgun

Neyleyim dostlarım,parayı mülkü
Giyemezim artık,sevgisiz kürkü
Rüyamdan gitmiyor,çocuksu ülkü
Kızım bana kırgın,dillerim yorgun

Bahattin’im içten,gidiyor ömür
Ateşi bitmiyor,bu nasıl kömür
Tükenen duygumu,alıpta sömür
Kızım bana kırgın,ben ise yorgun
Bahattin Tonbul
13.6.2010

Bahattin Tonbul
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Kızım Ben Sana

Kız ben sana sarılsam, kısmetin den mi bana
İçimdeki acıyı, tedavi edermisin
Geçmişini unutup, gönlünü versen bana
Hayallere kapılıp, birlikte ölürmüsün

Ne kaderdir ne de şans, kendini anlatsana
Gecenin ayazında, aşkını ağlatsana
Sevdan ile yoğrulup, kendine bağlatsana
Hayallere kapılıp, birlikte ölürmüsün

Hergün şiir yazarım,baksana satırlara
Yıldız olup kaysanda, düşmezsin yatırlara
Gönlümün hasretini, koymazsın hatırlara
Hayallere kapılıp, birlikte ölürmüsün
Bahattin Tonbul
22.9.2014

Bahattin Tonbul
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Kızım Ecem'e

Bak gördün mü on altı haziran doğduğun günü gösteriyor
Bunca yıl sevgimle büyüttüm
Ağlayan gözleri ıslatan kirpiklerim
Yaşlanmış gene
Çocukluğun uçup gitti aniden
Yas bile tutamadım ardından
Annen sana sesleniyor,bak
Kucağına almış göğsünde  emziriyor
Hayallerim anılara karışmış karanlık içinde

Akşamın hüznü içime işlemiş
Yokluğu yüreğimde pas tutmuş
Geçmişe mendil açıyorum durmadan
Dizlerim kütürdüyor kireçlemeden
Adımlarım diz kapaklarımı parçalamış
Yürüyorum ardından bak yavaş yavaş
Gökyüzündeki yıldız masumiyeti içinde
Nefesin ensemde
İçimi ürpertiyor,sessizlik
Bununla birlikte
Sesin çınlar hala kulaklarımda

Bak sen doğdun kraliçem
Günahlarıma avuç açtı senin yetişmen
Ellerim yumuk olmuş
Tek başıma açamıyorum
Artık gönlüm rahat
Bir yaş daha boynuna asılarak
On sekizi bittirdin
Çocukluktan kurtuldun
Bir erişkinsin artık
Ecem
Bahattin Tonbul
16.6.2011

Bahattin Tonbul
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Kızım Selcene

Kızım Selcene

İyi ki doğdun doğ dunda ne oldun
En sonunda da avukat-mı oldun
Sen sende yaşayan hakkın kuluydun
Yürek de acı,dünya çiçek oldun
….Hakka inanıp ayrılma yolundan
….Harama  uzanıp çıkma solundan
….Gideceğimiz yer onun yolundan
....Gaflete kapılıp unutma izi

Doğum günün gönlünde kutlu olsun
Sevdiğinle mutlu umutlar dolsun
Kızım sonunsa hep aydınlık olsun
Geçen yıllar sana hep örnek olsun
….Kötünün yolları çok çekicidir
….Hakikat kolları yok edicidir
….Parayla malları eriticidir
….Hakkın kapısını kapatma kızım
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Kızım Selcen'in Mutlu Anı

Kızım Selcen sevinci,mutluluğu birbirine karıştırdı
Aldılar söz yüzüğünü,sözlenerek sevinci yakaladı
Kurban bayramı oluşuda,mutluluğa ayrıca kokladı
Annesini ve beni de bu olay,ayrıca  yaşlandırdı

Allah mutlu etsin,yeni nesil sizleri
Geleceğin temelini atınız belli
Bu mutluluğa sağlığı da eklemeli
Gününüz,gün olsun,hayatınız ebedi
20.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kızın Ecem

Çok yalnızdık sensizliğe
Alışamam hasretine
Evde yoksun söylesene
Hakkını tek helal etsen

Evde senin kıymetini
Yap dediğin yapmadığımı
Seni zorla kızdırdımmı
Hakkını tek helal etsen

Unutmak zor seni annem
Hepimizi kucaklarken
Çekindiğin resim varken
Unutamam hatırlarım seni annem

Bak annem bak birlikteyiz
Babam ve ben emrindeyiz
Sensizliği düşünmeyiz
Yaşarkende gülerkende seninleyiz

Kızın Ecem'im diliyorum
Seni ben çok seviyorum
Rüyalarda görüyorum
Hakkını tek helal etsen
09.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kızın Selcen

Bilemedik seni annem
O an elden gittin hemen
Vedalaşmak olmadı ki
Hakkını tek helal etsen

Kıymetini bilemedik
Hatırını soramadık
Sana şöyle gülemedik
Hakkını tek helal etsen

Buram buram kokuyorsun
Bana kızıp kaçıyorsun
Neden böyle yapıyorsun
Hakkını tek helal etsen

Bizsiz orda ne edersin
Yaban elde ne gezersin
Seni burda çok özledik
Hakkını tek helel etsen

Kızın Selcen,Özlüyorum
Annemi ben,seviyorum
Onu yalnız,çok bıraktım
Düşünmeden,edemiyom
09.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kızına ve Dostuma

Usuldan usuldan ağlıyordu,dostum
Belli ki içini bir şey acıtmıştı
Kızı kucağına oturdu
Neden baba neden ağlıyorsun dedi
Cevap vermedi dostum
Göz yaşalarını bile silmedi
Belli ki içi ağlıyordu bir an onu dışarı akıttı
İşte o zaman  içim acıdı kendi acılarımı bana unutturdu
Dostum
Geçmişi ve geleceğini düşündü
Bir an Allah'a karşı yalvarış dı
Bu göz yaşları dostumun
Sizlere bahsedeyim biraz ondan
Köyden çıkmışlardı okumaya
Kendileri pişirip kendileri yiyordu
Çamaşırlarını yıkayıp derslerine çalışıyorlardı
Babası sevdiği kız ile  evlendirdi onu
Okul bitti öğretmen oldu okullarda
Ama Allah evlat vermedi bu aşıklara
Oda seviyordu eşini hiç ayrılmadı bağlıydı ona
Bir kız çocuğunu doğar doğmaz evlatlık aldı annesinden
Evlat edindi mutlu olmuşlardı artık o yılda
Çocuk kendi kardeşinin di nüfusuna geçirdi hemen
Bakın kızım benim derdi nüfus kaydını gösterirdi bizelere
Ulu mevlam yar etmedi o çocuğu
Havale geçirdi doktor doktor gezdi çaresi de yoktu
Sakat olmuştu
Hiç yılmadı onunla şükretti büyütmüştü onuda
İşte baba diyen kız çocuğu özürlü olandı
Kimbilir neler geçirdi içinden o anda
Koskoca katı görünümlü dostumu
İlk defa ağlarken gördüm anladım duygusunu
Kimbilir ne fırtınalar esiyordu yüreğinde
Bıraktığı göz damlalarında
Bunu bana ve kızına anlatmaya çalıştı
Yavrum babasına dayanamadı yanaklarını sarılıp öperek
Ağlama neden ağlıyorsun baba
Deyişini unutamam unutamam bir daha
Allah sabır versin
Kızına ve dostuma....
15.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kilitlenir

Bakarsın koşuşurlar
Yanarak tutuşurlar
Hasreti çekenlerin
Aşkını konuşurlar

Dilden dile söylenir
Sevenler kenetlenir
Yari ayrı olanlar
Kalpten hep kilitlenir
Bahattin Tonbul
12.2.2009

Bahattin Tonbul
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Kim Bilir Nerelerdedir

İçimde geniş bir boşluk var anlayamadım nedendir
Sen yoksun ya yanımda sebepler terk edip gidendedir
Bakma sen kavuşmak istediği belkide kadehdedir
O kadehi sunacak dilber yok,kim bilir nerelerdedir

Gelir diye kaybettiğim yerde her gün gittim aradım
Eşe dosta hatta orada oturanlara sordum araştırdım
Yine de onun  izine nede gölgesine bir türlü ulaşamadım
En sonunda o kadehe bakıp sonuna kadar yudumladım

Yetmedi yudumlama içimi yaktı da yaktı yürekten
Bu ayrılık çok zor geldi ayrılamadım ben hiç evden
Kaybetmişim kendimi ayakta duramıyan bedenden
Bardak boş,şişe boş dünyada boşalmış kederden

Ne güzeldi her şey sen gidince değişti birden bire ortam
Çok yalnız kaldım yardım edecek yok karışık oldu kafam
Unutma inan o kadehin içinde affetmem seni bulursam
Bırakın beni dilimle yudum yudum tadarak yakalarsam
27.02.2008
Bahattin Tonbul
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Kim Gezer

Bu sevgi be aşk nasılda gezer
Dilden dili,gönülden gönülü ezer
Söyle bakım nazlı dilber
Senin yüreğinde kim gezer

Yar ateşi nasıl bir şeymiş
Sevenin yüreğini delermiş
Delmek ne ki be dostlar
Çıbanlı yara gibi iz etmiş

Yüreklerde yanan  ateş
Sevenin yüreğini deş
Hayat öyle bir kısa ki
Bakma bana öyle serkeş
28.02.2008
Bahattin Tonbul
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Kim Kaldı

Acımadı sevdamızı,yel aldı
Seni sordum buralarda,nem kaldı
Kardeş bacı birbirine,bakmadı
Göçü verdin buralarda,tozlandı

Çok ağladım çok sızladım,daraldı
İçimdeki acılarım,boş aldı
Yağmur gibi çeşmelerin,akardı
Kaçı verdin buralardan,kim kaldı
Bahattin tonbul
16.11.2008

Bahattin Tonbul
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Kim Kime Baksa

Kim kime baksa aşıklar onu hep yakar
Benim yarim oturmuş köşkünde bana bakar
Azrail başımda durmuş nöbet mi tutar
Çabuk olda bu zamanlar sel gibi akar

Hele canım bir kere burayı dolaşıp  bakarmısın
Senin o bakışlarınla sanki bu dünyayı yakarsın
Elbiseni giyipde şöyle salınarak surat asarsın
İşte benim yüreğimi o hareketinle acaip tozarsın

Büyük küçük seni çok özledik hasretiz derler
Karı koca idik birden el olduk bu nasıl eller
Seni sevmiş içinde saklayan bunca gönüller
Açmışlar yüreğini kolarını seni sarmayı beklerler
01.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kim Olursan Ol Sevenler Mutlu Olur

Karanlığın gücü ışık altında yok olur
Sevenin gücü sevdiğine tutsak olur
Biri diğerine daima üstünlüğü kondurur
Kim olursa olsun sevenler mutlu olur

Sevki,mutluluğu yakalayasın,o tadı alasın
Bulduğun aşkı hasret olmadan,anlayamazsın,
Sevgililer severse gerçeği,severek saklasın
Ama bir gün olur ölümü aklında çıkarmayasın

Hayat dediğin sevgidir,aşkdır,taddır hatta candır
Sizi dinleyip anlayacak olan yaşayan varlıktadır
O ki ettir tırnakdır bakarsın seninle birlikte yaşayandır
Şu bir gerçek dünyada yaşamak belkide son bulacaktır
30.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kim Yakar

Derelerde tuz olmaz
Akan suya buz dolmaz
Seversen yürekten sev
Sevmeyende yüz olmaz

Dillerinde bal akar
Damarlarda kan akar
Yalnız olan yarimin
Bedenini kim yakar
Bahattin Tonbul
9.8.2009

Bahattin Tonbul
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Kimbilir Ne Derdi Vardır

Oturmuş köşe başında,kaldırımın üstüne
Başı kollarını arasında,dirsekleri dizinde
Elleri yüzünü sarmış,çenesi avuçların içinde
Kimbilir ne derdi vardır,garipliği gözlerinde

Boş,boş bakıyor etrafına,kimseleri görmüyor
Kimbilir içinde ne fırtınalar,ne sıkıntılar geçiyor
Onun bu halini görünce,canım aklıma geliyor
Kimbilir ne derdi vardır,kimleri kimi düşünüyor

Yaklaşamadım,korktum derdini soramadım
Sevdiğim terketi der diye geri bakamadım
Onun bu halini eve geldim hala unutamadım
Ne derdi vardı acaba öyle bön,bön bakardı

Belli karnı aç sakalı saçı karışmış üstü perişan
Onun bu halini görüp de üzülmeden dolaşan
Kesin aşk,sevgidir bunu bu halde yaşatan
Kimbilir ne derdi vardır,garibin içini yakan
30.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kime Gideyim

Gökyüzünde bulutu,taşıversen göğsünde
Yere düşen umudu,tadıversem seninle
Seveyim bak seveyim,ben kimleri seveyim
Oyar benden ayrılmış,nereleri gezeyim

Geleyim yar geleyim nerelere geleyim
Oyar bana bakıyor,sevenlere ne deyim

Karanlıkta yıldızı,göreyim de göreyim
Sevdiğim yar uğruna,öleyim ben öleyim
Dideyim ben dideyim, sensiz neler edeyim
Oyar benden kaçıyor,uzaklara gideyim

Öleyim ben öleyim,yar seninle öleydim
Oyar bensiz ölmüşte,söyle kime gideyim

Bu dünyanın şeklini,sarı verdin bağrıma
Aşkın acı veriyor,tükenmeyen ağrıma
Özlem tene karışmış,cevap vermez çağrıma
Sarayım ben sarayım,sana toprak olayım
Oyar bensiz toprakta,hakka kucak açayım

Öleyim ben öleyim,yar seninle öleydim
Oyar bensiz ölmüşte,söyle kime gideyim
Bahattin Tonbul
21.3.2011

Bahattin Tonbul
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Kime Hesap Vereyim

Yolda yürürken inan şuan kendimde değilim
Eşleri gördüm kol kola girmişler ben ne haldeyim
Sensizlik aklıma geldikçe sarhoşmuyum neyim
İşte o zaman içim cız ediyor,kime hesap vereyim

Eve gitmek içimden, gelmiyor neden artık
Uzun zamandır seninle orda karşılaşmadık
Sensizlik canıma tak ediyor,rüyamda kucaklaştık
Arıyorum yoksun sen acep nereye bıraktık
06.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kime Saçayım

Ben sana tutkunum, yürekten hemi
Kız ben seni alıp, nere kaçayım
Tek başına almış, çayların demi
Sensiz umutları,kime saçayım
Bahattin Tonbul
7.8.2012

Bahattin Tonbul
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Kime Sorarsın

Kaderi giderir, gönülü açar
Allah dostu ile, aşkı ararsın
Hikmetin sahibi,olmaz hiç naçar
Özünü dinleyip, kime sorarsın

Rahmanın sözünü, candan dinlesek
Kırılan sevdayı, hakla ünlesek
Acılar içinde, şartsız inlesek
Yüzüne sürüp de, kime sorarsın
Bahattin Tonbul
20.1.2013

Bahattin Tonbul
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Kime Yazık

Gözüm gözüne bakamaz
Yaran göğsümde ki kazık
Sevgin boşluğa akamaz
Seversem kime yazık

Benim yarim izmir olsun
Yüreğimde sevda dolsun
Umudumuz aşkla solsun
Seversen bana yazık

Yari tesadüf bekledim
Aşkı   anıya ekledim
Zamanı sensiz tekledim
Seversem kime yazık

Gerçek yarim izmir olsun
Yüreğime sevgi dolsun
Umudumuz aşkla solsun
Seversen bana yazık

Aslında hiç dalaşmadık
Hayalle karşılaşmadık
El elede dolaşmadık
Seversem kime  yazık

Yarden habersiz deşinsem
Toprağa girip eşinsem
Kalpte aşkta peşinsem
Seversem kime  yazık
Bahattin Tonbul
20.11.2011

Bahattin Tonbul
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Kimi Sevdiğimi

Sana bir şey söylesem mi?
Sakın ha bana bakma
Diyeceklerimi yüreğinin köşesine koy
Ve sakla
Bir gün gelip ayrılacağımızı biliyorudum
Sen mi? ,ben mi?
Bunu bilemiyordum
Şurası bir gerçek ki,seni seviyorum
Hala da seveceğim
Ne olur beni biraz olsun anlasana
Şiirlerimin tüm konusuna iyi bak
Her satırı ve her kıtasında sana
Yer ayırdım baksana
Ne kadar sevdiğimi
Neler kaybettiğimi
Ruhumu ve hatta gerekirse bedenimi
Sana sevgine adadım
Artık anlasana
Şimdi anlaya bildin mi? canım
Kimi sevdiğimi
19.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Kimi Sevdiğini

Kimi sevdiğini, hayat incitir
Kendin için neler, neler istersin
Mutluluk şefkattir, güven incidir
Nefretin yerine, sevgi göstersin

Arkadaşlarına, destek olmalı
Yerine sevgiyi, alıp oymalı
Kıskançlığı yenip, onu bulmalı
Nefretin yerine, sevgi göstersin

Önemsemeyi bil, öğren ve güven
Ne demek istedi, hayatı döven
Aşkına  sahip ol, yarini seven
Nefretin yerine, sevgi göstersin

Kendileri gibi, ruhuna sahip
Herşeyden önemli, deseler talip
Hayatı tuttamaz, olsada rakip
Nefretin yerine, sevgi göstersin

İşte hayat budur, kullanmayı seç
Dost edinemeyen, hainleri geç
Ondan daha aciz, kaybedeni heç
Nefretin yerine, sevgi göstersin

Aslını görmeyen, gönüle akıp
Başlayınca anlar, acıya bakıp
Kitap gibi düşün, yürekten yakıp
Nefretin yerine, sevgi göstersin
Bahattin Tonbul
17.9.2013

Bahattin Tonbul
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Kimi Seveyim

Sırtında taşıyan,sağlamca toprak
Duygusuz kalmışsa,taşa ne deyim
Deliler doluşup,gülüşüyorsa
Yürüyen ayaklar ezer ne deyim

Çürüyen toprağa,karıştı gönlüm
Verimsiz olana,çöl oldu yolum
Dikenli tarlaya,dönmüş yüreğim
Yari göremezsem,kimi seveyim
Bahattin Tonbul
12.09.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Kiminle Yaşarım

Aşkımızı ararken,yüreğini ben soydum
Kaybetmişsem ben seni,özler durur şaşarım
Koskoca bir dünyanın,toprağına ten koydum
Kimsesiz gönüllerde,sensiz nasıl yaşarım

Yaratılan dünyanın,esiri bak ben oldum
Yıldızlar da ararken,seni kalbimde buldum
Ben aşıklar içinde,her gün yandım kavruldum
Sen olmazsan bu yerde,yalnız nasıl yaşarım

Gece ile gündüzü,atıverdin bahtımdan
İkimizin sevdası,kaybolmuşsa tahtından
Sensizliği de artık,yaktım bende kahrımdan
Kaybol sanda alemde,yar seninle yaşarım

Sevgini ararken ben,ateşlerde kavruldum
Bomboş olan gönülde,acılarla yoğruldum
Tutamadım dağları,garip suda boğuldum
Kaybolsan da bu yerde, sensiz nasıl yaşarım

Güneş batınca yıldız,gök yüzünde doğuyor
Sensiz geçen şu günler,aşkımızı boğuyor
Karanlık gecelerde,gönülleri soğuyor
Gidiversen bu elden,ben kiminle yaşarım

Baksana ellerime,hala tir tir titriyor
Anıları sardıkça,yüreğime kitliyor
Bulunduğum dünyanın,etrafını çitliyor
Aniden gidiversen,ben kiminle yaşarım
Bahattin Tonbul
24.10.2010

Bahattin Tonbul
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Kiminledir

Sensizliğin kalbimde,unutmadım unutamam
Yer yüzünde kaybolan,cennet acep kiminledir

Karşı dağları aşıp,yüreğime saklamıştım
Uçsa yarin bülbülü,gül dalına bağlamıştım
Gönlündeki ağrıyı,ateş yapıp dağlamıştım
Sensizliğin kalbimde,unutmadım unutamam

Sevda kapımı açan,sevgilerim seninledir
Yaşarken hayalini,toprak eden teninledir
Tutabilsen de tutsan,sana versem o  elimi
Yer yüzünde kaybolan,cennet acep kiminledir
Bahattin Tonbul
28.2.2010

Bahattin Tonbul
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Kimler

Bir köşede yalnız ölüp kalırsam
Sensiz olan bu can,dolu yüreğim
Sana nasıl hasret,olup dayansın

Bu alemde bende eğer olmazsam
Kimler toprağı sarıp sarmalasın
Bahattin Tonbul
28.10.2010

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Kimler Bakar

At gönlümü uzaklara
Bıraktığı tuzaklara
Aklım fikrim çok ermiyor
Gelecekte yüz aklara

Yüreğimi sevdan yakar
İçerimden kanlar akar
Sen olmazsan bedenimde
Eşe dosta kimler bakar
Bahattin Tonbul
18.7.2009

Bahattin Tonbul
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Kimler Bakınsın

Eşini işini,arkadaşını
Doğru seçer isen, ona yakınsın
Unutma sakın ha, sen sırdaşını
Ne yer ne içersin, kimler bakınsın

Sevdanın bedeli, olsa kaderin
Unutamaz insan, yaran çok derin
Göğsüne taş bassan, kanar o yerin
Ne yer ne içersin, kimler bakınsın
Bahattin Tonbul
24.10.2016

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Kimler Çekiyor

İsimler üstünde, çok oynadınız
Bir iş yapar gibi, değişsin adı
Kalite olmadan, hep boyadınız
Altında ki rengi, almış o tadı

Anadolu meslek, deyip aldattın
Ne yaptı bu gençlik, cahil yarattın
Çoluğu çocuğu, neden daralttın
İsimde ahangi, kimler çekiyor
Bahattin Tonbul
21.6.2016

Bahattin Tonbul
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Kimler Dolacak

Daha söylemedi, o yar son sözü
Bilmem bu kaçıncı, bahar olacak
Mutlu son var ise, güler o yüzü
Belki yarınlara, kimler dolacak

Yeniden başlamak, yeniden doğmak
Durgun denizlerde, sebepsiz boğmak
Sonunda kavuşmak, rüzgarda soğmak
Bilmem bu kaçıncı, bahar olacak

Bazen hayalleri, gerçek gibidir
Gerçek olmayanı, gölge gibidir
Çok fazla hak eder, özler gibidir
Belki yarınlara, kimler dolacak

Sözümün dostusun, elden ne gelir
Çilemin elçisi, yalınız erir
Gelecek misafir, o sana verir
Bilmem bu kaçıncı, bahar olacak

Yüreğine davet, sakın ha etme
Ağlayan gülecek, onu terketme
Mecburiyetlerim, yok meraketme
Belki yarınlara, kimler dolacak

Bahattin dünyada, neyi saklarsın
Herşey yolundaymış,  kimi paklarsın
De Allah aşkına, onu aklarsın
Bilmem bu kaçıncı, bahar olacak
Bahattin Tonbul
2.7.2016

Bahattin Tonbul
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Kimler Katlanır

Sevenin hayatı,dolu anlamlı
Hiç olmayacaksa,bu gün atlanır
Gönüldeki düne,aldanmamalı
Yarını unutunca,kimler katlanır

İnsanın yaşamı çok kısa dersin
Yaşarken içinde umut edersin
Vakti gelince de hemen gidersin
Doğup batmaya da,kimler katlanır

Parça bölük olmuş,günü sevenler
Ayrı gayrı koyup,dünü gerenler
Bugünü yarından,ayırt edenler
Sevdayı yok edip,kimler katlanır

Yarınsız bu günün anlaşamıyor
Dün ile yarine ulaşamıyor
Aradaki bugün,sıvışamıyor
Bütün bu anlara,kimler aldanır

Yarınlar umutla bugünler için
Dünleri yazmadık yarınlar için
Bu üç günü bizler yaşatmak için
Hasrete dayanan aşklar katlanır

Ne fark eder her gün,umut akmakta
Dünden bedenler,özler bakmakta
Yarına gelince, ateş yakmakta
Ömrün bitişine,kimler katlanır
Bahattin Tonbul
17.10.2010

Bahattin Tonbul
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Kimler Var

Hatıralar yanıktır
Seven yare  aşıktır
Gönüldeki güzeller
Ayaklarda çarıktır

Ayak çarıksız olmaz
Seven sevgisiz durmaz
Hasret çeken yürekler
Su döksen de soğutmaz

Uzaklarda duman var
Benden ayrı yatan yar
Gittiğin o ellerde
Sağ yanında kimler var
Bahattin Tonbul
8.5.2009

Bahattin Tonbul
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Kimler Yıkacak

Kendi kendime hatırlar,ağlar söylerdim
Duman vermeden orayı,kimler yıkacak

Ana yaptığı katmeri ne çok severdim
Yaktığın saçın üstüne,örtü örterdim
Yedikçe de doyamazdım,daha yap derdim
Kendi kendime hatırlar,ağlar söylerdim

Sen gittin ama duruyor,yanan o ocak
Bacasından tüter her an,ateş ve sıcak
İçine atılacaktı,saman ve saçak
Duman vermeden orayı,kimler yıkacak
Bahattin Tonbul
16.8.2009

Bahattin Tonbul
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Kimlere Ne Deyim

Karanlığın dertleri,örttüğü gün gelecek
Sevda nasıl oluşmuş,sevene ben ne deyim
Olur olmaz zamanda,umutları bilecek
O yar çaresiz hasta,ben kimlere ne deyim

İç çekişler sebepsiz,kısık gözarasında
Hayata küskün bakış,kaşların karasında
Kaç can sevdik bilirmi,iki kış arasında
O yar çaresiz hasta,ben kimlere ne deyim

Köy kıyısı mezarlık,sahipsiz kaç can yatar
Kaç seveni biz gömdük,toprağa acı katar
Gözleri dolmuş nemli,sözlerimse hep batar
O yar çaresiz hasta,ben kimlere ne deyim

Her şeye rağmen kavi,olacaktır sözlerim
Yılmayıp yıkılmayıp, kalacaktır özlerim
Bir ben duramadım ki,ağlayacak gözlerim
O yar çaresiz hasta,ben kimlere ne deyim

Elkadar papuçları,hep beraber giyerdik
Yırtık pantolonları,yama yapıp dikerdik
Yılların acısını,gönüllerde çizerdik
O yar çaresiz hasta,ben kimlere ne deyim

Yaşamdaki dertleri,düşmüş onun üstüne
Bir başkası tutulmuş,örtmüş onun üstüne
Derdinin dermanını,serpmiş aşkın üstüne
Sevip sevilen hasta, o yara ben ne deyim
Bahattin Tonbul
4.6.2012

Bahattin Tonbul
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Kimse

Kimse oynuyamaz, seninle çocuk
Yüreğimde büyü, içimi ısıt
Sen büyü bir hele, ruhumda acık
Oyunlar oynanır, yaşam dır kasıt
Bahattin Tonbul
4.2.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kimse Bilemez

Allah'a yalvarıp, dua ederdim
Çok mu çok sevdim, bensiz gülemez
O beni ben onu, her an överdim
Benim meleğimdi, kimse bilemez

Acısı içimden, çıkmak bilmiyor
Şu yalan dünyada, yüzüm gülmüyor
Kalbimi bağlamış, geri gelmiyor
Benim meleğimdi, kimse bilemez

Gönül dünyasında, hasretim ona
Gökkubbe altında, bağlandım ona
Sana yalvarırım, kıyma bu cana
Benim meleğimdi, kimse bilemez

Dilerim Allah'tan, acı çektirme
Cenneti alada, onu sektirme
Ben olmadan ona, acı çektirme
Benim meleğimdi, kimse bilemez
bahattin Tonbul
17.10.2016

Bahattin Tonbul
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Kimse Bilmez

Kimse bilmez kimselerin derdini
Yüreğinde ateş, yanıp söndü mü
Bedenini saran, toprak bendini
Atı verse yârim, geri döndü mü

Döndü mü döndü mü, o yar döndü mü
Sevda çeken gönlüm, onu gördü mü
Esir olmuş mezar, geri verdi mi
Yüreğinde ateş, yanıp söndü mü
Bahattin Tonbul
23.10.2014

Bahattin Tonbul
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Kimse Duymasın Ortalık Sessiz

Karanlıklar ülkesinden aydınlığa tek başına gittin
Biz burada hala dertleri halledemedik  sabredin
Kalkın yerinizden gezin tozun birazda hareket edin
İşte o zaman bana gelip inşallah şükür duası  edin

Bıktım artık seni ona buna sormaktan aramaktan
Bulamadım nereye saklandın sana bakmaktan
Kalk artık resimlerinde kahkahayla poz atarken
Açtım kollarımı gelirsen affederim seni kucaklarken

Ortalık sessiz sen yoksun artık bende yalnız
Bakamıyorum kimseye içimde oldun yıldız
Kayarsın diye korkuyorum tamda  bakamıyoruz
Kimse duymasın diyede ona buna soramıyoruz
05.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kimse Kimsenin Halini Bilmez

Kimse bilmez kimsenin halini konuşur
Karşı dağların arkasında acep ne bulunur
Belkide yalnız kalan gariplerle  doludur
İçindeki acı sızı adamı yakar kudurtur

Hoştur kendi gönülü bunu kimseye söyleyemezsin
Belkide kendi kendisiyle barışık değil hissedemezsin
Sıkılırsın  başka sıkıntıları okuyup dinleyemezsin
Şunu bilki böyle ortamdan uzak dur gönül incitirsin

Benden söylemesi söz tutar veya tutamazsın
Karşındakini acımasızca eleştiri yaparsın
İçindekini dışarıya rahatca atar ve satarsın
Koyduğun izleri bu dünyada bırakır yarını unutmayasın
22.o6.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kimseden İsteme

Kimseden isteme, ötede oyna
İstediğin yoksa, göğsüne erdir
Az ötede bekle, gökyüzü ayna
Cehennem sevginin, bittiği yerdir

Gitsinde harcansın, verdiğim emek
Değeri olmuyor, tükenmiş demek
Acıyı tatdıkça, zehirdir yemek
Cehennem sevginin, bittiği yerdir

 Verdiğin umudu, elimden alan
Aldığı ahıda,severek kullan
Sahip çıkılınca, aşıkmış olan
Cehennem sevginin, bittiği yerdir

Denizde huzuru, alıpda gelen
Bitmiyor sevdalar, yalınız ölen
Gösterdi ışığı, yakıpda gülen
Cehennem sevginin, bittiği yerdir

Bir bıçağa benzer, yüreği keser
Dümdüz olmuş sırtı, sevdası eser
Yırtılır parçalar, hayali küser
Cehennem sevginin, bittiği yerdir

Bahattin sevince, bir deniz olur
Bilinmeyen kıyı, nasıl kaybolur
Varsın tüm umutlar, özde son bulur
Cehennem sevginin, bittiği yerdir
Bahattin Tonbul
25.9.2013

Bahattin Tonbul
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Kimseler Söndüremez

Bakmayın yüreğimdeki yangına,kimseler söndüremez
Onu ateşliyen çıra uçtan başlamış reçinesi inmiş derine
Sarmış ateş birden tüm bedeni kaplamış hele dinlesene
Sus da gör alev sıcaklığını yaymış, elinle o ısıyı hissetsene

Buram buram ter döküyor o beden,gönlünden geçen
Tarımar olmuş gelmişi geçmişi tüm gözlerinin önünden
Bir filim şeridi gibi baksana nasıl da hızlı geçti birden
Ömür dediğin ne ki anlayamadı bile,yıkılan gönlünden

Bakma öyle boş boş dünyayı yakamazsın o gözlerle
İçindeki umut ışığı tükenmeden ne olur iyice gör ve izle
Eşini çocuklarını hatta tüm arkadaşlarınla dostlarını dinle
Belki sen yoksun ama onlar yaşayacaklar biraz daha bekle
18.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kimselere Bırakmadım

Bir odada saklasınlar
Sağa sola koymasınlar
Benim canım yüreğimi
Yalnız diye atmasınlar

Mahallede duramazdı
Beni orda bulamazdı
Tek sevdiği ciğerimi
Elleriyle tutamazdı

Çok aradım bulamadım
Erken kalktım tutamadım
Onun için bu canımı
Kimselere bırakmadım
Bahattin Tonbul
30.10.08

Bahattin Tonbul
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Kimselere Söyleyemem

Yaşamak sensiz yaşamak eh.. işte yaşamak
Bu ise eğer insanda yaşamak bunu anlamak
Çok zor söylemesi kolay hele ayakta durmak
Canımı alıp acı çekerken yaşarken yaşatmak

Daha ne kadar dayanır bu can ve canım
Ben onsuz yaşayamam hele bir bakın
Yüreğimdeki boşluğu kül doldurup atın
Sakın ha beni onsuz yalnız bırakmayın

Kalpler bir şeylerle doldurulup kenara konsa bile
Bedenler ya yürür yada toprağa karışsa hele
Yakalayamıyacağınız ruhlar ölümsüzdür dur bekle
Yanına geleceğim  canım hele beni orada gözle

Vakit saat sorma onu ben gerçekten bilemem
Hemen şu an istiyorum sana sarılıp ve gülemem
Özlemin yanıyor içimde, bu acıyı başka sökemem
Sen cennet'desin canım kimselere söyleyemem
04.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kimseleri Oraya Koyamam

Ne yapmak istiyorsan onu yap artık kalmadı takatım
Hayat dediğin bu mu sevip alıştırıp kaybolmak
Dayanamam ben bağlıyım sevdiklerime
İnan söküp onları içimden atamam
Sorma bana babamı beynimin içinde onu duyarım
Annemi ise damarımda saklarım
Sen sevdiğim sense yüreğimde yerin
Boşduruyor hala
Kimseleri oraya koyamam
Seni hala arar ve sorarım
19.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kimsesiz

Hatıralarını göğsümde erittim
Yaban ellerinde,kaldım ben kimsesiz

Yari kaybedince,can gönül dağlarım
İçimdeki acı ol tadar ağlarım
Resimlere bakıp,bakıp da çağlarım
Hatıralarını göğsümde erittim

Her anım sensizdi,çare koyulmuyor
Dert üstüne derler,sevda soyulmuyor
Anılar sessizdi,yare doyulmuyor
Yaban ellerinde,kaldım ben kimsesiz
Bahattin Tonbul
24.7.2009

Bahattin Tonbul
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Kimsesizler Gibi

Kimsesizleri kimsesiz yapan kimsesizler gibi
Aşıklar da aşık yapan yakan gerçek aşık gibi
Gönülden gönüle dolup seven sevgililer gibi
İçimde yaşatsam seni ölmeyecekmişsin gibi

Sahipsizleri sahip yapan sahipsizler gibi
Kucak açmışsın sevdiğine sarmışsın el gibi
O aşkı unutman mahşerdeki san ki yel gibi
Ruhumu aydınlattın sonsuzlukta ay gibi
21.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kimseye Deme

Bir damla su olsan,benim gözümde
Akacak yaşları, sakın ha deme
Tuttuğun dilekler,gerçek özümde
Ayrıldığımızı,kimseye deme

Yazdığım şiirler,anılar dizdi
Tuttuğun dilekler,kalbimde lime
Verdiğin güllerin,dikeni çizdi
Ayrıldığımızı,kimseye deme

Bana nefretini söylemeden git
Ağlayan bulutu,dağıtmadan git
Sevdanı özüme,tatdırmadan git
Ayrıldığımızı,kimseye deme

Gökyüzünde sevda,hissediyorum
Karanlık gecede,pesediyorum
Kalbimdeki aşkı fesediyorum
Ayrıldığımızı,kimseye deme

Tek fark aramızda,ölüm olmazsa
Parlayan yıldızlar,bensiz solmazsa
Simsiyah saçlara,rüzgar dolmazsa
Ayrıldığımızı,kimseye deme
Bahattin Tonbul
25.7.2011

Bahattin Tonbul
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Kip Din

Kimdin kim olduğunu bilemedim
Her şeyin kip di senin
Ellerin ayakların ve gözlerin
Kip di
Dudakların dillerin ve sözlerin
Beni ise hiç dinlemedin
Sevgilim
O kadar güzeldi sesin
Şarkıları söylerken dinletirdin

Oturmayı kalkmayı,sohbet yapmayı
Severdin
Sen kusursuzdun benim gözümde
Söylemedim
Bir gün aniden gittin,giderken de adeta
Kip din
Kendini özlettin
Sevgilim
Seni burada terk ettiğin yerde hala beklerim
Canım benim…
29.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kirazların Olduğu Anda

Ben Bahattin
Zennun'dan olma,Zeliha'dan doğma
Doğduğu ayı bilemeyip kirazların çıktığında olma
Anam böyle derdi bana
Çıkaramadım doğduğum ayı ve zamanıda
Kutlayamazlardı doğumumu acep hangi ayda
Kesin değildi ya
Çok tuhaf gelirdi her zaman haziranda
Dedim kendi kendime burcum ikizler olsun artık bu anda
Kirazlar ancak olurdu haziranda
Doğum günüm kutlamışım bu ayda
Nüfusta ise yazıyor ekim ayında
Şaşkın şaşkın geçti ömrüm bulamadım tam olarak
Doğduğum tarihi bulamadım ya
10.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kirlenmeye Gör

İnsan kirlenmeye görsün bu çok farklı
Yıkaması temizlemesi öyle zorki aldığı etki
İçinde bıraktığı görgü neleri nasıl temizlesek ki
Elbise olsa deterjanla yıkasak bütün onları

Yıkasakda aynı yıkamasakda aynı
Kafan hala duruyor yağlı

Anlamadın mı anlatmak istediğim olayı
Düşün o zaman yor kafanı yıkama
Belki hatırlarsın o zaman yaşamayı
Kolay mı yaşamak,oturup kalkmak zor bayağı
Geç be kardeşim sen bilmeden seç de
Yıka erkenden o düzelmeyen kafayı

Yıkasanda aynı yıkamasanda değil artık aynı
Kafan değişmeye başladı kalmadı yağı
11.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kobay

Anne karnına düşmeden damla olduğu
Ve orada birleşip zaman doldurduğu
İnsanın beş dünyası var ruhun konduğu
Yeryüzüne gelir ağlayarak doğduğu

Yaşar burada akli balik olana kadar
Ölünce yer altı dünyasına konana kadar
Ruh bedenden ayrılınca yaşayan canlar
Göğe doğru uçuyor bak kanat açmışlar

Baksana boş bulut üstünün üstü uzay
Çıkıverdi boşluğa  dünya sanki saray
Düzeni çözemedi aralarındaki görülmeyen bağ
Bütün sır orada o bozulursa alt üst olur kobay
12.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Koç Gibi

Çıktım ağaç başına
Yari atıp sen oyna
Ellerinde makaslar
Açıp açıp kapatma

Bir elinde ipliği
Sever genci sertliği
Uzak durup sallanma
Sevdiklerin koç gibi
Bahattin Tonbul
2.1.2009

Bahattin Tonbul
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Kokan Bedenim

Sevilenler ölmez,bedenimdedir
Aşık olan görmez yüreğimdedir
Toprağa karışmış hikmetindedir
Yanan ciğerimdir,sevenim benim
Ağlayan gözlerim,yakanın kerim

Yıllar geçit verse,koşup gelirim
Tarih geri dönse,yine severim
Acıdan inlese,seven dillerim
Yanan ciğerimdir,yok olan tenim
Ağlayan gözlerin,sabreden benim

Bakma uzaklardan,geçmişin çağlar
Gördüğüm rüyadan,anılar dağlar
Yüksekten alçaktan,sevgiler bağlar
Yanan ciğerimdir,yok olan tenim
Ruhum yanındadır,kokan bedenim
Bahattin Tonbul
23.6.2009

Bahattin Tonbul
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Kokan Yar

Çok azarım
Yok yazarım
Çocuk değilim ama
Aşkın mezarını
Sevdiğimin yüreğine kazarım
Dolanırım ayaklara
İnanmam çaylaklara
Sevdayı bilerek çeker
Acıyı özünden bozarım
Sev dedi beni
Sensiz can gönlüm
Bekler her an öpmeni
Hatta
Unutmaz nefesini
O bekleyip özlediğin
Mis kokulu dağ kekiği
Kokan yar
Bahattin Tonbul
2.3.2013

Bahattin Tonbul
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Kokar Sevda

Hakkımın hukukunu
Ararım aşkı sende
Bana verdiğin sevgi
Acep şimdi nerede

Aşkımı derlediniz
Ruhumu vermediniz
Sevdamı bilmediniz
Unutmaz bu can seni

Verdiğin aşk kaç lira,
Alıp götürdün zira
İçmedin içirtmedin,
Ağzıma attın bira

Gönülleri ezerken,
Gelir sesin derinden,
Sensiz dünya gezerken
Kokar sevdan yerinden
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Koklamadan

Koklamadan gülü tanıyamazsın
Bahçedeki çiçek, yeşil ve güzel
Mevsimler geçince, anlayamazsın
Akıldaki sevda, sevdası özel
Bahattin Tonbul
7.6.2014

Bahattin Tonbul
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Koklamaya Kıyamadım

Bir türlü aklımdan çıkmıyorsun ama hayaline raslayamadım
İçim de acın acıtarak duruyor ama sensizliğe alışamadım
Seni bırak  buralarda  ruhunu bile bu çevrede raslıyamadım
Gönlüm kırık kalbim yanık ama sana istediğim gibi sarılamadım

Seni toprağa korken ben uzaklaştım sana dayanamadım
O beyaz kefen içinde iki kez yüzünü açtık bakmaya doyamadım
Hiç bozulmamış yüzün ve rengin sanki uyku daimiş gibi  sandım
Hep yanındaydım hiç ayrılmadım ama seni koklamaya kıyamadım
06.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Koklarsan

Sevdan yüreğimi yakmışsa eğer
Onun için aşkı,yakar giderim
Gönlümde yarimi tutan bu değer
Hasretse bedeni keser giderim

Ruhuna girerim çiçek olursan
Kalbime gömerim beni koklarsan

Ayrılığın bana acı veriyor
Seni çok severim burada yokken
İçimde oluşan kaynak eriyor
Kokunu kaybettim rüzgarın çokken

Ruhunu girerim çiçek olursan
Kalbime gömerim beni koklarsan
Bahattin Tonbul
11.4.2009

Bahattin Tonbul
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Koklarsın

Yürek dediğin nedir,getir de bir göreyim
Senin için o kalbi,ellerimle böleyim
Suda haşlamak içi,peynir dolu böreğim
Can özümün üstüne,nasıl gülü koklarsın

Beni dudaklarının,arasında ezseydin
Ağzında çiğneyip de,midemize girseydin
Ona buna bakıp da,şarkı türkü deseydin
Can özümün üstüne,nasıl gülü koklarım

Bazen tuzlu bazen de,tuzsuz hamur sereydin
Sıcak suda haşlanıp,midelere gireydin
Bir tek amacın vardı,seni bensiz göreydin
Can özümün üstüne,nasıl gülü koklarsın

Sonun da aşık olup,seveyim ben bebeğim
Sen o dünyada benim,olsaydın tek meleğim
Sinilerde  tükenip,yalnız kalan böreğim
Can özümün üstüne,nasıl gülü koklarsın
Bahattin Tonbul
6.8.2010

Bahattin Tonbul
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Koklasam Seni

Kuş yuvası çizdin,evimiz gibi
Çok da küçük oldu,isteğin yeni
Bana dokunsanda,deliler gibi
Bahar kadar güzel,koklasam seni

Sen olsan yeterde,bitsin o ahım
Mutluluk resminde,yoktu günahım
Eksik dilek yapma,verir Allah’ım
Bahar kadar güzel,koklasam seni

Parlardı kirpikler,simsiyah yüzün
Çizdiğin resimler, içimde hüzün
Geri gelsen bana,dönsende güzün
Bahar kadar güzel,koklasam seni

Hüzünleri koydun, eteklerine
Sevdaları yaktın,dileklerine
Bensiz okşadığın,bileklerine
Bahar kadar güzel,koklasam seni

Şair usta işte,geçti günlerim
Yarim için bende,şarkı söylerim
Ruhumda acıyı,hergün ünlerim
Bahar kadar güzel,koklasam seni

Bahattin’im yeter,kalbim acıyor
Olmayan davamız,nere kaçıyor
Böyle sevda bende,acı saçıyor
Bahar kadar güzel,koklasam seni
Bahattin Tonbul
7.8.2012

Bahattin Tonbul
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Koklayacak Gülüm Kalmadı

Kokladığım gülün rengi solmuştu birden
Dayanamadı güneşin sıcaklığına hemen
Boynu büküldü başı üstüne toprağa düştü
Koklayacak başka gülüm kalmadı şimdiden

Üç tomurcuğu vardı dalında daha açmamış
Hepsi filiz daha yapraklar arasında sıkışmış
Doğaya alışıp uyum sağlayana kadar bunlar
Koklayacak gülüm kalmadı içerimi de yakmış

Çok zor oluyor yaşamak sessiz durmak
Hele akşamları şiirle buluşamazsak
İçim deki sıkıntı başka yüreklere mi atsak
Koklayacak gülüm kalmadı geçmişi anımsasak
27.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kokoreci Severdi

Sevmem ben kokoreci tadını sen bilirsin
Atatürk orman çiftliğinde hemencecik isterdin
Yarım ekmek arası çok da acıyı içine serperdin
Tak,tak sesleri bağırsakları ince,ince dilerdi

Pek anlamam damak tadını sen bilirdin
Isırarak ayranla onu sadece sen yerdin
Bir porsiyonla da hemencik doyu verirdin
Bende karşına gedip büyük zevkle izlerdim

Şimdi oraları gezmek bile acı veriyor
Bağırsaklar ateş altında o kokuyu yayıyor
Her tıkırtıda şu yüreğim müthiş acı duyuyor
Senin yemen gözümün önünden gitmiyor
09.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kokulu Yar

Ben sensiz nasılda dururum
Göz yaşlarınla sulamazsan
Sevdanla kalbinde kururum
Umudu boşa yollamazsan

Sonsuza dek ağlar dururum
Canım sevdiğim kokulu yar
Bahatttin Tonbul
29.12.2010

Bahattin Tonbul
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Kokumdu

Bana dua eder misin efendim
Yüreğinde yalanları çizerdim
Kanadıkça bütün rengin soluyor
Duvarlarda hüzün çizgi çekerdim

Efendimiz sultanımız nurumdu
Allah’ımın en sevgili kuluydu
Peygamberim mektubumun içine
Size hasret büyüyecek kokumdu
Bahattin Tonbul
30.3.2009

Bahattin Tonbul
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Kokun Duyuluyor Uzaklardan

Uyan dedikçe uyanıyor o yılan
Hayvan severler koruyor besliyor onları
Aksine büyüyor hepsi duruyor mecliste
Paramızı yedikçe kuduruyor kirlenmiş kanları
Sokuyor seni beni anlasana be,uyutarak o yılan
Dağda taşta arama ilk önce çıkart onu koynundan
İşte o zaman öpeyim seni alnından
Ama şunu bil ki sahipsiz değil bu vatan
Şehit kanları boğacak
Hayallerini
Söyle
Kime hangi var olan demokrasiye
Verecek o kirli ellerini

Allah’ım Allah’ım affet ama eşkıya öldürecek
Mehmetcik ölecek
Tıpkı İsrail gibi katledecek
Sen
İnsan haklarından bahsedeceksin
Farkın kaldımı ondan
Nerede senin kutsal saydığın vatan
Aç kucağını açta
İşesin içine o zaman
Bak koynundaki kokun duyuluyor taa uzaklardan
Bahattin Tonbul
14.7.2011

Bahattin Tonbul
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Kokun Gelmiyor

Beni görüp seven sayan,dostlara selam olsun
Yüreklerde farklı yatan,yar gönüllere dolsun
Geceleri hayallerde,parlayan rengi solsun
Seni tadan dillerime,sonsuz kokun gelmiyor

Sevginin merhametini,alıp koydum çuvala
Hasretin o özlemini,atıp dağda yuvarla
Ayrılığın muhatabı,gönüldeyse kovala
Seni tadan dillerime,sonsuz kokun gelmiyor
Bahattin Tonbul
9.8.2010

Bahattin Tonbul
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Kokun Kaldı

Seninle tesadüf, aşkım başladı
Süslü kelimeler, söylüyemedim
Hayatın çizgisi, silip haşladı
Kokun kaldı bende, izliyemedin

Çok izimiz vardı, geride kaldı
Anlatacak aşka, şiirler saldı
Şarkı türkü darken,anılar aldı
Kokun kaldı bende, izliyemedin

Aşk yürekte ateş, gireni yakar
Minicik bir nokta, koyana bakar
Hasreti seveni, su gibi akar
Kokun kaldı bende, izliyemedin

Seven insan sevip, sevdikçe yaşar
Yaşadıkça eskir, gönülden taşar
Ne tohumda başak, açınca şaşar
Kokun kaldı bende, izliyemedin

Dünya gözü ile, bakan ne verir
Verdiği huzuru, gönülde erir
Sahteliği sevmez, Allah’ım görür
Kokun kaldı bende, izliyemedin

Çiçeğin boynunu, bükeni vardır
O mevsim oynunun, kuranı vardır
Seven yürekleri, yakanı yardır
Kokun kaldı bende, izliyemedin
Bahattin Tonbul
17.8.2013

Bahattin Tonbul
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Kokun Mu?

Gecem seninle,gündüzüm hayalinle
Kalbimin sahibi sensin,yalnız seninle
İyi ve kötüyü birbirinden ayırt ettiğinde
İçimi rahatlatıyor,o ılık hoş nefesinle

Sende buluyorum,tüm huzurumu
El açıp yalvarıyorum,gönül nurunu
Bütün sevenlerin,bu mutluluğunu
İçimi rahatlatan,o anda ki kokun mu?
18.9.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kokunu Duysam

Çocuklar ve aşkı koyup baksanda
Çıkıp geldik ona,unutmasanda
O mahsun bakışlar,kaybolmuşsada
Unutulmaz bu yürek,hiç olmasada

Seninle doğacak,toprakta yatan
Seninle kalkacak,sana doymayan
İçinde yanacak,ateşe bakan
Canını adamış,dünyada kocan

Bu canı ben adamış olsam
Geri dönsende içimi yaksan
Çok bekledim canım,seninle olsam
Bu dünya küçüktür,kokunu duysam
Bahattin Tonbul
28.08.2008

Bahattin Tonbul
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Kokusu

Sen gittin gideli, yüreğim yanar
Yalnızlığım sustu, sabahı aldı
Sevdanın ayazı, ruhumda donar
Toprağın kokusu, tenine  kaldı

Umudu ararken, yıldırım çarpar
Haksız olan gönül, nereden kopar
Gece gökyüzün de, yıldızı kırpar
Çiçeğin kokusu, tenime daldı

Gözlerin ateşi, yanar her zaman
Harap olmuş sevdan,  oluşmuş duman
Parlayan güneşte,  sevgidir yaman
Ağacın kokusu, içime saldı

Hayali gölgede, kaybolur tacı
Bedenleri sarmış, tükenmiş acı
Dağların ateşi, kor olmuş sacı
Kekiğin kokusu, sinemde kaldı

Külleri üstüne, sevgini katsan
Rüyaları saran, aşk ile yatsan
Mahkum olmuş yari, kalbine atsan
Ağzının kokusu, özümü aldı

Bahattin yılların hesabı yoktu
Hasretin özlemi, içinde oktu
Tükenmez zamanın, hayali çoktu
Toprağın kokusu, teninde kaldı
Bahattin Tonbul
16.8.2014

Bahattin Tonbul
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Kokusu Gelmeli

Seven sevdiği ile,can birlikte solmalı
Cennet köşelerinde,anları yetirmeli
Yaşayan canlıların,bir sevdiği olmalı
Esen rüzgarlarında,o kokusu gelmeli

Özlemle kaynayacak,o sevginin yüreği
Yağmurla bir olup da,yıkacak o direği
Hakikat çemberiyle,toprak atan küreği
Esen rüzgarlarında,kokuyu getirmeli

Bakmaya kıyamazdın,o yarin ben yüzüne
Nasılda çok bağlıydı,imrenirdim özüne
Akan yaşlar toplanmış,meleğimin gözüne
Esen rüzgarlarında,o kokusu gelmeli

Her hücresinde yarim,aşkımızı taşırdı
Heyecandan dillerim,konuşmazdı şaşırdı
Yalnız olan akşamlar,yüreğini kaşırdı
Esen rüzgarlarında,o kokusu gelmeli

Susuz çölde okyanus, acısı hiç yeter mi
Seven sevdiklerinden,acep hiç vazgeçer mi
Yarsiz olan bu gönlün, hayali hiç biter mi
Esen rüzgarlarında,o kokusu gelmeli

Bahattin’im ben seni,ölene dek severim
Göğsümdeki yaranı,inan sensiz dererim
Eğer eve gelmişsen,bekle hemen dönerim
Esen rüzgarlarında,o kokusu gelmeli
Bahattin Tonbul
14.8.2011

Bahattin Tonbul
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Kolay

Sokaklar boşalmış
Kaldırımlar yerinden oynamış
Yıkılmış tüm beklentim
Üst üste çoğalmış acılar
Özümde sabrediyorum ama
İsyanın ilk hareketleri bunlar
Çığlık çığlığa haykırmak istiyorum
Sensiz olan sessizliğime
Ağlamak
Göz yaşlarımla yıkamak istiyorum
Aşkımızı
Artık anla bastır çıkmadan çığlığımızı

Bak yoksun artık
Burada bir şey öğrendim
Oda
Sevdanın da
Bir gün
Yok olacağının
Varlığını

Bir sıkıntı çöktü içime
Koskocaman özlemim
Aniden bir yeni çocuk gibi
Doğdu
Gitmek bilmiyor
Laf anlamıyor
Her şey karma karışık
Ayıklaması zor
Ama ifadesi korkunç bir olay

Sevdanın izlerini yaşar
Üç harfli aşk denen
Hayal mahsulü
Sanma ki taşıması
Onu bu bedende kolay
Bahattin Tonbul
22.3.2011

Bahattin Tonbul
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Kollarım

Hasta hane odasında,elli iki gün kaldım
Kimi zaman doğdum kimi,zamanda yalnız öldüm
Ben bu canımı sana her,zamanda al veririm
Aşkımı da sevdamı da,sen gidince gömdüm

Aylar yıllar zamanlarda,geçti hala yanar
Benim gönlüm bak durmadan,seni candan arar
Eğer olmazsan bu dünya,yaşam neye yarar
Sen içimin içindesin,sevdiğim sevgili yar

Burada sokakta evde,yürürken ararım
Senin geçmişini bende,kalbime sokarım
Nerede kaldı seninle,olan anılarım
Kalk gel ne olur boş kaldı,yanım bak kollarım
Bahattin Tonbul
5.08.2008

Bahattin Tonbul
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Kompozisyon

Lise ikiye gelmiştim
Hiç bu kadar düşünmemiştim
Kompozisyondan kalacağımı
Aklımdan bile geçirmemiştim

Kaldım ben kompozisyondan
Buna sebep olan aşkımızdan
Karşılıksız sevgime ah ediyorum
Beni bir sevip, bir bırakıp kaçışından

Acıtıyor içimi artık bu yaralar
Kompozisyon bağrımı ayrıca yakar
Yanıyor bilemiyorum ama çaresizim
Aşk mı,yoksa ders mi bunu yapar

Sevgi artık çok çaresiz  oldu
Kompozisyon dan zayıf aldım ne oldu
Bilemiyorum,anlayamıyorum ama ben
Buna sebep kesin aşık olduğum yarim oldu
(13,8,1972)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kondu

Toprağa konmadan,acılar sondu
Günahkar olmadan,benzinmi soldu
Gurbette gönlüme,sevgiler kondu
Dünyada çektiğin,ayrı bir yoldu

Derelerde akan,sudanmı içtin
Bedenlere dolan,aşkımı seçtin
Çok sevmiştin seni,kendinden geçtin
Karanlık geceler,ruhuma kondu
Bahattin Tonbul
31.5.2010

Bahattin Tonbul
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Konduk

Doğ dedi doğduk
Ol dedi olduk
Topraktan geldik
Toprağa konduk
Bahattin Tonbul
11.9.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Konuşalım Sabaha Kadar

Severek yok olmak kahrediyor be adamı
Geçen günler kayboldu uğraşmayın dramı
Vermeyim bana o geceki yarım kalan fermanı
Dostlarımada göremessem söylemeyin selamı

Sorar iseler yok deyin,kayboldu deyin
Durmayın onlara birşeyleri de söyleyin
Hayatım karıştı gönlümüde vermeyin
Sende dursun canım emaneti ezmeyin

Hayat çok hızlı geçti anlaşılmadı dostlar
Gönlümde sevdiğim insanlar ayrıca yatar
Bana bakmayın sizler sevenin içi yanar
Kalk artık uyan konuşalım sabaha kadar
05.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kopardın Bana

Bir başka dünyaya, gidiyor isen
Neden söylemedin, giderken bana
Elveda etmeden, ölüyor isen
Sevgi dolu aşkla,  koşardın bana

Senin gibi başka, olacak düzen
Yüreği bambaşka, dolacak yüzen
Bitmeyen o aşkı, yakacak üzen
Sevgi dolu aşkla,  koşardın bana

Böyle değil idi, sevdalar sessiz
Umutlarla başla, hayaller yersiz
Hüsranlı sonuçlar, sende gayesiz
Sevgi dolu aşkla,  koşardın bana

Yağmur dolu sabah, açılmadan gel
Damla damla akan, gözyaşların sel
Kalem olup yazsa, yüreğini del
Sevgi dolu aşkla,  koşardın bana

İçine dokunur, kimsesiz halim
Surete takılır, görülmez zalim
Siyah beyaz renkle, banada malüm
Sevgi dolu aşkla,  koşardın bana

Az sonra ağlarım, yar senin için
Değişmez zamanlar, gönüllü seçin
Kanayan yaraya, vurulmaz perçin
Sevgi dolu aşkla,  koşardın bana
Bahattin Tonbul
10.11.2012

Bahattin Tonbul
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Koparma

Acımadın düşünmedin terk eyledin
Biliyorum çok sevdin ve çok da çektin
Şu garip dünyayı sen içine gömdün
Birden bire yalnız koyup da terk ettin

Ağlama sevgili yarim sen  ağlama
Yaralar kabuk bağlar sakın koparma
Bahattin Tonbul
9.11.2008

Bahattin Tonbul
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Kopartmayın A Dostlar

Gökyüzünde,bulutları tutamaz
Senin sevdan,yüreğimden kopamaz
Acıların,yağmur olup akamaz
Yari yardan koparmayın a dostlar

Tarlalarda,çiçeklerde arılar
Yari olan,sevdiğini kovalar
Gitmiyor ki,içimdeki yaralar
Yari yardan kopartmayın a dostlar

Derelerin,sularını kesmeyin
Akan suyun,önüne set çekmeyin
Bu dünyada,aşıkları biçmeyin
Yari yarda kopartmayın a dostlar

Yıldırımlar,ateş olmuş düşüyor
Gökyüzü de toprağını deşiyor
Sevda denen,yüreklerde pişiyor
Yari yardan kopartmayın a dostlar
Bahattin Tonbul
6.6.2009

Bahattin Tonbul
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Koptuktan Sonra

Nasıl özlemeyim, ben öyle yari
Hakkın gölgesinde, yattıktan sonra
Aşkı bir ateşse, tutulmaz varı
Gülün dikeninden, koptuktan sonra
Bahattin Tonbul
5.1.2013

Bahattin Tonbul
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Kopup Kayan

Çıkarıp da atıverme dileğe
Kopup kayan sen miydin ki sevgilim

Kollarını yakıyorsa sevgimiz
Takı verme o halkayı bileğe
Parmağında nişan olan izimiz
Çıkarıp da atıverme dileğe

Gökyüzünde çok karışık yıldızlar
Bir tanesi yalnız orda sevgilim
Acılarla zor duruyor yaldızlar
Kopup kayan sen miydin ki sevgilim
Bahattin Tonbul
10.8.2009

Bahattin Tonbul
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Kor Alevi

O yumuşak elini
Sevda çeken dilini
Göğsündeki ferini
Yari candan severim

Yüzün görüp sevseydin
Sağda solda ezseydin
Sancıları bilseydin
Yari candan severim

Gönüllere girseydin
Çıkıp bana gelseydin
Acılara erseydin
Seni candan severim

Tut elini elinle
Acı tatlı dilinle
İncecik saz telinle
Gelir seni severim

Bahattin’im çık da gel
Ateşleri yak da gel
Sevda çeken güzele
Kor alevi at da gel
Bahattin Tonbul
20.3.2010

Bahattin Tonbul
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Kor Ateşi

Tıpkı bir seven gibi
Yüreklere dalıyor
Sanki bir nefes gibi
Aşıklar çoğalıyor

Gönüllere hep dolmuş
Yanan sevgi güneşi
Bedenlere yol olmuş
Yarin o kor  ateşi
Bahattin Tonbul
17.4.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kor Ateşsin Sevdiğim

Sevilen  güzele hasret oldum bakmadan
Acılarını bu diyardan atmadan
Bıraktın beni yalnız hayal  yapmadan
Yürekte yanan kor ateşsin sevdiğim

Düşünemedin gönlündeki deseni
Hissedemedin yaratandan eseni
Hiçte göremedim yanağımda buseni
Yürekte yanan kor ateşsin sevdiğim

Karanlıktaki ışıkları yakarsın
Dağ başındaki sular gibi akarsın
Gökyüzündeki yıldızlara bakarsın
Yürekte yanan kor ateşsin sevdiğim

Bahattin'im ben bitmez geçmiş anılar
Kalbimden düşmez doktordaki tanılar
Toprağı eşmez ruhumdaki şarkılar
Yürekte yanan kor ateşsin sevdiğim
Bahattin Tonbul
20.11.2009

Bahattin Tonbul
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Kor Olur

Gönüllerde ateş var
Sevdalılarda nazar
Yüreğinde ki yara
Durmadan öyle kanar

Sürekli bana bakma
Acıyanım çok olur
Gönüllerde sen akma
Aşk ateşi kor olur
Bahattin Tonbul
22.2.2009

Bahattin Tonbul
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Korda

Sevgin hala yaşamakta
Benim aklım hep orada
Buluşalım kaçamakta
Hayallerin hep burada

Aşkımdaki esen yeli
Ruhum sensiz duramıyor
Gönlümdeki sevdan deli
Bir milimcik oynamıyor

Konuşmayan dillerini
Anıları soramıyor
Saçamıyor güllerini
Yedi dersem bulamıyor

Çocuklarım  uyumakta
Görmüyorum yoksun orda
Anıların yaşamakta
Sevdan yüreğimde korda
Bahattin Tonbul
1.7.2009

Bahattin Tonbul
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Korkarım

Şiir yazmak benim,küçük yaştan özlemim
Orta okulda başladım,hala devam ederim
Bazen aşık gibi yazar,bazen de söylerim
İlk yazdığım sözlere,acemice olmuş derim

Bu ayrı bir tutkudur,içim duygu doludur
Olaylardan tez etkilenir,kalbim hemen kırılır
Büyük,küçük ayırt etmem,hepsine sarılır
İşte o zaman ruhum,daima açık kalır

Hayat doluyum,sabah erken kalkarım
Güneşin doğuşuna,ayın batışına bakarım
Hüzünlenir oturup,satır,satır yazarım
Her söze inanıp,karanlıktan korkarım
30.7.2007

Bahattin Tonbul
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Korkmadan

Hey güzel Allah’ım
Hiç güzel değildi yari
Görmeden biten sabah
Onun kokusunun sindiği
Yatağı  koklamak
O sıcacık nefesin ısıttığı yorganı
Vücuduna sarılmış geceliği ile
Usanmadan bacaklarının arasına aldığı çarşaf
Bir kısmı karanlık
Başını örtmüş
Görülmüyor bedeni
Sırılsıklam su gibi
Terlemiş vücudum korkudan
Titriyor dudaklarım durmadan
Hayal rüya arası bir şey
Gözlerimi açtığımda
Kayboluyor tüm gerçekler
Yıkılıyorum o an
Sensiz olan sabahtan nefret ediyorum
Artık
Çık gel yanıma ne olur korkmadan
Bahattin Tonbul
18.3.2009

Bahattin Tonbul
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Korkmayacaklar

Seni seven yürek durur bedende
Acıtmazsa deli,gönül arama
Birbirinden uzak,hasret çekende
Gönüllere akar,sakın karama

Bakarsan sevgili,yari anıyor
Ayrı düşen beden,neler yakıyor
Uykusuz geceler,sensiz kanıyor
Özlem dediğine,kimler bakıyor

Uzaklarda yatıp,beni sorarsın
Aşkı ayrı tutup,neden yatarsın
Sevda dediğine,hasret koyarsın
Rüyalara farklı,hayal katarsın

Bahattin’im şimdi,neler olacak
Sevip sevilenler bir gün solacak
Geçmiş anılara, tarih koyacak
Gönül akıp aşktan,korkmayacaklar
Bahattin Tonbul
21.2.2010

Bahattin Tonbul
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Korkmuyor

Geçmişi anıyı,her an saklarız
Tutu ver elimi,aşka doymayız
Acıya sızıya,ateş yakmayız
Canım sevgilimi,almadan gönül

Doluver kalbime,sensiz olmuyor
Yaşarken birlikte,hiç de korkmuyor
Bahattin Tonbul
19.1.2009

Bahattin Tonbul
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Korkmuyorsun Besbelli

Ruhu ruhunla buluşturamazsam
Sonsuzlukta dibe vurup kaybolma
Cennet bahçesinde durduramazsam
Yanan ateş dumanında  is olma

İşte o an göremezsin sen beni
Yüreğinde acıların besbelli
Sarmalayıp bedenine koy teni
Yaban elde ulaşaman yar belli

Dile benden ne dilersen sevdiğim
Sancıları koyduğun yer çok belli
Gökyüzünü ruhum ile deldiğim
Karanlıkta korkmuyorsun besbelli
Bahattin Tonbul
22.11.2009

Bahattin Tonbul
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Korkum Azaldı

Korkum azaldı sensizliğin acısı kaybolmadı duruyor
Acılar dindi yaşamanın ızdırabı içimizden hiç gitmiyor
Karanlık geçmişim ne oldu acep ne kaldı hissedilmiyor
Aşkım sevdam kutsallaştı seni  ve geçmişini özlüyor

Korkmuyorum ama sensiz çocuklarla baş etmek zormuş
Ben çok duygusalım bilirsin üzersem birini içimi deliyormuş
Sen serttin dengeyi birlikte yapardık senden çekiniyorlarmış
Şİmdi ben ne yapacağım yalnız baksana hiç takmıyorlarmış
11.04.2008

Bahattin Tonbul
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Korkum Yok Ölüm Senden

Korkum yok korkum yok ayrılık senden
Yarimi aldın daha ne istersin gönlümden
Geri dönmesi zor gedmesin merhametin içinden
Her şeyi tükettik yok ettin dünyada onu sen aniden

Ben ayrılığa dayanamazdım onunla yaşarken
İçim acırdı  o zaman yanardı,şimdi çok erken
Bu sevdamı alıp dolaştırdın dilden dile hepsini sen
Korkum yok korkum yok artık ayrılık senden ayrıyken

Gökteki bulut soğuk olunca yere düşer aniden
Yağmur taneleri gözyaşı olup toprağı ıslatırken
Topraksa çamur olup,böceklere nefes aldırmazken
Kokum yok korkum yok artık ayrılık sensiz gezerken

Toprak altında kaynak olup yeryüzüne çıktın birden
Yavaş,yavaş sabırla nehirlere akıp doldururken
Akarsu olur sonrada ırmak olur denize koşarken
Korkum yok korkum yok artık ayrılık yaşarken

Deniz derya deniz durgunluk oraya sen gitmişken
Bedenin dursa da tuzludur orası kokman orada iken
Bekle beni tüm suların birleştiği geleceği yerdeyken
Korkum yok korkum yok bekle geliriz sen orada iken
07.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Korkusu Yeter

Ölüm bir sevgidir ona koşarız
Yıllar eskidikçe, burnunda tüter
Kurtuluşu yoktur, ansız şaşarız
Gece uykularda, korkusu yeter

Selviler altında, son kalandı o
Her yeni doğacak, bir güneşti o
Ölüm terkisinde, hak ateşdi o
Gece uykularda, korkusu yeter
Bahattin Tonbul
10.2.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Korur Mu?

Eşe dosta salmasın
Seven yari korur mu

Sevgi bağım kopmasın
Seven yürek çarpmasın
Gönlündeki sevdayı
Eşe dosta salmasın

Uçan kuşlar solur mu
Gönül bağı durur mu
Aşıkların ateşi
Seven yari korur mu
Bahattin Tonbul
12.2.2009

Bahattin Tonbul
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Korurmu

O şarkılar yetermi
Dinlemeyle bitermi
Gönlündeki sevdayı
Seven güzel çekermi

Dillerinde tadı var
Yüreğinde yadı var
Sevdiği güzellerin
Bu alemde adı var

Acıların dururmu
Yürekleri bururmu
Ruhundaki ayrılık
Sevenleri korurmu
Bahattin Tonbul
1.11.2009

Bahattin Tonbul
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Korurum

Karanlıkta aşk olmaz
Sevda yarsiz bulunmaz
Yaşadığın bu alem
Gidersen yeri dolmaz

Gönüllerde yarim var
Onu arar dururum
Yüreğimde canavar
Yasak aşkı korurum
Bahattin Tonbul
28.4.2009

Bahattin Tonbul
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Korusun Şeytandan

Karanlıktır belki gelecek
Çünkü sağ olursan o günler
Sana bana hepimize gelecek
Göremediğin için karanlıktır ışıkta olsa
İşte o zaman bir şey hasret olur insana
Umuttur onun için
Özlem duyar adeta  toprak ana ona
Çeker götürür derinlere ta boyuna kadar
Toprak altına gömerler adamı
Düşünmezler
Düşünmezler ki sevdiği ağlar arkasından
Ağlayacakta bu dünya durdukça
Kimi buluşacak yuva kuracak
Kimi yuvalarda yıkılacak
Acımayacaklar
Ta ki mahşere kadar
Sende acıma yalnız biri var ki onu unutma
Tüm kainatı yaratan
Bütün canlıları imtihan yapan
Düzenleri yıkıp,düzenler yaratan
Tabiatta ara beni kullan aklını insan
Bakarsın ummadığın bir anda sallanırsın
Çoluk çocuk yok olursun oyuncak evlerin altında
Mezar oluşturursun
Bir soluğumla fırtınalar çıkarır  çatılar uçururum
Yaptığınız oyuncak arabalar devrilir üst üste gelir
Birde bakarsın deniz taşar karalar su altında kalır
Tabi ki tedbirini almaz
Oturur dualar yaparsın
Şükretmeyi bilmez
Başkalarında kabahati ararsın
Artık uyan
İyisi de kötüsü de ondan
Şükretmeyi bil artık
Kainatı kuran oluşturan yaradan
Bağışlasın bizi
Korusun yaşayan yaşatılan
Şeytanlardan
5.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Koskoca Yalan Dünyada

İçerimden çıkaramıyorum yaşıyorum geçmişi bir anda
Olamıyorum sensiz sessiz bu koskoca yalan dünyada

Anıların silinmedi yaşıyor tüm benliğimle yanımda
Belki bedenin toprak olmuştur ama hayalin karşımda
Geceleri  karanlık sarıyor etrafımı gözümü kapattığımda
Silemiyorum bir türlü acıların duruyor hala rüyalarımda

İçerimden çıkaramıyorum yaşıyorum geçmişi bir anda
Olamıyorum sensiz sessiz bu koskoca yalan dünyada

Bakma bana öyle aval aval canımsın  kanımsın sevgilim
Sensiz bu alemde şaşkınım belki de inan yaşamış değilim
Sevmişim gönülden acılarını yüreğimde sararak eğirdim
Gitmedi hala sevdam sevgim aşkım düşündüğüm her şeyim

İçerimden çıkaramıyorum yaşıyorum geçmişi bir anda
Olamıyorum sensiz sessiz bu koskoca yalan dünyada
Bahattin Tonbul
25.8.2009

Bahattin Tonbul
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Koşarak Geldim

Edep bir taç imiş seven gönülde
Hakkın huzuruna coşarak geldim
Git bul onu tanı, dursun ömründe
Her cezayı yarsiz, koşarak deldim
Bahattin Tonbul
20.1.2013

Bahattin Tonbul
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Koşarken

Yaşarken ayrı kalmak, nasıl olur dersiniz
Özleem çeken gönlünü, yüreğinde taşırken
Hayat sanki çok uzun, gölge sizin tersiniz
O da ışığa bağlı, arkanızda koşarken

Mahkumiyet sensizlik, ateş göğsüne vursa
Karanlık gecelerin, rüyasını can kursa
Teni bende yetersiz, hayalin sensiz dursa
Sevda aşkına bağlıi arkasında koşarken

Ağırlaşmış geçmişi, dillerinde anıtı
Yazı yaz desende bitmez,  tükenmiyor kanıtı
Yaradanın hak vermiş, tükenmiyor anıtı
Geçmiş toprağa bağlı,arkasında koşarken
Bahattin Tonbul
29.4.2014

Bahattin Tonbul
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Koşmana Bak

Başında saç bitmezse toprak senden utansın
Hedefe vurmayı da,sevip aşka katansın
Gece bizi içine,oda çeksin kendine
Koşmana bak yar sende,düşmanlar çatlatansın

İçimdeki hayale,güneş gibi doğmuştun
Söylenen tüm şarkıda,şu gönlümü boğmuştun
Gölgeye saklanmadan,toprağımda solmuştun
Koşmana bak yar sende,düşmanlar çatlatansın

Göğsündeki çiçeği,sevgini bana açtın
İlk baharı görmeden,göğsüme ateş saçtın
Ben sana sarıldıkça,sen benden niye kaçtın
Koşmana bak yar sende,düşmanlar çatlatansın

Damla damla akacak,acım sensiz durulmaz
Seven bu deli gönlüm,inan senle yorulmaz
Bir kerede olsa dön, ruhum sana kırılmaz
Koşmana bak yar sende,düşmanlar çatlatansın

Bedenini koklasam,geceleri sayamam
Rüzgarın olsam sana,dumanına kıyamam
Saçlarını okşasam,yar ben sana doyamam
Koşmana bak yar sende,düşmanlar çatlatansın

Anıların bu elde,sen gitsende yok olmaz
Yanağın gül pembeydi,yüreğin bensiz solmaz
Gözlerin siyahını,toprak örtse kaybolmaz
Koşmana bak yar sende,düşmanlar çatlatansın
Bahattin Tonbul
4.5.2012

Bahattin Tonbul
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Koşup Oynamazsa

Bir evim var başımı sokacak
Bir kızım var benimle kalacak
Bir oğlum var neye yarıyacak
Yar yanımda koşup oynamazsa

Anılarda,kaldı tüm sevgimiz
Bağlarında,yaşayan dengimiz
Karanlıkda,sönecek ilgimiz
Yar yanımda koşup oynamazsa

Bir ışık var güneşi doğuyor
Bir nefes var yarimi boğuyor
Bir ateş var,bedende soğuyor
Yar yanımda koşup oynamazsa
Bahattin Tonbul
26.10.2009

Bahattin Tonbul
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Koy İstersen Kalbini

Doldur istersen gönlü boşalta bilirsen
Yar istersin yüreğini taşıya bilirsen
Koy istersen kalbini,eğer dura bilirsen
Bırak Allah’ını kulunu sever misin hiç sen

Merhametin yok ayırttın ikimizi birbirimizden
Birimizi toprak bağrına aldı,diğeri üstünde gezerken
Bakmadın bile ayırdığın yürekler ne hale geldi yalnızken
Ey hat üstten bulut,yerden ırmak yok olup,gedemez gönlünden
1.06.2008
Bahatin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Koy Kimliğimi Artık(Ali ç)

Sevgi istedin de, hiç biri vermedimi
Bırak kardeşlerini,memleketini evini
Odasında yattığın,havasını kokladığın yeri
Görmek için kimliğini koyma zamanı gelmedi mi

Hayret ediyorum ben,yabancı,yani el iken
Her tatilde köye gidip,hatıralara bakarken
Sense Ankara'da durup,buraya hasretken
Kimliğini koyma, zamanı gelmedi mi

Zamanı biz kor,biz kaldırırız
Gönüllerde yanan ateşi biz çoğaltırız
Sen uzak da kaldıkça,hasretle yanarız
Kimliğini koyma,zamanı gelmedi mi

Kimi öyle der,kimi de böyle
Sen kendi kendini,hele bir dinle
Gönlünden geçeni, artık söyle
Kimliğini koyma,zamanı gelmedi mi

Vaktini ne ile geçiriyorsun
Sana ailecek hastayız biliyorsun
Gel artık bizleri,duymuyor musun
Kimliğini koyma,zamanı gelmedi mi

Bahattin'im derim,durur söylerim
Senin bu ailede,yerin çok derin
Uzak kaldıkça olur,gönlün serin
Koy kimliğini artık,üzülüyor pederin
18.7.2007

Bahattin Tonbul
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Koyduğun Yıllar

Sevda yüklü yüreğine,saklanıp kaybolanları
Çektiğimiz acıları,kapadın hiç te bakmadan
Söylemedin son sözünü,yazamadım romanları
Şuan sensiz yaşayan ben,duramam ateş yakmadan

Ruhunu her an sorarım,karanlıkta yıldızlara
Baktım anı defterine, iyi şeyler söylemişsin
Güzellikler dilerdin sen,sevdiğin tüm insanlara
Acıları yaşarkende,can iyimser yüklenmişsin

Hala cevap alamadım,duaların bak dostlara
Bir damlacık su versende,kuruyan dudaklarıma
Kaybolup gitti bedenin,karıştığı topraklara
Örtü versen üstünede,sarıver yanaklarıma

Karanlıkta beklemiştim,sabahın özlemlerini
Uçup gitti sonsuzluğa,doyamadığımız yıllar
Asırlık ağac sökmüştü,ayrılık gözlemlerini
Aniden biti vermişti,maziye koyduğun yıllar
Bahattin Tonbul
22.10.2009

Bahattin Tonbul
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Koymadı Gönlüme

Çekip gitti erken,boşalan yarim
Koymadı gönlüme seveni belli

Beklemeli dolu,sonsuz bir gece
Akar yüreğime,sevgili yarim
Sanki hayat boş,biten bilmece
Çekip gitti erken,boşalan yarim

Sensizlik yakıyor,yalnız bedeni
İçerim kanıyor,hedefi belli
Bu günü yarini,terki edeni
Koymadı gönlüme seveni belli
Bahattin Tonbul
4.8.2009

Bahattin Tonbul
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Koymuşum

Onu sevmek gerçek suç olmuş ise
Yüzbinkere sevdim mahkumuyum ben
Aşkının sahibi ben olmuş isem
Göğsümde cezayı ufka koymuşum
Bahattin Tonbul
16.9.2012

Bahattin Tonbul
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Koyu

Dağı taşı damı gezdin
Ateş topunu da ezdin
Aşkının bedeli bende
Acı çekerek mi ezdin

Beklerim ben ömür boyu
Aşkımın bitmeyen soyu
Göğsüme acıyı diktin
Terk eyledim sensiz koyu
Bahattin Tonbul
23.5.2009

Bahattin Tonbul
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Köle Olurum

Yar gibi bende birgün, elbet toprak olurum
Yaradana dur demem, nefes almaz solurum
Aradıkça özlerim, onu nerde bulurum
Bilmem geçen zamanı, onsuz köle olurum
Bahattin Tonbul
8.1.2015

Bahattin Tonbul
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Kömürün Siyahı

Sevmek sevilmekten,elbette kolay
Acıyı taşıyan, bilecek elbet
Toprağın altında, yaşanan olay
Kömürün siyahı, karanlık illet

Üçgün konuşurlar, Somalı dostum
Kömür karasını, içime astım
Öldüğünle kalın, inan yok kastım
Acıyı yaşayan, çekecek elbet

Madende sıkıştın, neydi o emir
Babalar evlatlar, tükenmiş ömür
Seni ısıtamaz, artık o kömür
Acıyı yaşıyan, yanacak elbet

Başkasının ömrü, yaşanan gıybet
Gönüller hasreti, diyecek elbet
Yürekte ısınmış, karanlık illet
Acıyı taşıyan, bilecek elbet

Hisset acıları, sende insansın
Duyabiliyorsan, bak sen canlısın
Madenin altında, yanan adamsın
Kaderdir diyenler, çekecek elbet

Sebep olanların, yüreği yansın
Tetbir almayanın, ruhunda ansın
De Allah aşkına, nasıl insansın
Acıyı taşıyan, bilecek elbet
Bahattin Tonbul
16.5.2014

Bahattin Tonbul
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Kör Etti Beni

Özleyerek bakmak ayrı bir tattı
Dünyanın akışı,kaybetti seni
Ruhumda oluşan,farklı hayattı
Sevdanın ateşi,kör etti beni

Dilerden dillere söylenir durur
Tuttuğu dilekler,yüzüne vurur
O yar bensiz orda,kaybolup kurur
Sevdanın ateşi,kör etti beni

Atması kolaydı,yutması çok zor
Sevenin gönlüne,batması bir kor
Aşık olan ömrün,yatmasıda hor
Sevdanın ateşi,kör etti beni

Acıyan tenini atma güneşe
Tattığın sevdayı,katma beleşe
Yarsiz olan ömrü,koyma kreşe
Sevdanın ateşi,kör etti beni

Beyaz bir papatya,kadın yüreği
Saklamayı bilsen,sevda direği
Hatıra defter,aşkın meleği
Sevdanın ateşi,kör etti beni

Geçmişte anılar,kalpde dursada
Sevdanın meleği,teni vursada
Toprak olan beden,canı bulsda
Sevdanın ateşi,kör etti beni
Bahattin Tonbul
14.4.2012

Bahattin Tonbul
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Köreltme

Gök yüzünde yar olmaz
Bulut üst üste durmaz
Sevgi yolu başkadır
Eğri büğrü hiç olmaz

Sevgide yalan olmaz
İnsan sevince doymaz
Aradaki cadılar
Sevgi olunca kalmaz

Kalpleri mühürleme
Sevdiğini terk etme
Aşık olan bedenler
Yanmayınca köreltme
Bahattin Tonbul
11.1.2009

Bahattin Tonbul
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Körpenin Kızı

Eteğinde yosma,güllü dağları
Aşkı çıplak kalmış,duyulmaz sızı
Saçları rüzgarda,yanmış bağları
Umudu tükenmiş,körpenin kızı

İncecil bir beden,içimde hastan
Kızıla boyanmış,yemyeşil fistan
Sevdanın eşiği görülmez yastan
Umudu tükenmiş,körpenin kızı

Sevdiğim o güzel,hasrettir bana
İflasın eşiği,acıdır cana
Yedi rengi veren,yaradanına
Umudu yok etmiş,körpenin kızı

Dumanı tütecek,aşkı süzülür
Yarı çıplak ruhu,elbet üzülür
Karışık bu dünya,birgün çizilir
Umudu tükenmiş,körpenin kızı

Güneş uykusunda,gölgesi düşer
Sevdanın ateşi,göğsünde pişer
Bu alemde kalan,toprağı eşer
Umudu yok etmiş,körpenin kızı

Menekşe koynunda,açma yüzünü
Zakkum çiçeğinde,bulmuş özünü
Çamsakızı nefes,zeytin gözünü
Umudu tüketmiş,körpenin kızı

Bulutun mavisi,ağlayan güzel
Sevdanın kavisi,yıldıza özel
Puslu ayazlarda,yaprağı gazel
Umudu yok etmiş,körpenin kızı
Bahattin Tonbul
7.5.2012

Bahattin Tonbul
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Kötü Sözüne

Kırık camdan bakılmaz, üşümek sıcağından
Bir şarkı bile yazman, vurulmuşsa arkadan
Eğer karanlıksa yer, kırılmış bacağından
Kötü sözüne inat, söyle düşsün parkandan
Bahattin Tonbul
5.1.2013

Bahattin Tonbul
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Kötüye Yetmez

Bütün insanlığa, hayret ederim
Şu kısa dünyanın, yalanı bitmez
Gerek yoktur kine, çeker giderim
Dedi kodu nefret, kötüye yetmez

Makammış mevkiymiş, gelip geçici
Herşey senin olsun, yemin içici
Hakikat affetmez, toprak seçici
Dedi kodu nefret, kötüye yetmez

Altınmış paraymış, hepsi elinde
Gözünüdoyursun, akan selinde
Aldanmış satılmış, herşey dilinde
Dedi kodu nefret, kötüye yetmez

Siyaha beyaz der, hep kandırırsın
İkna gücün fazla, inandırırsın
Allah’ın yanına, nasıl varırsın
Dedi kodu nefret, kötüye yetmez

Sonsuzda kalmaya, senedin var mı
Dünyayı almışsın, soyun doyar mı
Bu nedir Allah’ım, insan kıyar mı
Dedi kodu nefret, kötüye yetmez

Bahattin de artık, bitsin bu çile
Diken bile kıymaz, açan son güle
Hayali yeter mi, öten bülbüle
Dedi kodu nefret, kötüye yetmez

2.4.2017

Bahattin Tonbul
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Köz Olur

Karanlıktan değil, korku ötesi
Aydınlanır sabah, güneş çok olur
Düştüğü bedeni, dağlar ötesi
Tutuşan yüreğim, elbet köz olur

Körler ülkesinde, görmez bayılır
Görme hastalıktır, duyan sayılır
Topraktaki yarim, birgün ayılır
Tutuşan yüreğim, elbet köz olur
Bahattin Tonbul
9.8.2013

Bahattin Tonbul
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Közlerdim

Aşkı da tanımadım
Yari de bulamadım
Bu dünyada kimseye
Sevdiğimi sormadım

Bana öyle bakma yar
Yüreğimi yakanlar

Gözlerimle süzerdim
Ona buna demezdim
Candan onu severdim
İçerimde közledim

Bana öyle bakma yar
Yüreğimi yakanlar
Bahattin Tonbul
4.1.2009

Bahattin Tonbul
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Kubbeyi Sedası

Bütün ilimleri toplamış olsan
Allah’ın arzusu gönlünde solsun
Gördüğün doğayı, bakiye salsan
Kubbeyi sedası, doğa da kalsın
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Kucakla

Çivisi ayağıma, batarken
Seviyorum seni,yürürken
Bütün ağırlık ise,üstünde
Dikkat et ona canım,bak küsme

Karanlıklar anlamaz,orada
Seni bulamazlarsa,burada
Çok yüklendin yine sen,onada
Aşığım bilirsiniz,sonunda

Yüreğim acırsa bak,yarama
Çok seviyorsan beni,bırakma
Pek uzak kaldım bende,silama
Gelirsem yanına can,kucakla
25.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kucakladı

Tek başına hayattı
Yaşamayı severdi
Hastalığı dayattı
Aşkı onu denerdi

En sonunda ayrıldı
Ruhunu teslim etti
Tanrım onu kayırdı
Yanına melek etti

Mekanı cennet olsun
Ayrılığı bilmedi
Yattığı yer nur dolsun
Kimseyi incitmedi

O sevdayı bilirdi
Yüreğinde sakladı
Allah sevgisi girdi
Sonsuzu kucakladı
Bahattin Tonbul
3.5.2009

Bahattin Tonbul
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Kul Yapınca

Dil dua gözü nemli, yürek yalnız kalınca
İmanlı dostlara sor, taşa puta tapınca
Özlemek kaybetmekten, korkak ürkek olunca
Hırs aşkı yoketmesin, Hak onu kul yapınca

Gününü nurlu eyle, yağmurda ıslat bizi
Kapına kul olurum, kaybetme o son izi
Durdur ateşini dost, yık aşkını yak bizi
Hırs aşkı yoketmesin, Hak onu kul yapınca

Öfke rüzgar gibidir, zaman onu yok eder
Bilinmez dal kırılmış, hayat belki kaybeder
Ölüm bir süre diner, seven elbet hapseder
Hırs aşkı yoketmesin, Hak onu kul yapınca

Yıkılınca yokolma, şükret sen yaradana
Yüreğine sevda koy, ersen yar muradına
Güneş koy yıldız koysan, yola devam ardına
Hırs aşkı yoketmesin, Hak onu kul yapınca

Hayat belki yürüyüş, sonu başı hepyerde
Efendilik ağaçsa, yaprağı solmaz yerde
Doğru yoldan ayrılma, gece olmuş bak perde
Hırs aşkı yoketmesin, Hak onu kul yapınca

Bahattin  geleceği, işte bu yedi günde
Ağlamayı bilmiyor, hayır şer geldiğinde
Her şerden sığınıyor, Allah’ın hergününde
Hırs aşkı yoketmesin, Hak onu kul yapınca
Bahattin Tonbul
21.2.2015

Bahattin Tonbul
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Kulağıma Üfle

Ayrılık girdi aramıza
Belli belirsiz sevda sızmaz
Dağ gibi engellerde doğsa
Aşkımız tutsak
Çekiştirme istersen oraya buraya

Yum gözlerimi
Yüreğim zaten sende
Soyulmaya değer kalmamış
Sevdam param parça
İnkar edemem
Her gece karanlıklarda
Doğan akan yıldızların hatti hesabı yok
Bir sevda türküsü
Dudaklarımda çınlar ne olur
Sondefa kulağıma üfle
Bahattin Tonbul
24.12.2011

Bahattin Tonbul
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Kulak Tıkayanlara

Dağlar taşlar ses versin
Sensiz geçen yıllara
Sancıları kör etsin
Düşünmeyen dostlara

Eşe dosta söyleyin
Yari bana getirsin
Sevenlere demeyin
Ayrılığı görmesin

Yerde gökte acı var
Sevda içimi yakar
Sevdiğim güzellerin
Ateşine kim bakar

Yaraları sabretsin
Aşkı yaşayanlara
Sevmeyeni kahretsin
Kulak tıkayanlara
Bahattin Tonbul
1.9.2009

Bahattin Tonbul
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Kulaklarımda Sesin

Bir kurtuluştur sevda oraya,çağrılsanda
Bir an tereddüt eder,kaybolsa senin adın
Gönlün ne kadar sıcak,aniden yok olsanda
Çınlar kulaklarımda sesin,ne kadar yakın

Yüreğinde ateşin,gönlümde hakikattı
Sıcacık son nefesin,banada barikattı
Ağlayan o gözlerin,solmayan tahkikattı
Çınlar kulaklarımda sesin,ne kadar yakın

Kan reva içindedir,yanar topuklarım
Zalim nasılda vurdu,gitmez taptıklarım
Güneşli baharda yaz,ateşdi yaptıklarım
Çınlar kulaklarımda,sesin ne kadar yakın

Usulca kalkı versen,bana vurgundan beter
Kapatıyor üstümü aşkın bu bana yeter
Sürgün sevdalıların,acısı gerçek keder
Çınlar kulaklarımda sesin, ne kadar yakın

Tek gitmen intihardı,baktıkça ağlıyordum
Sensiz aşk duvağımdı,onuda bağlıyordum
Akan sular özlemim,gurbette çağlıyordum
Çınlar kulaklarımda,sesin ne kadar yakın

Karanlıklar örtülmüş,alev alev yanarken
Tutsana ellerimi, parmak ucum kanarken
Şafak isyan ediyor,güneş tene banarken
Çınlar kulaklarımda sesin,ne kadar yakın
Bahattin Tonbul
18.3.2012

Bahattin Tonbul
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Kumrular Gibi

İlk ayrılığımızda şarkı doldurmuştu
“Baharı bekleyen kumrular gibi
Sende beni bekle sakın unutma “diye
Haykırmıştın
Unutur muyum hiç
Sensizliği içimde pişiriyorum
Gün geçtikçe daha çok özlüyorum
Hem seni hem ide dediğin gibi Tanrımı
Canım sevdiğim

Beni gökyüzünde karanlığa hapsederek
Geleceğimi gömdün sonsuzluğa
Sen bu alemden göçtün ama
Yüreğimden göçemedin
Duyuyorum sesini uzaklardan
Hissediyorum kokunu rüzgarlardan
Yarınların saklanmış gönlüme
Anılar yepyeni
Tutmaya kıyamadığım ellerin dolanmış boynuma
Göz yaşlarım tükendi artık
Sus sus artık yar ağlama
Biliyorum
O ölmüş
Artık ne olur konuşma
Söz verdim bekleyeceğim,unutmayacağım
Kumrular gibi
Bahattin Tonbul
16.8.2011

Bahattin Tonbul
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Kumrular Gibiydik

Kumrular gibiydik, el ele iken
Güneşin doğmuyor, sen olmadan yar
Anılar hayaller, sensiz o diken
İçimden çıkmıyor, sen gülmeden yar

Bu aşk ateşinde, yanar dururum
Ölüm hak olsada, sensiz kururum
Geceler rüyada, gündüz vururum
İçimden çıkmıyor sen gelmeden yar

Sevda kalesinde, bu aşkı yazdık
Esir olmuş sevda, severek kazdık
Acısı gitmiyor, bilerek azdık
İçimden çıkmıyor, sen gülmeden yar

İlk bahar gibiydi, yazda gelecek
Beklemeden gittin, kim ne bilecek
Kaderim böyleymiş, düşman gülecek
İçimden çıkmıyor, sen gelmeden yar

İncitmem kimseyi, eğme dalını
Diken gülü sever, vermiş alını
Yaradana kurban, gez sen salını
İçimden çıkmıyor, sen gülmeden yar

Bahattin olayım, uyanayayım
Gözlerim nem dolu, dokunayayım
Gökyüzünde yıldız, dolunayayım
İçimden çıkmıyor, sen gülmeden yar
Bahatttin Tonbul
21.8.2016

Bahattin Tonbul
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Kumsalı Toplamış

Oluyorsa kumsal, baksın dalgaya
Gelgit gel git dalga, düştün araya
Artık gelme der mi, dönen dalgaya
Kumsalı toplamış, dönmüş saraya

Yüreğe bağlanmış, son akıl ile
Aşk muharebesi, Allahtan dile
Yalnız kalır isen, o sana çile
Sevdası hisseder, dönsen saraya

Dünyadaki iyi, en güzel şeyler
Görebilir isen, hakikat eyler
Ruhunda hissedip, ağlayan beyler
Gönülüm hisseder, dönsen saraya
Bahattin Tonbul
23.11.2013

Bahattin Tonbul
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Kuran

Allah’ı tanımadan seven
Allah’ı inanarak seven
Allah’ı korkarak seven
Allah’ı hissetmeden seven
Allah’ı bilmeden seven
Allah’ı hazmederek seven
Alah’ı yaşayarak seven
Allah’ı gönülden seven
………………..
Yasaklarını kavraya bilen
Sonsuz gücüne güvenen
Ulaşa bilmek için bedeni
Toprak altına itilen
Toprağı yorgan gibi örtülen
Sen
Bakma öyle aptal aptal
Haykır doğruları öğrensin
Bilen bilmeyen
Yoksa
Ölümü tüm canlılarda gören
Sonsuzluğu hazmeden
Anayı babayı hatta
Sevdiğini kaybeden
Adım adım sana yanaşıyorum
Baksana bu da kim
O,bu şu değil
Biz siz onlar hiç değil
Gönülden seven
Ya sen yada ben
Bu alemi terk eden
Beden
Sev beni
Seviyorum sonsuza dek
Hem seni hem de seni götüreni
Anla artık
Kimi sevdiğimi
Tüm canlı cansızları yaratan
Yoktan var eden doğanın dengesini
Gücünü oluşturan
İçinde aradığın her şeyi yazan taşıyan
Kuran
Bahattin Tonbul
25.4.2009

Bahattin Tonbul
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Kuran Rehberidir

Kuran rehberidir, bütün insanın
Diller susuz çeşme, akmazsa kurur
Aşksa heyecandır, sonsuz dünyanın
Elle sakın eşme, toprak kudurur
Bahattin Tonbul
4.1.2014

Bahattin Tonbul
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Kur'anı Seçen

Kaybedilmeyecek, kadar özelsin
Uğruna ölümü, alıp da geçen
Kıymetlisin, gökte güzelsin
Eğilde kulak ver, Kur’anı seçen

Korkudan yurduna, Çin’in seddine
Türk’e kefen biçen, kimin haddine
Avrupadan başlar, hain ceddine
Eğilde kulak ver, Kur’anı seçen

Yürekten haykırıp, Türk’ü çalsaydın
Ne mutlusun yurt da, Turan kalsaydın
Yol gösteren Hakka, canı salsaydın
Eğilde kulak ver, Kur’anı seçen

Özlemle bakınca, sevdiğim erdir
Cehennem aşkımın, bittiği yerdir
Hakikat  içinde, Allah’ım birdir
Eğilde kulak ver, Kur’anı seçen

Bütün yurdum viran, özüme vurma
Uzaktan uzağa, seyredip durma
Vatansız serseri, bayrağı kırma
Eğilde kulak ver, Kur’anı seçen

Başımızı yere, değdirmesinler
Allah’ın dışında, eğdirmesinler
Gökteki bayrağı, indirmesinler
Eğilde kulak ver, Kur’anı seçen
Bahattin Tonbul
7.2.2013

Bahattin Tonbul
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Kurban Bayramımız

Bu gün kurban bayramı,Ankara tıp'da yatıyoruz
Eşimle ben yalnızım,çocukları bekliyoruz
Nilgünüm'ün adınada,kurbanını kesiyoruz
Allah kabul etsin de,ona acil şifalar diliyoruz

Kardeşi Safiye kızı Umutla eve gelmiş
Bayramı ablası Nilgün'le geçirecekmiş
Benim kardeşim Gülten'de İzmir'e gidecekmiş
Bu bayram hepimize,neşeli mutluluk getirecekmiş
20.12.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kurban Edersin

İyiyi hoş gören, hataya ermez
Kötüye yüz verme, düşman edersin
Bir yerin yanarsa, acıyı görmez
Sevgiyi sevdaya, kurban edersin
Bahattin Tonbul
21.5.2014

Bahattin Tonbul
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Kurban Olmuşum

Güvenmiştim sana,uzanan ele
Gönlündeki aşka,deli olmuşum
Benim bu halimi,Allah’tan dile
Kalpten akan yaşa,kurban olmuşum

Yalnız kalan gönlüm,onu sormuyor
Güle küsen bülbül,dalda durmuyor
Çaresiz derdime,derman olmuyor
Kalpten akan yaşa,kurban salmışım

Gözümü kör etmiş,yarin bakışı
Anılar tarihe,yazmış akışı
Ateşin içinde,bitmez yakışı
Kalpten akan yaşa,kurban olmuşum

Dünyada hasretlik,birahtım olsa
Çektiğim acılar,göğsüme dolsa
Bütün bu hayaller,tenimle solsa
Kalpten akan yaşa,kurban olmuşum

Ölümle bu aşka,bittimi dersin
Ufkumda sevdamı,toprağa sersin
Gittiğin o yerde,bensiz ne yersin
Gözden akan yaşa,kurban olmuşum

Aşığım ben sana,öl de öleyim
Verdiğin kokuyu,nerde böleyim
Sensiz bu diyarda,nasıl güleyim
Kalpten akan yaşa,kurban olmuşum

Bahattin’in yare,kul olmuş ömrü
Hakikat uğruna o vermiş emri
Çaresiz yaralar,hemen bitermi
Kalpten akan yaşa,kurban olmuşum
Bahattin Tonbul
30.10.2011

Bahattin Tonbul
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Kurban Olsun Bu Can Ona

Çok ağladı çok sızladı
Bu dünyadan çıkamazdı
Kalbindeki sızıları
Başka türlü atamazdı

Bir sağına bir soluna
Dönüp durdu her yanına
Kimselere soramadı
Kurban olsun bu can ona
Bahattin Tonbul
30.10.08

Bahattin Tonbul
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Kurban Verdim

Kurban verdim ona, kabul buyursun
Etini fakire, ver ki doyursun
Takvası senininle, hayat bulursun
Hayırlı bayramlar, sizlerin olsun

Ete muhtaç değil, sosyal adalet
Yıllar once demiş, etme muhanet
Dengeyi sağlarsa, iş bu kehanet
Allahın dediği,eşit ve ben olsun
Bahattin Tonbul
13.9.2016

Bahattin Tonbul
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Kurbanım Sana

Geceler umutsuz, içim kıyamet
Öyle bir fırtına, sensizlik bana
Sessizlik kalbimde, tenin hayalet
Sen doğmazsan eğer, kurbanım cana

Bilmiyorsan nerde, doğmuş matemin
Sevdiğine söyle, kırık kalemin
Acılar içinde, solmuş alemin
Sevda rüzgarında,  kurbanım sana

Güldüğünü sakla, hayat dolunca
Bir gül için bülbül, hedef olunca
Güneşin altında, rengi solunca
Umut rüzgarında, kurbanım cana

Sevgi muhabbeti, doğmuş izine
Bitmemiş sohbeti,  yazmış dizine
Kimsesiz umudu, tek bir sözüne
Bekler rüzgarında, kurbanım sana

Ayrı düşmüş yarden, kırılmış yürek
Hakikat uğruna, şahadet gerek
Ölü toprağına, atılmış kürek
Esen rüzgarında, kurbanım cana

Bahattin’in huzur, ocağı yüzü
Ayrılmış kalbinde, tükenmiş özü
Hayat kaynağında, söylenen sözü
Esen rüzgarında, kurbanım sana
Bahattin Tonbul
14.12.2012

Bahattin Tonbul
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Kursağında Şişmesin

Paldır küldür diyerek, gönüllerde okunup
Allah’ımdan istiyom, sonsuzlukta o aşkı
Seveceksen öyle sev,ince ince dokunup
Sen benim sarhoşumsun, uyandırma bu aşkı
Kursağında şişmesin, yarsiz olan her aşkı

Ayrılmak istiyorsan, geleceğe bakınıp
Kararını hemen ver, bekletecek son aşkı
Yüreklere düşmeden, hevesinle yakınıp
Kursağında şişmesin, yarsiz olan her aşkı
Sen benim sarhoşumsun, uyandırma bu aşkı
Bahattin Tonbul
10.8.2012

Bahattin Tonbul
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Kurşun Atarsın

Yaşayanlar sevindi
Çekip gittin bu elden
Acıyanlar terk etti
İçin için ağlarken

Bedenindeki cana
Gönlüm harman saçıyor
O gözlere baksana
Sevdam yürek yakıyor

Ayrılık bize acı
Diyenlere inanma
Sevgi aşkın ilacı
Yaşamayana kanma

Karanlıkta ruhlara
Yarim diye bakarsın
Yanmayan ışıklara
Neden kurşun atarsın
Bahattin Tonbul
1.9.2009

Bahattin Tonbul
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Kurtar Tanrım

Kurtulmak istiyorum umutsuz sevdadan
Can yüreğim eriyordur durmadan
Eşe dosta bu alemde sormadan
Gökyüzünde bulutları karmadan
Acıları gönüllere yormadan
Kurtar tanrım kurtar beni bu sevdadan

Dileklerim kaybolurlar günlükte
Sevdalarım sevenimle birlikte
Hak talaya el açmıştım dirlikte
Ayrılıklar ölümcül bir sertlikte
Topraktaki yaralarım yüklükte
Kurtar tanrım kurtar beni bu sevdadan

Gökyüzünde bulutların kaybolmuş
Beyaz bulut gri renge gark olmuş
Ayrılığın bu dünyaya kaydolmuş
Sevgilerin bedenime sevdan ile yat olmuş
Kurtar tanrım kurtar beni bu sevdadan

Ruhu ruhumla yaşıyor sanki
Gecemle gündüz karışıyor sanki
Hasretin  bağrımdan taşıyor sanki
Ay ile güneş kaybolup gidiyor sanki
Kurtar tanrım kurtar beni bu sevdadan
Bahattin Tonbul
31.12.2009

Bahattin Tonbul
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Kurtar Yarab

Yürüt Allah’ım yürüt bizi izinden
Ayırtma beni sevdiğimin yanından
Gideceğim Muhammedin izinden
Kurtar bizi yarab karşılıksız sevgiden

Çağlayan sularda hep seni arardım
Dünyaya bu sesinle gelecek sandım
Yar  sevmekten çok da korkardım
Senin sevgin bana yeter Allah’ım

Ancak daraldın mı senden yardım isteriz
Ta doğduğumuzdan beri sana inanırız
O günlerden bu güne el açıp yalvarırız
Kurtar bizi yarab çaresiz aşkın peşinden
29.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kurtaran

Nerde kaldı sevdan, seni aradı
Ana vatan öksüz, kimdi kurtaran
Hakikat insansa, gönle yaradı
Sana olan hasret, düşman sırtaran

Derin derin düşün, yerde kalmasın
Yaşamaya unut, boşa salmasın
Sonsuzu hayal et,  eller almasın
Ona olan hasret, kimdi kurtaran

Yere düşmez aylar, hepten tarandı
Analar bozkurttu, dağlar destandı
Ufkuna güneşi, ateş sarandı
Ana vatan öksüz, atan kurtaran

Kötülük yalnızca, kahpece vurdu
Her ota nane ol, aşk ile durdu
İki yüzlü adam, söyle ne kurdu
Ana vatan öksüz, dese sırtaran

Sevinen zalimler, ibreti alsın
Zevk çığlıklarını, içine salsın
Haince planın, karanlık kalsın
Ana vatan öksüz, candır kurtaran

Bahattin insafı, kaybedenlere
Hakikat bütündür, devredenlere
Çakallar olsada, seyredenlere
Ana vatan öksüz, odur kurtaran
Bahattin Tonbul
15.3.2016

Bahattin Tonbul
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Kurtarmam Yardan

Sevdadır aşktır,yürekler yakan
Sevgi yıkılmış,anılar yazan
Durma orada,kalplere sızan
Seni ben bile,kurtarmam yardan

Acılar teni,neden yakarmış
Sevda ateşi,bedene yaymış
Ayaklarımız,tutamaz olmuş
Seni ben bile,kurtarmam yardan

Geceler uzun,yari bilirim
Ben onu inan,candan severim
İstersen ona,ruhumu verin
Seni ben bile,kurtarmam yardan
Bahattin Tonbul
28.12.2008

Bahattin Tonbul
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Kurumuş Dallar

Kurumuş dallar,budundıkça yeni filizler çıkıyor çokça
Vücudu sarıyor o zaman kesilenler budak olunca
Kaderini terk ediyor çevresini taze sürgün sarınca
Bütün bunlar ilkbahar veya sonbaharda yapılınca

Sevenlerin aşkı bağlılığı,arada hasretlik yaşarsa
Daha çok anlar sevdiğini ondan ayrı olunca
Yürekleri alev,alev yanar bedeni kaplayınca
Genelde hasretlik,baharda canlanır kanımca

Herşey yenilenir toprak canlanır çimler fışkırır
Yürekler kaynar hava sıcaklığı arada değişir
Güneş parlak doğar,ışıl,ışıl gözler kamaşır
Baharın geldiği bu hareketlerden anlaşılır
16.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Kurursa

Yağmurun yaşı olur
Geçmişin acı solur
Ölüm bize son olur
Seven kalbi korursa

Sarsana belimizi
Tutsana elimizi
Silsene terimizi
Yoran kalp de durursa

Yarin kalbinde yaşar
Özlemi tutmaz aşar
Hasreti çoktan şaşar
Seven kalbi korursa

Sevenler aşkla doğar
Hayali onu boğar
Geçmişi neyle ovar
Seven kalbi korursa

Saklasan özümüzü
Okşasan yüzümüzü
Kapatsan gözümüzü
Sensiz kalbi kurursa
Bahattin Tonbul
10.10.2010

Bahattin Tonbul
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Kuruyor Derinde

Gitmiyor  üstümdeki yorgunluk
Sancıların göğsümde gezerken
Biz bu alemde neler doğurduk
Ağrılar ciğerimi ezerken

Tütmüyor artık baca,gönlümde
Yalnızlığı burada yaşarken
Çıkmıyor artık acı,ömrümde
Dağları taşlarını aşarken

Tutamazsın sevdamı yel almış
Anıları duruyor yerinde
Denizleri doldurup sel akmış
Rüyaları kuruyor derinde
Bahattin Tonbul
29.10.2009

Bahattin Tonbul
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Kuş Gibisin

Akılda duran ve çıkmayan
Sonsuz beyaz bir kuş gibisin
İçimi içten tırmalayan
Kalp de dolaşan can gibisin

Solmuyorsun sen yüreğimde
Ölmüyorsun bak,dileğimde
Al götür beni,meleğim de
Uçan beyaz bir kuş gibisin

Nasıl oldu da yük olmuşuz
Sevdiğine gönül koymuşuz
Yar ile yarsiz,çok dolmuşuz
Sonsuz beyaz bir kuş gibisin

Sevenlerin de unutulmaz
Hakkın hesabı kurutulmaz
Akan sularda dur utulmaz
Uçan beyaz bir kuş gibisin
Bahattibn Tonbul
25.9.2010

Bahattin Tonbul
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Küçücük Bir Meleksin

Yüreklerde ağlayan
Gönülleri dağlayan
Irmaklarda çağlayan
Küçücük bir meleksin

Titreyen şu kalbimde
Kaybolduğun birimde
Ruhun gelse terimde
Küçücük bir meleksin

Hakkının hukukunu
Kimseye çiğnetmezsin
Ruhunun dokusunu
Çiğneyene vermezsin

Seni bensiz sandılar
Mektuplarla andılar
Gönüllerde yandılar
Küçücük bir meleksin
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Küçükken

Küçükken büyümeyi çok isterdik
Dünyayı dolaşmak, apayrı şeydi
Herşey büyüktü yetişmek isterdik
Aniden büyüdük yetişen neydi

Bakarken gülerdik, herşey  kokardı
Yağan yağmurlar, farklı akardı
Güneş doğsada can, yürek yakardı
Aniden büyüdük yetişen neydi

Ağaçlar çiçekler, açsada solmaz
Mutluysan eğer sen, hiç derdin olmaz
Seven gönülleri, sevenler yormaz
Aniden büyüdük yetişen neydi

İllede birini sevecek sen sev
Dışını değil ha, ruhunu bul sev
Aşkı buluyorsan, bırakma ha sev
Aniden büyüdük yetişen neydi
Bahattin Tonbul
15.1.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kül Doldu

Dağlarda ovalardan
Sevdiğim yar kayboldu
Gidince buralardan
Bütün rengim hep soldu

Bakmayın bana öyle
Acımayın a dostlar
Yarsiz kalan gönlümde
Yüreklerim hep sızlar

Acıların içimde
Yanan bir ateş oldu
Sensizliğim kalbimde
Yanıp yanıp kül doldu
Bahattin Tonbul
12.5.2009

Bahattin Tonbul
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Küllenecekti

Oturduğun sandalyemi masamı
İçindeki acı üzüntümü yoksa tasamı
Bunu dostlara sorsak mı sormasak mı
Yüreğinde oluşan bu yarayı tuzlasak mı

Bak sen tuz yakar cayır,cayır
Kalmaz o zaman insanda hayır
Bırak Allah’ını seversen bu bedeli
Vermeyecek yüreği çatalından ayır

Gerek kalmadı toprak bile yetti
Sevdiğimi elimden alıp da gitti
Onun yüreği toprakta çürüyecekti
Benim ki si de acıdan küllenecekti
1.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Küsemezsin

Ruhlarda birleşir,hayallerde taşarsın
Küsemezsin aşkım,yeni doğan kır taya

Sen iki pencere arkasında koşarsın
Renk,ırk,dişi erkek  o kalplerde yaşarsın
Aşkını sevgiyi,gönüllere koyunca
Ruhlarda birleşir,hayallerde taşarsın

Sensiz bu alemi,atamazsın ortaya
Yürekleri kırıp,bozulan kaportaya
Hasretinle yanıp,yaşayan bu dünyaya
Küsemezsin aşkım,yeni doğan kır taya
Bahattin Tonbul
      19.7.2009

Bahattin Tonbul
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Küser

Ufukta bir çığ damlası yere mi düşer
Sevgi dolu yürekler
Gökyüzünde uçup uçup da,yeşillik üstüne iner
Pusandır dumandır yaşadığı aşkı
Sevda görünüşü içinde
Sonsuzluğu gizler karanlıklarda
Kanadı yok ki uçsun sonsuza dek
Zavallı
Ya bu gün
Yada yarın
Şansına küser
Bahattin Tonbul
8.8.2010

Bahattin Tonbul
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Küserim

Yokluğuna alışamadım,beklerim
İçimdeki yara çok derin,gözlerim
Umudumu yitirmedim ben,söylerim
Sevgili yarim gelmez isen,küserim

Yasını tutarım hiç kimse,bilmiyor
Senin için şu gönlüm yanıp,bitiyor
Ömrümden ömür alıp sana,veriyor
Sevgili yarim gelmez isen,küsüyor

Sen gidince bu dünyanın da,tadı yok
Sağa sola bakma sevginin,suçu yok
Aldın kalbini koydun yalnız,seven çok
Acılar içinde iniler,takan yok

Ufak ufak kayboluyorlar,aşıklar
Ulu tanrım saklanan bütün,acılar
Dolmuş yüreğine baksana,feryatlar
Kaplamış dünyayı heran o,kaçaklar
Bahattin Tonbul
3.08.2008
Bahattin Tonbul
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Küskünüm

Bundan böyle ben o yare küskünüm
O yar benim hatırımı sormamış
Cümle alem duyup gelse üstüme
Gördüğü rüya yı bana yormamış

Yeşil ırmak gibi çağlayıp coşsa
İçindeki yara bendini yıksa
Yarin mahşer günü,şefaat etse
Çevirdim gönlümü barışmam sonra

Ondan gayri hiç kimseyi sevmedim
Yıllar geçti inan yarden geçmedim
Çekip gittin amam isyan etmedim
Kırdın bu gönlümü karışmam sonra

Gelir isem o yar beni taşlasın
Gurbet ele geri,dönsem başlasın
Kaynayan sularda teni haşlasın
Ayırtın gönlümü karışmam sonra

Aşktan aşka el açıpda dilesem
Candan cana yaraları eklesem
Çıksamda yoluna,seni beklesem
Kaçarsan mahşerde,karışmam sonra

Bahattin’im sızlar,onsuz yüreğim
Bundan böyle hakka olur dileğim
Dönsen bile bana sonsuz meleğim
Kaybolupda gittin hiçbir uğruna
Bahattin Tonbul
25.9.2011
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Küsmüşken

Çünkü tek sevdiğim varlığım sensin
Unutmak mümkün mü yar eritmişsin
Rüyada gördüğüm sancı çekensin
Aşkı var etmiştim,öğretmemişsin

Birlikte uçmuştuk dağlar üstünden
Hasret çekmiştik acı çökmüşken
Kimseye demedin ata büstünden
Haykırı versen aşka küsmüşken
Bahattin Tonbul
28.3.2009
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Küsmüşüm Ben Hayata

Küsmüşüm ben hayata misafir bile etmedi onu
Çok kıvrandı kalmaya hiç kolaylık bile yapmadı
Çok karlı kıştı hatta durdurmadı mevsimin sonu
Baktım etrafıma kafamı sokabilecek mekan yoktu

Bitmeyen işlerim için zaman istedim onuda vermedi
Gönlünden ne düşündü acep ne geçirdi bilinmedi
Çok severdim bir zamanlar aşıktım dedim gülmedi
Sadece çabuk vakit dar işim var diyerek beklemedi

Hey hayat içime doğmadın oluşamadın gönlümde sanki
Yıldızlar güneş ve ayla kaplamış doğayı ne yapar bunlar
Bana dönüp ne istersin arzun varmı diye hiç sormaz ki
Yaşayan bunca yıldır doğayı sorumsuzca kulanan insanlar
10.04.2008
Bahattin Tonbul
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Küstün

Gökyüzünde sevene,aşıklar küstüğünde,
Güzellerin özünde,aşkım gerçekten üstün
Kör etmez o güneşin,kayar dilin üstünde
Allah’tan korkmadan,o yare nasıl küstün

Yağsın yağmur bedene,ıslatsın tüm yüzünü
Yanağından akan yaş,yok etmesin özünü
Son ana dek bilmedin,buğulanan gözünü
 Sırılsıklam olmuşsun,o yare nasıl küstün
Bahattin Tonbul
4.2.2011
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Lades Ettim

Söyle sevdiğim
Uzat parmağını lades çekişelim seninle
Şimdi
Sevdamın ateşi sardı bedenimi
Yağmurlar yüklenmiş bulutlara
Toprak örtmüş üstünü
Al tek tek dursun sevdamız
Hata sevgimiz
Al senin olsun istersen
Kalbim serin olsun
Sende kalsın hemi
Lades
Bak lades ettm seni
Unutmadım hala sevdiğimi
Şarkılar söylemiştik birlikte
Usuller koymuştuk gönüllerde
Sevdamızı ararken
Boğazıma düğümlendi aşkımız
Onda kalan umutlar
Saçlarım dökülürken
Titredi sesim
Borç kalmış sevdanın şuan esiriyim
Al istersen onu da sana vereyim
Kollarında uykuya dalayım senin
Lades lades oldun geri ye dönüşü yok
Artık derim sevdiğim
Seni lades ettim
Bahattin Tonbul
18.12.2011
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Laf Etmesinler

İnce ince düşünürken yar seni
Sarı sarı yanıyordu sanki gözleri
Yüreğinde yalnız gezen sevgileri
Bana verdin senin olsun demedinmi

Sunsuzluğun verdiği macera içinde
Huzurlu olacağım seveceğim seni de
İsmini mühürlülüyorum yazdığım şiirlerde
Laf etmesinler diye bazen gizlerim hecelerde

Yavaş yavaş geçeceğiz bu yerlerden
Bulut yüklü gözü sulu tüm güzellerden
Baktıkça yüreğini derince delenlerden
Laf etmesinler diye sakladım hecelerden
2.07.2008
Bahattin Tonbul
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Lahana

Bahçeye attım kelem
Yaprak yaprak büyüsem
Her yaprağı toplayıp
Bedeni geliştirsem

Yaşantım hep orada
Birikerek çoğaldı
Her yaprağın ağında
Lahana  adı aldı

Kimi yeşil kimi ak
Dışın da olur yaprak
Kışın tüm soğukları
Bu saran koruyacak

İster sarmasını yap
İster yemeğini tat
Bazen de tursuya kat
Taze taze hep yutsak
Bahattin Tonbul
23.10.08
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Lale kokulu Kadın

Lale kokulu kadın hiç etrafına bakmadın
Bir ben vardım bir de o odada çocukların
Hiç durmadan usanmadan sana baktım
Ama ne olduysa birden o tarafa kaçtın

Çok cazip geldi orası biliyorum ağrın sızın kalmadı
Dünyada çektiğin o ızdıraplar birden ortadan kalkdı
Kısmetin hiç beklemediğin Alaca'ya nasip oldu
Okuttuğun çocuklar namazını kılıp dualarla uğurladı

Belki bu sana gittiğin yerde rahat olmanı sağladı
Bunu ben değil tüm ailece orda olmanı onayladı
Köy güzeldi ama orda kimse sana bakamazdı
Hiç değilse annem ve dualar seni rahatlattı
08.03.2008
Bahattin Tonbul
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Lale Ne Ki Ondan Daha Güzelsin

Bir resmin var lale ile çekinmiş,ne kadar güzel
Sanki omu ben mi güzel diye bir tercihe bedel
Bana sorarsan torpil değil sen çiçekten güzel
Ondan çok hoşlanırdın,lale senden daha tembel

Laleye benzetemem seni, ömrü kısadır lalenin
Çiçek ya ne tür olursa olsun farketmez seversin
Toprağı eler erinmeden hepsinin altını eşelersin
Gerçekten canım sevgilim laleden çok güzelsin

İyisin hoşsun kokulusun,Allah daha ne versin
Sevdiğini sever,sevdiğinde  seni hep sevsin
Eşin, dostun,arkadaşların  bir ömre bedelsin
Sen gerçekten lale ne ki ondan daha güzelsin
06.02.2008
Bahattin Tonbul
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Lambası

Özlemi hasrete, kendi salınca
Gece karanlıkta, yanar lambası
Aydınlatır yalnız, sönük kalınca
Işığın altında, ömür torbası

Gelip geçenleri, göremez seni
Yandığıyla kalır, bütün bedeni
Sevda çeken yürek, doğarsa yeni
Işığın altında, sönmez lambası

Yatmışım yalınız, kara bağrında
Doğan güneşim ol, bitsin ağrında
Gözlerine doğan, ışık kahrında
Gece karanlıkta, yanar lambası

Düşüncenle benim, yüreğimde ol
Türkü türkü deyip, aklıma sen dol
Sözlerinle sevgim, yüzlerimde sol
Işığın altında, sönmez lambası

Birlikte olalım,  nasıl yanarım
Canına can olup, öyle kanarım
Gece gündüz seni, hergün anarım
Gece karanlıkta, yanar lambası

İnsanlık merhamet, üzerinedir
Merhamet kurulu, sözlerinedir
Kaybeden kaybeder, izlerinedir
Işığın altında, sönmez lambası
Bahattin Tonbul
6.8.2013
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Lazım

Ola ki kavuşmak isterse yarın
Dün ile bu güne sarılmak lazım
Günü birbirinden ayırtmak için
El açıp tanrıya yalvarmak lazım

Dün ile bugünün hedefi hazır
Yarını diliyle yürekler kazır
Sevdanın bedeli üç güne hazır
Yaşamak için de hayaller lazım

Dün ile bugünü saklamak için
Yarı ki gününde,tat almak için
Bunları maziye,taşımak için
Zamanı bölmeye hayaller lazım

Dünü unutmazsan,bugün yaşanmaz
Yarına bağlanan,o gün hoş olmaz
Günlerce ayrılan,sevdalar kanmaz
Gönülde aşkları,taşımak lazım

Ne fark eder dünden,umut akmakta
Bugünler bedende,ateş yakmakta
Yarına gelince,kora bakmakta
Günlerden gedişe,dayanmak lazım

Sevginin seline,kapılmış hayat
Dün ile bugüne ulaşmak bayat
Yarınsız bitecek,bu sonsuz hayat
Hakka boyun eğip,yalvarmak lazım
Bahattin Tonbul
17.10.2010
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Leylek Gibi

Leyleklerin hayali,baharı beklemektir
Yaz gelince ev kurup,kuluçkaya girmektir
İki yavruyu büyütüp,geleceği sürdürecektir
Bütün bunlar üç ay içinde olup bitecektir

Yolculuk başlayacak başka sıcak ülkeye
Uzun bir yolculuk eşiyle gidecek birlikte
Çok engeller olacak ama sonunda varacak
Gitmek istediği yere her hangi bir ülkeye

Bizde bir leylek gibi kurduk düzenimizi
Zaman içerisinde üç çocuğun hizmeti
Büyüttük,okuttuk tam rahat edecektik ki
Yolda kaybettik en kıymetli sevdiğimizi
20.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Limon

Nerden bulursun o tadı,ağzını sulandırır
Yemeden suyunu sıkar,içini ferahlatır
Birkaç yudumdan sonra,dostluğu hatırlatır
Beni sana bağlar,geçmişi bak tekrarlatır

Tadlının içine konunca onu rahat korursun
Mideye düşüncede asidi güzelce boğdurursun
Kabığından çıkan sıvı su içini renkle doldurursun
Beni sana bağlar geçmişi devamlı tekrarlatırsın

Adını anmak bile,ağzımı sulandırdı
Dilimizin üstünden dışarı fışkırırdı
O ne müthiş bir tadmış ki Allah'ım
Beni sana sımsıkıca nasıl bağlamışdı
28.04.2008
Bahattin Tonbul
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Macide Teyzem

Üç kızın bir oğlun,özler durursun
Geçmiş günlerine hayal olursun
O çatık kaşınla,nasıl kurursun
Unutmazsın teyze,sen bu dünyada

Gerçekten aşıktın,sözünde durdun
Anana babana,saygı buyurdun
İçinde sevdayı,hakka duyurdun
Yan Macide teyze sen bu dünyada

Hiç acelen yoktur,dua edersin
Çektiğin acıyla,bedel ödersin
Hakka el açarak,sabır edersin
Hatırlarsın teyze,sen bu dünyada

Karanlık geceler,kalbinde umut
Çocukluk yılların,nasıl bir bulut
Gençlik zamanını,özünde unut
An Macide teyze sen bu dünyada

Esen rüzgarları,harmana saydın
Buğdayı arpayı,çocukken yaydın
Bindiğin dövende,sanki bir aydın
Unutmazsın teyze sen bu dünyada

Bahattin’im köyde,bitmez derdiniz
Geçmiş yıllarında,anı serdiniz
Oynayıp gülerek,geçi verdiniz
Yaşamışsın teyze,sen bu dünyada
Bahattin Tonbul
13.6.2011
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Macide Teyzem Öcüyken

Denizin dibinden birde nefes alamadığım daracık yerden
Çok korkarım çocukken ağlayamazdım teyzemin yüzünden

Kızardı bağırırdı gözlerini çakmak çakmak çakardı birden
Her halde ya çocukları sevmezdi yada hazzetmiyordu bizden

Aksine ya anamda çok sık giderdi babasının evi oraydı  diye
Çocuklarını düşünmezdi kardeşinin verdiği psikolojik etkiye

Nasıl bir etki bırakmış ki üstümüzde korku işlemiş ta içime
Ah teyze ah şimdi aynısını torunlarına yapıyormuşsun desene

Hiç unutamam bakın gelmişim elli beş yaşına bu halde iken
Korkarım hala yanaşırken bile titrerim onun elini öperken

Neden sevgini esirgedin çok mu çirkindik küçükken
Bende seni hatırlarım sürekli hayalimde dayak atarken

Bizi horlar sevmezdin biliyorum o aşkı hiç görmedin senin gözlerinden
Teyze sevgiyi aşkı unutmuştun o zamanlar baban ne derse kırmazdın sen
08.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Macide Teyzem'e

Önce annen gitti,garip,biçimde
Özün sözün birdi,uyan rüyadan
Sonra Döndü teyzem,acı içinde
Yalnız kaldın teyze,sen bu dünyada

Hatice teyzemse,candandı aban
Hiç aklından çıkmaz,sevgili baban
Şu anda da hepsi,alemde yalan
Yalnız kaldın teyze,sen bu dünyada

Birlikte yaşadın,Sultan annenle
Sanki öz kızıydın,seçtin özenle
Köyde evde biten,garip düzenle
Yalnız kaldın teyze,sen bu dünyada

Gülüş teyzem ile,fakir günleri
Karanfil ablanın,bitmez cinleri
Son anda yaşanan,diyaliz günleri
Hatırlarsın teyze,sen bu dünyada

Kimi uslu kimi,yaramaz yeğen
İrili ufaklı,sarıp da beğen
Arada olurdu,söz dinlemeyen
Unutmazsın teyze sen bu dünyada

Bahattin’im senin,korkun sevgiydi
Geçen bunca zaman,gönül eriydi
Tutmayan dizlerin,yaşam feriydi
Yalnız kaldın teyze,sen bu dünyada
Bahattin Tonbul
13.6.2011
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Mahkum Olmuş

Mahkum olmuş acılar, beyaz düşmüş saçıma
Unutulmaz günlerin, ömür boyu sana ne
Dilsiz olmaz acılar, sakın sakın acıma
Konuşmazlar zanneden, zaman geçmiş kime ne

Bekle sabret acıyı, habsolmuş içerinde
Sadece canın yanmaz, beklet dursun gerinde
Yüreğini yakanlar, durmaz gerçek yerinde
Konuşmazlar zanneden, zaman geçmiş kime ne

Sevenler unutulmaz, bunu böyle bilesin
Ulu tanrım sevenin, yüreğinde eğlesin
Sen acını tatlı bil, cennetinde gülesin
Konuşmazlar zanneden, zaman geçmiş kime ne

Ömür boyu sevenler, hayaliyle yaşarlar
Sever ama umudu, ilk aşkıyla aşarlar
Gönül kervanında kal, yürek bulsa taşarlar
Konuşmazlar zanneden, zaman geçmiş kime ne
Bahattin Tonbul
9.15.2015
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Mahkum Olmuşum

Ufukta güneşi bağlama güzel
İstemeden sana gönül koymuşum
Göğsünde acılar,herşeyden özel
Göz yaşlarına mahkum olmuşum

Yağsaydın saçıma, yağmur damlası
Düş gözbebeğimden, sevgi fazlası
Kadehler dolmuyor, gönül havzası
Göz yaşlarına mahkum olmuşum

Aklına yazsamda, seninle doğsam
Nefesine nefes, alıpda sığsam
Gurbet ellerinde, çıkılmaz dağsam
Göz yaşlarına mahkum olmuşum

Feleğe umudu attıda gitti
Sevdaya aşkımı, sattıda bitti
Ağlayan yüzlere, gözyaşı yeti
Göz yaşlarına mahkum olmuşum

Gölgeler arkada, sevenler erir
Uzatma geçmişi, Allah’ım görür
Yorgunum be gönül, yaradan verir
Göz yaşlarına mahkum olmuşum
Bahattin Tonbul
16.9.2012
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Mahkum Sevgi

Mahkum olmuş sevgi, yari öldürsün
Hiç yalnızken için, ateş aldı mı
Ağladıkça gözyaş, onu söndürsün
Öksüz kalbin sızlar, özler oldu mu
Bahattin Tonbul
5.5.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mahkumum Gözüne

Yağan yağmurunda,sel olup akar
Yel vurup yarama, sızlatma yar yar
Gittiği o eller,uzaktan bakar
Mahkumum gözüne,ağlatma ey yar

Her gece çoğalır, birbaşkadır sen
Bedensiz o ruhu,taşıyor isen
Karışır her zaman tenimde busen
Mahkumum gözüne,ağlatma ey yar

Yarine beş kala,gözyaşım akar
Her sabah şafakta,güneşe bakar
Yok olmaz sevdası,gönlümü yakar
Mahkumum gözüne,ağlatma ey yar

Onurlu sevginin,sancısı doğum
Göbek bağı kesik,o günü yoğum
Doğuma gebeysen,yüreğin boğum
Mahkumum gözüne,ağlatma ey yar

Bahattin’im yokluk,her sabah kurban
Rasgele şiirin,üstümde urban
Sevenler ölmezdi,biçmese tırpan
Mahkumum gözüne,ağlatma ey yar
Bahattin Tonbul
19.11.2011
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Mahşerde Gönül

Issız yaylalar acı verir aşka
Ne yaşamaya nede yaşatmaya
Sevda olgudur hayat bambaşka
Her şey bomboşmuş onsuz yaşamaya

Yüreğindeki aşkı kaybetmişsen
Bakma aleme  can tadı alınmaz
Kalbini kesip hiç hissetmemişsen
Mahşerde gönül yol olup salınmaz
Bahattin Tonbul
9.04.2009
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Mahşerde Karşılaşırım

Yarab ne zaman bitecek yüreğimdeki bu müthiş acı
Bitsin istemiyorum yer etsin o yoksa onun bıraktığı sancı
Yine titriyor bedenim,boğazımda düğümlenir hasretliğin ilacı
Gel artık dayanamaz oldu buğulu gözle bu yürek hepsinin miracı

Günler nasıl geçer hiç bir bilgim yoktur beynimde
Seni bildim,seninle güldüm hayat bundan sonra nerede
Bırakıp gittiğin eski günleri anıyorum onlarla yaşıyorum genede
Seninle olmak seni tadmak ve koklamak hayal oldu ikimizede

Ne olur Allah'ım affet onsuz adeta ne duyuyor ne yaşıyorum
Sadece yüreğimdeki sesi haykırışı gülüşü ve bakışı unutamıyorum
Tekrar dünyaya gelecek olsam onu sever onunla yaşamı paylaşırım
Kaçtın ama duy artık ben seni sevmişim mahşerde buluşur karşılaşırım

Bahattin Tonbul
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Mahşerde Karşılaşırız

Belkide bunları yaşarız bilirmisin nasıl sevgilim
Mahşerde ölüp dirileceğiz ya o günü beklerim
Yaşadığım bu süre ömrümün sonuna kadar
Dualar edip günahlarımızın bağışlamasını isterim

İşte o zaman cennet bahçesinde elele dolaşır
Sonsuza dek bu hayal ile yaşar yardımlaşır
Bedenlerimiz ne olur bilmem ruhlar karşılaşır
Allah bağışlasın makamında inşallah helallaştırır

Bu dünyada seni tanıdım seni sevmiştim
Bu kadar sana bağlı olduğumu bilememiştim
Şu andaki aşk sevgi içime nasıl perçinlemişsin
Bekle beni  mahşerde inşallah tekrar birleşirim
05.03.2008
Bahattin Tonbul
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Mahşerdi Görüşürdük

Evde karar verip,yaptırmıştın yenilik
Avizeleri de,lambayla değiştirdik
Tabanlar pimapen,yerleri düzeltmiştik
En son kanepeni,sitelerden getirdik

Pencerelerin de,demirleti vermiştik
Kapılarda yoktu,demirkapı ettirdik
Gitmeden öncede,her şeyi tamamladık
Ama vaktini can,önceden tüketmiştik

Çocuklar okulu,can yeni bitirmişti
Ben bu yıl emekli,olacağım demiştim
İkramiyemin de,harcaması senindi
Birlikte düşünüp,kararı sen vermiştin

Bir arada olup,balayı edecektik
Vakit ve saatin,bittiğini bilmedik
Çok hayal etmiştik,gerçekleştiremedik
Ama son hayalin,Mahşerdi görüşürdük
Bahattin Tonbul
29.08.2008

Bahattin Tonbul
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Mahşere Kadar

Bir yıl oldu o melun hastalığın,son aşamasına,yakalanalı
Seni bir yıldır da koklayamadım,yoktun baksana burada yanımda

İçimdeki acıyı şiirlere,kustum bak bitmedi onlar da daha
Toplayamadım kendimi ruhumu,sana adamıştım,bu dünyada

Yüreğimdeki yara her an kanar,bu bedenim durmaz,hep seni arar
Bırak artık onu bana da yarim,durmadan içim de,hararet yapar

Damarımda dolaşan tüm kanlarım,tırnaktan başlarsa her yanı kaplar
Sensizliğin bedeli bu dünyada,elbet bitmez sürer, mahşere kadar
Bahattin Tonbul
18.11.2008

Bahattin Tonbul
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Mahşeredek Sevecek

Seni yok etmek kolay değil şu andaki düşüncelerimden
Hatta düşünürsen haylerimle oluşan ruhsal bedeninden
Bırakamadım atamadım duruyor hala tüm eserlerinden
Vazgeçmek çok zor geliyor geçmişte oluşmuş mazimizden

Biliyorsun okuyorduk ikimiz çokta genç ve toyduk o an kalbimiz
Bakışlarla başladı bir birine aktı adeta aşk denen o hislerimiz
Ilık,ılık içime girdi sanki kanım çekiliyordu o andaki bedenimiz
Ayaklarımda derman kalmazdı konuşurken yok olurdu sesimiz

Aynı o ilk tanıştığımdaki aşkım duruyor inan kalbimde
Seni görmek için duyuyorum yüreğimdeki sesi bende
Ne olur düşün artık buluşalım senin istediğin yerde
Çok zor biliyorum bundan sonra kaldık tek mahşerde

Bilmiyorum ama bu heyacan benden geçmeyecek
Bu can bu vücutta bu aşkı da devamlı hissedecek
Seni sonsuza dek belki de buralarda bekleyecek
Şunu bilki bu gönlüm seni mahşeredek sevecek
18.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Mani

Sevda içimde sarhoş
Tadın olmuş pek mayhoş
Yürülmez artık senle
Aşkın kalbimde çok hoş

Dönüşüne baksana
Su olupda aksana
Gönlündeki güzele
Ateş atıp yaksana

Dillerinde sevda var
Geçmişinde yara var
Umudunu yitirme
Seni bekleyenin var

Çekip gitsende burdan
Acın çıkmaz bak ordan
Başkasına söyleme
Ayrı düşmüşüm yardan

Karanlık gecelerde
Dillerde hecelerde
Ben onu hiç unutmam
Aşklı  bilmecelerde

Haykırsan uzaklardan
Sevgiden tuzaklardan
Ben kimseye demedim
Kapdeki tutsaklardan

Haydi dostlar el ele
Sar gönüllerde bele
Sevdan kabuk bağlamış
Çekiversen besmele
Bahattin Tonbul
15.4.2012

Bahattin Tonbul
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Mani..1

Hayat onla güzeldi
Yemek içmek özeldi
Şeker tansiyon çıkmadan
Sevdan gönlü düzeldi

Yar seninle yaşamak
Elele dolaşamak
Gerçek inan bu değil
Toprakta yaşamamak

Ne kadra zor birşeymiş
Aşka nazar değseymiş
Acını unutamam
Umut herşey değilmiş

Karanlıkta sevda var
Bakar bakar ağlar yar
Işık saçan göğsünde
Kar yapacak o dağlar

Yağmur yağar üstüne
Uçak konmaz pistine
Daha çok özleyenler
Su doldursun destine

Yare kucak açarım
Ateş olup saçarım
Geçen bunca zamanı
Tek başıma kaçarım
Bahattin Tonbul
29.4.2012

Bahattin Tonbul
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Mantı

Unu bir güzel su ile yoğruldu
Bir süre hamur,bekletilip dinleniyordu
Kıvamı gelince yumak, yumak ayrıldı
Her yumak oklava ile açılıp şekilleniyordu

İşte o an,başladı sevgi
Açılan hamur kare, kare kesildi
Sanki bir şehir kuruluyor gibiydi
Bana çağrışımı,sanki bir maket şehirdi

Bu ayrılan parçalar içerisine
Küçük, küçük etler kondu üzerine
Etlerin eşit bir şekilde,dağılmış görüntüsüne
Görülmeğe değerdi onun bu şekline

Ne olacak onun bundan sonraki gelişimi
Sanatçı elleriyle,köşelerinin birleşimi
Koskoca şehrin oluşumunda ki büzülüşünü
Gözlerim mantının tek, tek dizilişini

Sinilerde sıra,sıra dizilip küçüldü
Hayat bu şekillendi ayrıca büzüldü
Yememiş gibi,ateşe konup iyice süzüldü
İşe yaramaz zannettim,tamamen küsmüştü

Tam o zaman kaynamış,suyun içine düştü
Kızaran mantı şaşırttı,hayrete düştü
Canlandı yumuşadı,bu nasıl bir gülüştü
Tabağa konunca kimi dağıldı,kimi geliş di

Şimdi sıra geldi sarımsaklı yoğurtla
Üzerine döküp güzelce kaşıkla
Midelere indin orada biraz konakla
Afiyet olsun mantı ağza verdiğin tatla
8.8.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Mantık Zehirli

An bir gerçek olamaz,hayalde değil
Yaşadığı dakika,yalanda değil
Sahiler görünendi,sevgiye eğil
Geçmiş çağlarda kalmış,mantık zehirli

Evrenin ve hayatın tadına varmak
Bir bar kadını gibi,,yaşamı tatmak
Gönülde aşkı bulup,yare kavuşmak
İnsanı insan bilir,mantık zehirli

Süreçte bütünleşmek,beklide doğal
Sevda çekenlerin,acısı hayal
Aşkı özümlemekte,üreyip çoğal
Geçmiş yaşamda durmuş,mantık zehirli
Bahattin Tonbul
17.5.2009

Bahattin Tonbul
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Mapus Olmuş Bedenim

Gönlümü yıllarca hapis ettin bilirmisin sen
Senden başkasına hiç bakmadım desem
Adeta kölen olmuş ruhum onuda esir etsen
Mapus olmuş yüreğim bak sen ne dersen

İçin hapishane benim gönlümse onun için de
Başka yer istemedim yıllarca alıştım ben de
Razıydım ona kelepçe takmıştın gönlüme de
Mapus olmuş bedenim bak sen ne dersen de

Yıktılar koca binayı,hücre,hücre yok oldun
Demir parmaklıklar koparıldı hesap da sordun
İçine ayrılık,aşk ve hasreti sevdayı sen koydun
Mapus olmuş bedenim bak daha erken soldum

Bak yıllar durdukça çürütmüş bedenini nemden
Koparıp aldı hapis etti seni koruyamadı benden
Alıp götürdük canım koyduk toprağa birlikteyken
Mapus olmuş bedenim sen bu dünyadan göçerken
02.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Marifettir

Gençliğinde çok mu,çok güzelmişsin
Sana bakan gözler için özelmişsin
Sense bunlardan hiçbirini
Beğenmemişsin
Zaman o kadar çabuk geçtiki
Hiçbir şey hissetmemişsin
Ama yüreğindeki sevgi ateşini
Tüketmemişsin
Bir bak çevrene
Ne kadar fırsatçı var
Hepsi de aç kurt gibi
Menfaat peşinde
Acaba
Kullana bilirmiyim
Sevgiyle örtüne bilirmiyim
Yarışında
Nasip bu anlamak
Geçmişe hakarettir
Güzelik her yaşa göre
Marifettir
Bahattin Tonbul
27.9.2011

Bahattin Tonbul
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Masam

Üstündeki eşyalar hiç değişmedi
İşte o yüzden hiç bir zaman olmadı tasam
Oluşan lekeler bile hala silinmedi
Mahcubum sana karşı oldu mu be masam
Dinle bak istersen
Bir kere

Bazen sildim bir bezle hemen
Bazen de kaldı silme işi yapamadan
Bir örtü ile örttüm üstünü hemen
Yemek yerken çok döktüm üstüne be masam
Affet artık beni ne olur
Sende
27.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Maşa

Hayat bence sona ermiş
Sevdalısı yok olanlar
Gönüllere aşkı sermiş
Yüreklerde kaybolanlar

Dilden dile dolaşırsın
Seni seven bu gönlümle
Acılara dalaşırsın
Yaşadığın can ömrümle

Dünyaları geçmiş boşa
Nefes gitmiş sen çok yaşa
Karanlıkta kalan loşa
Bakıverip atsan taşa
Bahattin Tonbul
3.4.2009

Bahattin Tonbul
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Mavi Dünya

Kederler silinsin buğulu gözler
Mutluluğu güneş yapan bedenim
Isıtırsa yüreğimi o özler
Mavi dünya en güzeli sevenim

Yatan benim toprak benim dahane
Aşk uğruna titretenim şahane
Göğsümdeki ateşlerin bahane
Mavi dünya en güzeli sevenim

Dokunsan elime çiçekler açar
Bahar kokuları etrafa saçar
Iyi bak sevenler nasılda naçar
Mavi dünya en güzeli sevenim

Cennet bahçalerinde geçen zaman
Abu hayat suyu,akarsa aman
Gönül coştukça taşar nede yaman
Mavi dünya en güzeli sevenim

Kalbime hapsettiğim mahkumumsun
Zincirleri kırıp,atar bedenim
Tenimde bir parça yanan son mumsun
Mavi dünya en güzeli sevenim

Kollarım açık, seni sarmak için
İçerimden,çıkarabilmek için
Son deminede elini tutmak için
Mavi dünya en güzeli sevenim
Bahattin Tonbul
3.12.2011

Bahattin Tonbul
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Mavi Dünyada

Aşk sevdiğini özlemektir
Aşk sevgiliden sevdiğini istemektir
Öyleki
Yaşanır veya yaşatır her ikisinde sevda
Tutku olmuşsa rüzgarın esintisi
Göğsünde
Titrer işte o zaman sevgi dolu bedenin
İstemeden de olsa

Gözünden akar yaşlar
Acı hüzün bitene kadar
Allah aşkına
Sonsuzda kalmak istermisin
Mavi dünyada
Sevgili olurmu sensiz o yolda
Bahattin Tonbul
21.7.2012

Bahattin Tonbul
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Mayhoş

Allah'ım bu nasıl şey,kalbim adeta sıkılıyor
İçimde çok acaip sıkıntı var sanki boğuyor
Göğsüm daraldı,ne olduğunu  anlamıyorum
Nefesde zorlanıyorum,  bana bir şeyler oluyor

Her şey bitmiş o olmazsa  çok anlamlı görülüyor
Yaşamak bile bana adeta şok, fazladan geliyor
içimde oluşan sıkıntının manasını bir türlü çözemiyor
Allah'ım sabır ver bana, aklım karışık tuhaflık oluyor

Ne eğlence ne okul,ne televizyon hepsi boş
Bir boşluktayım boğuluyorum kafam olmuş sarhoş
Ne yapsam ne etsem kendime gelemiyorum ben
Yoksun ya yanımda,yediğim her şey acı ve mayhoş
12.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Mazi

Sene bin dokuz yüz altmış dokuz o günü hatırlar mısın?
Ben pansiyon penceresinde oturup,
Sen ise perde arkasından el sallardın.
Ben senin adını bile bilmiyordum,
Keşke böyle olacağını bilseydim de
Sana gönlümü vermeseydim.
Ne ise o günleri unutup ta
Gizli, gizli buluşmalarımız var ya...
O saatler de sen yanımda otururdun.
Tatlı, tatlı sohbet eder,
Bazen de birbirimize çok kızardık.
Değil mi!
Hele bir buluşmamız vardı.
Aklımdan hiç çıkmıyor!
O gün ne olduğunu biliyor musun?
Dur da söyleyeyim sana:
Yanıma oturdun.
Bir elimde resmin,diğerinde sen vardın.
Sevgine karşılık kendimi tutamadım.
Yanağına bir buse konduruverdim
Hatırladın mı sevgilim?

(2,9,1972)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Mazi Yaşanmış

Mazi yaşanmış senle, unutma tamam artık
Umuda doğan güneş, elbet o gün can verir
Yüreğinde ateşler, dolaşsın senle artık
Geçmişi tasarlamak, geleceğe yön verir

Yar yanında yok ise, o yar seni unutmuş
Gecenin duasıdır, ay gecede yer tutmuş
Yağmurun toprağını, güneş onsuz kurutmuş
Sevilene yapılan, tüm aşklara yön verir

Seven insanın kalbi, toprağa rahmet verir
İç güzellik insana, elbette huzur verir
Yeni umut hep doğsun, ölüm ona can gelir
Sevilene yapılan, tüm aşklara yön verir
Bahattin Tonbul
24.8.2015

Bahattin Tonbul
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Mazini De Unutma

Nereye gidersen git,sensin benim tek yarim
İnce ince dilsen de,ayrılmaz senden halim
Değirmende un edip,özünde bensiz yarim
Cennetinde bekletip,öldürür sensiz zalim

Gökyüzüne ışık tut,sakın yerle bir tutma
Sevdiğine ol umut,mazini de unutma
Bahattin Tonbul
23.1.2011

Bahattin Tonbul
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Maziyi Yaşat

Yaşadığın hayat, değil bir cennet
Mükemmel değilse, onu sen yaşat
Ne yapalım burda,  dünya son senet
Ölüm hak olunca, maziyi yaşat
Bahattin Tonbul
26.8.2015

Bahattin Tonbul
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Mecburum

Benden çok uzaktasın
Adını yağmur koydum damlayıp yere aksın
Aksın sızsın toprağa
Kucaklasın sevenleri
Hatta susuz kalanlara ulaşsın
Kızım seni özlemeye mecburum

Bilemezsin yüreğimde ki ateşi
Damarlarımdaki koru
Söndürecek alevi tutarsın sen elinle
Hatta doğacak güneşime umutsun
Çünkü sen annenle benim son kuşumsun
Anladın değil mi seni sevmeye ben
Mecburum

Söyle rüzgara essin esin bu yöne
O kapkara bulutları dağıtsın üstümden
Getirsin sevdaları
Yalnız bıraktığı bu garip gönlüme
Işık versin
Serinletsin bedenimi nefesinle
Bak ben bu umuda
Seninle mecburum

Semalarda uçan kuşu görüyormuşsun
Kanat çırpıp da sana doğru geliyor
Gökyüzünde
Yıldızlara varmadan
Geçmişteki anıları seriyor
Kapkaranlık olmuş her bir yanın
Elindeki o kitap rahatlatıyor acılarını
Oku oku be kızım da huzur bulsun
Ruhunda annen
Dudaklarından dökülen o sonsuz Yasin
Cennet köşelerinde yer  açsın ona
Hatta ihtiyacı olan atalarına
İşte bu yüzden geçmişin sana
Benimde sizi anmaya
Çiçek kızımla kraliçemi sarmaya
Mecburum
Bahattin Tonbul
21.8.2010

Bahattin Tonbul
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Mecnun Değilim

Mecnunu değilim, ben o sabahın
Lakin çağırırsan, hemen gelirim
Yalan söyleyemem, toprak son ahım
Kapıyı çalınca, seni bilirim

Toplarım özümü, kim o dersen de
Sen gel de yeter ki, acı versen de
Yol olup gelirim, toprak sersen de
Kapı çalınınca, seni bilirim

Gelsende yan yana, tut ellerimi
Her çaresizliğe, ver dillerimi
Ben olmadan duysan, son sözlerimi
Kapı çalınınca, seni bilirim

Birlikte varalım, o son aylara
Sevgi yüreğinde, deme baylara
Duymadan seslendin, akaç çaylara
Kapı çalınınca, seni bilirim

Gönül gözü görmez, akıl nerede
Aşkım güle vurmuş, bülbül derede
Diken bana batmış, acı verede
Kapı çalınınca, seni bilirim

Uzaklardan bakıp, özleyip durur
Sevda çeken gönül, yürekten vurur
Çölde kalmış umut, nerede kurur
Kapı çalınınca, seni bilirim
Bahattin Tonbul
4.9.2013

Bahattin Tonbul
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Medeniyet Böyle Olmamalı

Birgün şehire geldim araba sesi
Uyutmadı beni medeniyet neresi
Eksozundan çıkan ayrıca kirli isi
Zehirliyor insanı bunların  birtanesi

Ciğerlerimiz is ve duman sarmış
Nefes alamıyoruz burunlar dolmuş
İcatlar çoğaldıkça ömür kısalmış
Hatıralar artık bir bir yok olmuş

Bakamaz oldum penceremden hele dışarı
Etrafında kömür kokusu doldurmuş her yanı
Her apartman başında radyasyon ceryanı
Medeniyet dediğin aslında böyle olmamalı
04.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Medet Ummadın

Doğacak ayı,gözüm tutmuyor
Bu dünya sensiz,aşkı bulmuyor
Hava kararıp,güneş doğmuyor
Çıkmayan aklım,benim olmuyor

Toprağın suya,güneşin aya
Kalbimi tuttun,sanki bir kaya
Ortalık sesiz,nasıl bir haya
Demeden gittin,çektin halaya

Yüreğim yanık,bana sormadın
Elimi tutup,yare bakmadın
Bu nasıl aşktı,hiçte sarmadın
Bıraktın yere,medet ummadın
Bahattin Tonbul
13.3.2009

Bahattin Tonbul
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Mektubum

Kestin mektubumu bağladın yolu
Ayrıyım sevgilim unutma beni
Kesildi haberin özledim seni
Hatırla sevgilim mektubum da beni

Gizliden gönder mektuplarını
Unutma gurbette nazlı yarını
Destanla anlatırım ani yaramı
Hiç aklımdan çıkarmam seni

Yastığım ot,yatağım saman
Ah.. çekerim aklıma geldiğin zaman
Hasretlik peşimden vermiyor aman
Sevgilim mektubunu gönder acele
(2.3.1979)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Mektubunu Beklerim

Balıkesirden çıktım ayrıldım yardan
Geldim Erzurum'a soğuktu ordan
Derdimi anlatacak eski dostlardan
Mektubunu beklerim her an sevgilim

Tesellim sizlerden haber almak
Acı tatlı satırlarınızı okuyarak
Eski hatıraları her an anarak
Mektubunu  beklerim sevgilim

Her saniye resmin karşımda durur
Bedenim burada aklım yanında olur
Sen olmazsan kalbim kururda kurur
Mektubunu kesme onlar ıslatır

O göz yaşların aklımdan çıkmıyor
Hastayım sevgilim kalbim ağrıyor
Doktorlar derdimin çaresini bilmiyor
Sen bilirsin mektubunu kesme sevgilim

Bahattin'im hasretlik yaktı kalbimi
Sevgilim olmazsa yaşamak önemli mi
Onun aşkı yaşatıyor bu bedeni mi
Mektubunu kesme beklerim sevgilim
25.02.1979
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Meleğim

Yokluğunla şu dünyada kendimi ne kadar yalnız hissediyorum
Bazen çok arıyorum yokluğun içimi yakıyor
Kendi kendime konuşuyorum ve için için göz yaşı döküyorum
Çaresiz kalıyorum olaylar karşısında
Bilirsin sert olamıyorum,merhamet doluyum adeta
Sen ve ben dertlerimizi aktarırdık bir birimize
Destek verirdik psikolojik olarak
Düşüncelerimizi duygularımızı çözerdik en makul bakarak
Yardımcı olurdun hislerime rehber olup yön verirdin
Şimdi hepten yalnızım artık
Bütün dertlerimi şiirlerimle çözmeye çalışıyorum
İçim yanıyor alevini gösteremiyorum ama
Sağa sola kaçmadan direk yazıyorum
Duygudan uzak
Parçalanıyor yüreğim,nereye kaçsak
Yok dünya küçük  tek yer senin gibi toprağa karışmak
Çözüm mü? onu da bilemem
Şu an kendi dünyamdan başkasınıda göremem
Hayat devam ediyor
Çocuklar  içerilerine atıkları şeyleri üzülmesin diye
Benden saklıyor olabilirler
Çok tatlı meyveler bıraktın bazı noktaları acı olsada
Nitekim meyve
Senin duygularına boğuluyorlar
İçin için yokluğun yakıyor onları adeta
Nasıl sevgi bıraktın hepimize
Sensiz yapamıyoruz bu dünyada öksüz kaldık
Hepimizde
Muhtacız varlığına ne olur yardım et ailemize
Yansada külünü dışarı atamıyoruz yüreğin
İçimizde duruyor o kocaman yerin
Her an ateşlemeye hazır gibi duruyor kalbimizde sevgin
Sen yaşarkende bu dünyada melektin,şimdi de
Hata gönlümüzü fetetmiştin
Unutamıyoruz,unutamayızda canını yediğim
Meleğim.
4.07.2008
Bahattin Tonbul
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Meleğim Benim

Çaresiz bir hastalığın pençesinden kaçtın
Korkunç ihtilalin gölgesinde bıraktın
Kelepçelerin bak kollarımda
Dibi görülmeyen kuyuda mahsur kaldım
Her gece fırtınalar esti
Göğsümün içinde aşkın ise serbestti

Kimselere bırakmadım
Çapulcular anlamasın diye yalnızlığını
Çölde sensiz gezerken susuz kaldım
Pes etmedim
Yüreğime dolan hasret rüzgarına
Boyun eğmedim
Yokluğunda her zaman direndim
Kan revan içinde kalsa da bu  bedenim
Yenilmedim
Hep seni bekledim
Ne pahasına olursa olsun
Sensiz inan gülmedim
Meleğim benim
Bahattin Tonbul
5.3.2012
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Meleğimi

Seninle olunca yazı kışı ayıramaz oldum
Yazlar içimi yakardı
Ya kış
O da buz gibi soğuk da olsa
Terlerdim hep senin yanında
Nedendir bilemem ama
El ele olunca
İçim titrerdi
Hele kollarımın arasına alınca
Varya
O enfes kokunu içime çekip
Bırakmak istemezdim
Yan yana olunca
Hepseni gözetlerdim
Yanımda olsan bile
Özlerdim
Ya şimdi
Geçmişi yaşıyorum zaman zaman
Hayallerimde
Yolda,okulda evde hatta gökyüzünde
Dolaşıyorum sensiz
Sensizliği hissedince

Nasıl bir sevdaymış bu Allah’ım
Affet
Bu aşkı verende sen
Alanda
Yüreğimdeki ateşi yakanda
Biliyorum hepsini, hatta onu da
Benden çok sevdiğini
Bu yüzden aldın cennetine
Meleğimi
Bahattin Tonbul
11.2.2013
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Melek Annem

Arada sekiz yıl geçti hep acıyla
Bu acıları hafifledi sanmışsın
Ama hiç hafiflememiş

Anne yarın anneler günü
Yazacak o kadar çok anılarımız var ki seninle
Akşam sütle ekmek yerken,televizyonda dizi izlememiz
Sohbetlerimiz,buna benzer daha çok anılar
Keşke şimdi burada olsan
Sana anne demeye dilim varmıyor
Çünkü sen anne değil bir meleksin
Uykum kaçtı tek başınayım
Seni koklasam da beni uyutsan
Melek annem
13.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Melek Olunca

Yendik demiştin amma,kansere yenildin
Hastalık beyne sıçradığını duyunca
Şok oldun birden amma,can hissettirmedin
Yıkıldı yürek, anlayamadın  kanımca

Acılar çektin amma,bak konuşamadın
Sevgi kalbine,girip yakıp yok olunca
Aşkı tanıdın amma,sonu bulamadın
El açıp yalvar,Allah’a melek olunca
Bahattin Tonbul
15.11.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Melek Yüzlü

Gözyaşında ıslandım
Boş göğsüne yaslandım
Evlenince uslandım
Melek yüzlü güzelim

Seni sen için sevdim
Acına tatlı dedim
Gerçek bedel ödedim
Melek yüzlü güzelim

El açıp dua ettim
Evimi yuva ettin
Dilinle hep emrettin
Melek yüzlü sevgilim

Birden beni terk ettin
Şarkımızı söylettin
Hasreti can zannettin
Melek yüzlü sevgilim

İdareli kullandın
El ele durulandın
Sevda ile pullandın
Melek yüzlü sevgilim

Sevdayı pay etmedin
Aşkını terletmedin
Beni hiç bekletmedin
Melek yüzlü sevgilim

Can özüne aşk ekti
Bin bir düşman çok çekti
Hayallerin hikmetti
Melek yüzlü sevgilim
Bahattin Tonbul
8.12.2010

Bahattin Tonbul
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Melek Yüzlü Güzel

Vaktinde eda et,namazını kıl
Her sözünü tutup,onunla bir o l
Rabbim gösterirse,ilk gelen akıl
Melek yüzlü güzel,güzel sözlü ol

Gurur yapma işe sorup sual kıl
Cin aklına uyan,görülmez akıl
Özünü ferah tut,inanır her kul
Melek yüzlü yarim,güzel sözlü ol

Yaban kimseleri sakın incitme
Sen sen olda sevenleri incitme
Başkasını övüp,sakın incinme
Melek yüzlü güzel,güzel sözlü ol

Aşka talip isen,dönermiş çarkı
Sevdana sahipsen unutma barkı
Onununla  kayboldu,bütün ev halkı
Melek yüzlü yarim,güzel sözlü ol

Diline sahip ol,gıybet eyleme
Hoş gönüller yıkıp,hakkı eğleme
Tek bir sözle aşkı,zinhar eyleme
Melek yüzlü güzel,güzel sözlü ol

Muradına erip,süzünüde tut
Akıl sıfatıyla,gönlümde unut
Nameleri temiz,sevdamız umut
Melek yüzlü güzel,güzel sözlü ol
Bahattin Tonbul
22.1.2012

Bahattin Tonbul
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Meleklerimle Buluş Anne

Karanlık yerlerde seni aradım anne
Çok yalvardım Allah’a seni yakmayacak
Ateşinden uzaklaştırıp cennetine koyacak seni anne
Benim meleklerimle buluş,selam gönderdim
Özlemim kokumda var onlarda
Seninkini de ben isterim
Sakın unutma
10.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Meleklerin Arasında Eşim

Kimse yok ki bekleyenim de yok
Geceleri bu yüzden boş geliyor yüreğime
Yazmak istiyorum
Geçmişi sevgimizi de
Unutamıyorum hatıraları yaşadığımız o anları
Dostlarım evlen diyor bana
İstemiyorum senden ayrı başkasıyla
Nasıl alırım seni bastığım o kollarıma
Düşünmesi bile acı veriyor yüreğimi parçalıyor
Baksana
Sensizlik karartmış tüm dünyamı
Ben yaşıyorsam geçmişteki anılarımızla
Hayattayım onlarla yiyip onlarla içiyorum
Yavrularım yanımda
Bazen anlaşamıyoruz ama olsun senin bana bıraktığın
En güzel parçaların onlar ya
İşte onlarla yaşıyor görünmeyen sevgim
Büyük bir tutkuyla özlüyor ölmüş olsa da yüreğin
Arada sırada bak
Gel rüyalarıma gir de görün
Çok özledim
Sensiz hala yaşıyor ise bilmem yürüyen bedenim
Şiirlerimde şarkılarımda duruyor
Dillerimden düşmeyen ismin
Sonsuza dek seveceğim  tek sevgilim  sensin
Unutma beni ne olur meleklerin arasında
Görürüm seni
Canım sevgilim
Bahattin Tonbul
2.11.2008

Bahattin Tonbul
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Meleklerle Söyleşirken

Karanlıkta kalmış  gibi bakıyorsun içime
Nasılda hissediyorsun çektiğin bunca çile
Yıla aya haftaya söyleyemediğin günlere
Emanetin duruyor oradakilere selamı mı söyle

Ani oldu buralardan kaçışın,şoklarda bıraktın
Acılar çekiyordun,sonuçlarını bize anlatamadın
Sevdiğini söylerdin inan onu hiç de unutamadım
Beklerim yolunu bana açık kapı dahi bırakmadın

Konuşmadın konuşturulmadın ne hikmetti bilemem
Bak kalbin çok yoruldu derdimi sana dinletemem
Çok koştum peşinden halada koşarım yorulmam hemen
Bekle gelirim bir gün sen orada meleklerle söyleşirken
21.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Melekse Eğer

Toprak üstünü örtmüşse meğer
Tutmayın onu melekse eğer

Aşkı ruhuma sarıp gitmeyin
Sevdan içimde yanarsa eğer
Hasret gözüyle yürek deşmeyin
Toprak üstünü örtmüşse meğer

Kanatlı bir kuş gönlüme kondu
Yarim uçup da gelirse meğer
Gökyüzünde de yağmurlar dondu
Tutmayın onu melekse eğer
Bahattin Tonbul
11.4.2009

Bahattin Tonbul
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Memleketi Yok

Yaşanan sevdanın, memleketi çok
Hayat onunladır, ateş onundur
Derin sefaletin, acıtanı yok
Güzellik tendedir, kalbi canındır
Bahattin Tonbul
4.1.2014

Bahattin Tonbul
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Memleketim İçin Ağlarım

Ah vah edip söyler, garip yerinde
Hayali göründü, yüksek dağlarım
Şimdi öksüz kaldım, donmam serinde
Memleketim için, hergün ağlarım

Unutmam yazını, vermem kışını
Havasını koklar, ona doyamam

Karanlık gecede, ışıkmı yanar
Ayın ışığıyla, içerim kanar
Soğuk kış gününde, yarsizken donar
Memleket yolunu, gözler ağlarım

Unutmam yazını, vermem kışını
Havasını koklar, ona doyamam

Söyleyin sabahı, dinlesin dostlar
Doğacak güneşi, ruhunda yaslar
Ufkunda açacak, özlemle tostlar
Memleket kolunda, özler ağlarım

Unutmam yazını, vermem kışını
Havasını koklar, ona doyamam

Anasız babasız, gurbet elinde
Şarkıda türküde, yarin dilinde
Akan gözyaşıyla, doğan selinde
Memleket yolunda, bekler ağlarım

Unutmam yazını, vermem kışını
Havasını koklar, ona doyamam

Gözümü kırpmadan, geçti seneler
Özünden ayrılmış, bomboş haneler
Evimi yuvamı, sarmış keneler
Memleket uğruna, yanlız ağlarım
Bahattin Tonbul
17.7.2013

Bahattin Tonbul
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Menşure Abla

Ramazan günde de,bir olamadın
Bu alemde acı,yer bulamadın
Osman ağabeyime hiç kıyamadın
Selam söyle yare,menşüre abla

Kuşlar ramazanda,kanat oynatmaz
Acıları yürek,ateş kaynatmaz
Sevdiği o yari seven unutmaz
Selam söyle yare,menşure abla

Ayılır bayılır durur orada
Sevdiğin yürekse, kaynar burada
Sensizliği çektin,yarsiz orada
Selam söyle yare menşure abla

Osman ağabeyi, nasıl bıraktın
Sevdiğin o yare çokta meraktın
Acılar içinde sen bir çıraktın
Selam söyle yare,menşure abla

Sen artık hakikat,aşk  şairisin
Gönüllerinde ki misafirisin
Bedenlerde sancı can esirisin
Selam söyle yare menşure abla

Sensiz zamanları,bak hiç geçmiyor
Gönüllerde aşkın,neden bitmiyor
Dillerde anılar,osman gitmiyor
Selam söyle yare menşure abla
Bahattin Tonbul
15.11.2009
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Merak Buldurur

Merak,dur durak bilmeden öğrenme arzusudur
Cansızlarda olmayan,canlılarda mutluluk yoludur
Bu yüzden yaşayıp da merak duymayan yoktur
Yaratıklara canlı demek kolay insan gibisi yoktur

Ağaç canlıdır bulunduğu yerde dal budak doludur
Kökleri toprağı sıkıca sarar onunla ayakta durur
Şu bir gerçeki çevrelerine karşı merakı pek yoktur
İhtiyacı varsa doğa ona yağmurla,rüzgarla buluşturur

O da alır doğadan gerekli bulduğu her türlü  şeyi
Merak etmeden büyür olduğu yerde yapar gelişmeyi
Bazen doğanın hışmına uğrar yangın,sel,asalak musallat olur
Tantanasız biçimde olduğu yerde kurur dünyadan yok olur

Dünyanın ilk oluşumunda tüm varlıklar hareketsiz oldular
Her şey doğanın etkilerine muhtaç ona adeta kuldular
Bazı canlılar sonradan hareket gabili yeti geliştirdiler
Doğayı beklemeden gelişmelerine yardımcı oldular

İşte bu yaratıklar çevreyi kendilerine uygun hale getirdiler
Gelişmelerini sağlayan maddeleri kendileri arayarak yediler
Kimini faydalı,kiminin de zararlı olduğunu deneyerek öğrendiler
Onların kendilerine gelmesini değil,seçerek hedeflerine getirdiler
19.06.2008
Bahattin Tonbul
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Merak Ediyordun Geçmişini

Tek tek gidiyor yaşıtlarımız bu memleketten
Büyüklerimiz gitmişti çoktan hatta istemeden
Şurası bir gerçekki acele eden değil vakti gelen
Gidiyor sana bana sormadan buradan tez elden

Beklemek nafile gideceğimiz yer orası hiç düşünmeden
Boşuna endişelenme herkes biliyor oraya sırası gelen
Tek tek gidilecek bu diyarlardan oraya hatta bu ellerden
Bekleme göreceksin sensiz duran burada ki beden

Düşünme işini gücünü bitir bu dünyada tez elden
Atanı dedeni gördün mü merak ediyordun ezelden
Ben sen hatta senden olan bütün bu dünyaya gelen
Ne yapıyorlar  hiç biliyorlar mı onları kaç göbek geriden
28.003.2008
Bahattin Tonbul
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Merak Ediyorum

Bir gün bende geleceğim senin yanına
Gelince oraya sakın elini elimden bırakma
Göğsüme attığın o acılar durmadan kanıyor
Hasretinse yakıyor günlümü sakın ha beni unutma

Deliler gibi sevmişim seni
Sen gidince yaktın yüreğimi
Dinmek bilmiyor sancılar
Hayaller rüyalar ve anılarla duruyorum ayakta
Belki…belki diyorum kendi kendime
Beni unutma
Bu dünya geçti
Karşılaşırsak gerçek dünyada işte o anı
Merak ediyorum şu anda
Bahattin Tonbul
15.8.2009
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Merak Etme Geleceğim

Karışık duygular ne oluyor bana anlıyamadım
İnsan sevdiğini kaybedince rahat haykıramadım
Ruhumu bedenimi hatta çocuklarımı bulamadım
Ayrılık zor ama ölüm olunca da toplayamadım

Canım beni bekle sakın ha merak etme geleceğim
Sana bu dünyada değişik  havadisler getireceğim
Çok farklı değil peşinden dualar edip ettireceğim
Ne dersen de seninle irem bahçelerinde gezeceğim
31.01.2008

Bahattin Tonbul
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Merhaba Deme

Haberin olmadan,sevenin çoktur
Çektiğin acıyı,inkar edeme
Ruhuna saplanan,korkunç bir oktur
Benden başkasına merhaba deme

Sevdayı sevgiyi yazdır duvara
Şu sanal alemde,kaldın avara
Dudağınla ıslık,çaldın davara
Gördüğün varlığa merhaba deme

Sevdin mi? sevdim mi? onu bilemem
Sevdiğim dilberden,aman dilemem
Onun hayaliyle yalnız gülemem
Benden başkasına,merhaba deme

Her doğan güneşle,mutlu oluyor
Boş olan göğsüne,aşkı soluyor
Seveceği yere,nefes doluyor
Her gördüğü cana,merhaba deme

Sevdayı saklamak,söylemeden zor
Damarda dolaşan,ateş değil kor
Bu nedir bilemem,neye yorsan yor
Benden başkasına merhaba deme

Adını gizlemiş mısralarında
Sevgiyi hapsetmiş,ısrarlarında
Gece karanlıkta,rüyalarında
Her selam diyene,merhaba deme
Bahattin Tonbul
20.9.2011
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Merhaba Dersin

Ne kadar safmışsın,temiz yüreğin
Güzellik uğruna,heba ederdin
Okumayı sever,sanat direğin
Her gördüğün ere,merhaba derdin

Sevgiye açmışsın aşık olmuşsun
Gönlünde erkeğe,hedef koymuşsun
Sen sevda içinde,hayal olmuşsun
Doğan tüm canlıya merhaba dersin

Sana olan aşkım,kalbinde ki ok
Olurmu olmazmı,tartışması şok
Yıllarca sevdayı,taşımışsın çok
Benden başkasına merhaba dersin

Bütün güzellikler gönlünde yatar
Sevdiğin erkeğe,bak kalbin atar
Ruhunda aşkını,umuda katar
Yüzüne gülene,merhaba dersin

Yüreğin tertemiz,severim seni
Şiirlere koydum,mısralar yeni
Yüzündeki duran,simsiyah beni
Unutamam canım,merhaba dersen

Kalbimi çalmışsın,bunu bilesin
Geçmişte anları,hemen silesin
Bizi yaratandan,afda dilesin
Sevdiğin erkeğe,merhaba dersin
Bahattin Tonbul
20.9.2011

Bahattin Tonbul
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Merhem Kalmadı

Bakışların beni,doyurmadı hiç
Söylenecek sözüm,aşkım kalmadı
Seni çok aradım,bulamadım hiç
Göğsümde yaraya,merhem çalmadı

Tesadüf bekledim,yıllarca seni
Yan yana ekledim,anılar yeni
Umudum tükendi,severdin beni
Göğsümde yaraya merhem kalmadı

Sensizim diyemem,unutamadım
Sevdanı kalbimde uyutamadım
Geçmişi mazide,kurutamadım
Gönlümde yaraya merhem kalmadı

Sen gittin bu elden,benden habersiz
Seni düşünmekten, gecem habersiz
Seviyorsan söyle,canım habersiz
Göğsümde yaraya merhem kalmadı

El ele tutuşup hiç gezmedik mi
Ruhunda sevdayı,biz çözmedik mi
Yan yana durdukça,can ezmedik mi
Göğsümde yaraya merhem kalmadı
Bahattin Tonbul
20.11.2011
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Meselesiz

Son sokakta, görünmüyor, o izler
Yüreğine, saplandıkça,  saydın mı
Hayalinle, hep söylendi, bu sözler
Meselesiz aldanmıştık, duydun mu
Bahattin Tonbul
2.8.2016

Bahattin Tonbul
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Mevlana-1

Otuz eylül bin iki yüz yedi de Belh Şehrinde dünyaya geldin
Baban Hatip oğlu Bahaddin Veled,annen Mümine Hatun derdin
Belh,Nişabur dan sonra Karamana gelip ailece oraya yerleştin
Gevher Hatun’la evlendin,bundan iki oğul dünyaya geldi yetiştirdin
Eşin öldü sabır diledin yeniden Kerta Hatunla evlenip bundan da
İki oğul ve bir kız dünyaya geldi mutluluklar edindin
Selçuklu sultanı Aladdin Keykubat Altın Ağa medresesini verdi
Yaşamını hamdım,piştim yandım diyerek kısa sözlerle özetledin
On yedi aralık bin iki yüz yetmiş üçte Pazar günü öldün
Mezarımı yerde aramayın ben ariflerin gönlündeyim derdin
29.02.2008
Bahattin Tonbul
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Mevlana-2

Doğduğun yer Afganistan’da bir şehirdi
Yaşadığın yer doğu idi batıya göç ettin
Büyük alimlerden ders alıp öğütler dinledin
Babanla Karamana gelip bir medreseye yerleştin

Okumayı öğrendin bilgi edindin hamallıktan kurtuldun
Medreselerde hocaların yanında aldığın eğitimle piştin
Bu işleri yaparken  aşkla Allah’a yaklaştın ve yandın
Sen bu ocaklarda alimler yetiştirip Mevlana adını aldın

İslamiyet’i yaşadın okudun hazmettin sözlerinle özetledin
Hamdın,piştin ve yanarak gerçekleri yaşayarak gördün
Allah’a daha yakın olabilmek için döndün hep döndün
Bu dönmeyi öğrencilerine de öğrettin onlarla da sürdürdün

Sabrederek dönenlerin kimisi başaramadı düştü ayrıldı
Bazıları ise döne,döne alıştı sonunda da başarıyı yakaladı
Sabırlı olanlar Allah’a ulaştı öğrencilerin çoğu ulema oldu
Ulaşamayanlar yine yılmadı çalıştı hedefleri Allah’ ulaşmaktı
29.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Mevsimlerinde

Bağlarım ipini, yüreğime ben
İçime sokulur, gecelerinde
Alırım o hüznü, ağlarım dünden
Miskokan bu aşkın, mevsimlerinde

Bu kalbim sevmekten, inan bıkmadı
Seven gönüllerde,  özlem yıkmadı
Hakikat uğrundan,  ayrı çıkmadı
Karanfil kokulu, mevsimlerinde

Çileli ömrümde, bitmesin aşın
Sevda çemberin de, ağrımış başın
Umutlar içinde, tükendi yaşın
Karanfil kokulu, mevsimlerinde

Çiçekler açmıştı, sardunyaları
Gönlüme bağlamış, o dünyaları
Gece karanlıkta, son rüyaları
Karanfil kokulu, mevsimlerinde

Unutulmuş sevda, geçmiş amanla
Esen fırtınalar, vurmuş zamanla
Kalbimi delmişsin, kirli kamanla
Karanfil kokulu, mevsimlerinde

Bahattin’in yarsiz, yitik türküsü
Esmer tenli sabah, onun öyküsü
Yüreğinde saklı, gerçek ülküsü
Miskokan bu aşkın, mevsimlerinde
Bahattin Tonbul
11.11.2012

Bahattin Tonbul
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Meydan

Yaşayıp yaşattığın dünya gerçekten çok dardı
Küçük alemde sevginle oluşturduğun meydan
Arkanda bıraktığın ateş bedenimi sardı
Cennette sahip olduğun bu yer koskoca meydan

Ey yar geçmiş  unutulmaz ısıtır sıcak sevdan
Karanlık geceler aydınlıktır umuttur sevdan
Acıtır yüreğimi titretir anıdır sevdan
Cennette sahip olduğun bu yer koskoca meydan
Bahattin Tonbul
27.5.2012

Bahattin Tonbul
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Meydanı

Karanlıkta görürüm
Cennetteki meydanı

Aşkı bur da bilirim
Yarim için ölürüm
Ufkum da ki tedbirim
Karanlıkta görürüm

Ulu tanrım bana ver
Sonsuz olan sevdanı
Gönüllere salı ver
Cennetteki meydanı
Bahattin Tonbul
30.3.2009

Bahattin Tonbul
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Meydanlıkta

Bir şarkıyı söyler iken
Türkülerin oldu diken
Yüreğimi titretirken
Kaybolurmuş inan erken

Seni yerde arar gönlüm
Biti vermiş hepsi tek tek
Acıları yarar gönlüm
Dillerinde umudun tek

Akan suda yıkanırken
Gönüllerde ot bitecek
Damarları tıkanırken
Karanlığa kim gidecek

Tükenen o umutların
Rüyalarda hayal olsa
Sevda dolu bulutların
Şu göğsümde içten solsa

Bahattin’im ben görürüm
Geceleri karanlıkta
Hasretinden hep ölürüm
Buluşmamız meydanlıkta
Bahattin Tonbul
21.8.2010

Bahattin Tonbul
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Meyvası

Haksızlığa eğilme, şerefin onunladır
Eğer boyun bükersen, kişilik kaybındadır
Bütün canlı bir toprak, var oluşlar Haktan’dır
Ağaçtaki son yaprak, onuda kurutandır

El açıp dualar et, bitmez onun deryası
Can alışı ondandır, pek tatlıdır meyvası
Bahattin Tonbul
10.2.2013

Bahattin Tonbul
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Mezar Kaybolur

Savaşlar tarihin, bitmez kılıcı
Zaferle dolsada, ömür yok olur
Aşkın anısında, sevda kalıcı
Kalplerin fethinde, mezar kaybolur
Bahattin Tonbul
20.1.2013

Bahattin Tonbul
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Mezar Taşını

Yağmur yağmıyor güneş yakar her yanı
Bırakacağın geçmişin  tamamını
Tarihi silinip  kaybolacak anı
Unutamam sevgilim mezar taşını

Kısa öz yazdım geldi doymadan gitti
Toprağın kokusu içimi eritti
Sensizliğin verdiği ayrı bir dertti
Unutamam sevgilim mezar taşını
Bahattin Tonbul
16.10.2008

Bahattin Tonbul
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Mezar Ziyareti

İçimdeki fırtına kayboldu,ne oldu anlayamadım
Anneler gününde mezarını,ziyaret ettim baktım
Ondan sonra bir hal oldu,neden içimdeki yangın
Yorulmuş gönlüm kaynayan yüreği orda bıraktım

Ah bahtım kara bahtım,sensiz bu dünyada ne yapacaktım
O kadar güzel anlaşmıştık ki,aldığımız kararları uyguluyacaktım
Emekli olacak,birlikte yazlık alacak,köyde erik topluyacaktım
Yetmedi zaman,yetmedi düşünceler uygulayacak an bulamadım
14.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Mezara Kondu

Bitecek korkusu, yaşamadım ki
Kalbimdeki sevda, aniden dondu
Yenik düşerdendi, hiç düşmedi ki
Kaybolan meleğim, mezara kondu

Kaybedersin dendi, sevgiyi buldu
O kadar yorgundu, hayali oldu
Terk ederken beni, yüreği soldu
Kaybolan meleğim, mezara kondu

Kimseler sen gibi, bana bakmadı
Görenler beğenmiş, ateş yakmadı
Gözyaşları hergün, yalnız akmadı
Kaybolan meleğim, mezara kondu

Ölümü senininle, birlikte içtim
El ele tutuşup, yalınız geçtim
Kuş gibi çırpınıp, bilmeden seçtim
Kaybolan meleğim, mezara kondu

Ruhunu isterim, gecelerinde
Acıları silmek, nicelerinde
Azat ettim desen, hecelerinde
Kaybolan meleğim, mezara kondu

Öptüm yari gamze, çiçekler açtı
Güller açtı desem, gönlüme kaçtı
Gözlerinden müthiş, ateşler saçtı
Kaybolan meleğim, mezara kondu
Bahattin Tonbul
21.3.2013

Bahattin Tonbul
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Mezarda Biter

Kalbime doğmadan,güneşe baktım
Umudum içimde,sönmeden gider
Derdimi söyleyip,paylaşacaktım
Bu sevgi sonsuzdur,mezarda biter

Özüm hala sende,senin sevginde
Sevdana mahkumum,inmez denginde
Birçok güzel gördüm,gerçek renginde
Bu sevgi sonsuzdur,mezarda biter

Gül nedir solunca,dalından düşer
Aşk ise gönülde,yanıpda pişer
Ateşi tutmaksa,yüreği eşer
Bu sevgi sonsuzdur,mezarda biter

Çok acılar çektim,senin yüzünden
Şiirler yazmıştım,yarin sözünden
İki damlayaşı akmaz gözünden
Bu sevgi sonsuzdur,mezarda biter

Toprağa veripde,düştüm dillere
Yağmur yüklü bulut,gitti ellere
Hak verecek özü,sarsam bellere
Bu sevgi sonsuzdur,mezarda biter

Bahattin’in yarden,ayrılmış teni
Sezdiler sevgimi,arama beni
Gönül penceremde unutmam seni
Bu sevgi sonsuzdur,mezarda biter
Bahattin Tonbul
23.10.2011

Bahattin Tonbul
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Mezardaki Sonsuzluğa

Nasıl yaşamışım ben bu dünyada
Sevdiğim yanımda iken anlamamışım
Şimdi rahat değilim yanan bağrımda
Sorun mezardakilere nasıl şaşmışım

Kimi açtı kiminde yoktu,kimide muhtaç
Orada bunların hepsi boştu karınları aç
Boş yere tasarlanma verdiğin kazanç
Yoktu sevgisi yoktu bağlayan bir araç

Dayanamadı kıtlığa yaşanan hastalığa
Zalimlerin çıkarcıların girdiği bataklığa
Tanımadan terk ettiği şu yalan dünyayı
Bakamadı hiç mezardaki sonsuzluğa
8.7.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Mezardı Orası

Bir çukur vardı yanlarında tümsekler
Başları mermer içinde acep neler
Yazılar yazılmış kısaca da tarihler
Doğum ölüm diye ayrı,ayrı bölümler

Dinleyin bir tabutta çıkan beyaz örtüler
Sarılmış içinde bilmem acep kimdirler
Eşilen çukura  koydular kıbleye dönderdiler
Sonrada etrafını örüp üstünü toprak örttüler

Hey gidi hey bir zamanlar ya bayan idi yada bey
Hocayı yalnız bırakıp geri çekildiler olan derebey
Kimse kalmadı artık hesap verilmeye başladı
Allah Yardım etsin yanlarına alsın tüm sahabey

Bıraktık çıktık ordan yalnız kaldı o toprak altından
Ne yer ne içer bilinmez ama ihtiyacı yok ondan
Her insan ayrı ayrı konmuş sıra sıra duruyorlar
Anlaşıldı buraya her halde mezarlık diyorlar
06.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Mezarı Kaybolmuş

Bize verdiklerin, yazdığım değil
Yürekte donacak, kalbi görürsün
Okuyan  aşıksa, ölüm bu değil
Mezarı yok olmuş, toprak görürsün

Mesafelerini, aşıp verirsen
Aşkımızla bensiz, nasıl gelirsin
Gönüllere dalıp, suda erirsen
Mezarı kaybolmuş, toprak görürsün
Bahattin Tonbul
1.5.2013

Bahattin Tonbul
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Mezarı Kazılmış

Ne geçmiş tükendi, nede yarınlar
Bunu böyle deyip, öyle biline
Hayat yenilenip, dolsa torunlar
Mezarı yazılmış, toprak siline

Sevenler farklıdır, farklı severler
Birbirine hasret, olup  diyene
Yari  özleyince, candan överler
Mezarı kazılmış, toprak bilene
Bahattin Tonbul
1.5.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mezarıma Koy

Bir yol var bilirim, Allah’a gider
Bir yol daha var ki, sevdaya gider
Başka bir yol var ki, gönülde tüter
Umudun yitmezse, yol hemen biter
Doğacak sevdanı, mezarıma koy

Her zaman yanım da, yüreğimde ol
Hem de çok uzakta, güneşime dol
Kalbimi ışıtan, yakınca kaybol
Karanlık gecede, gönüllerde sol
Doğacak sevdanı, mezarıma koy
Bahattin Tonbul
13.8.2012

Bahattin Tonbul
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Mezarın Olsa Gerek

O tatlı yüreğini
Yaslasana göğsüme
Acıların biter mi
Baksan sen ciğerime

Yakıyor tüm gönlümü
Unutmadım dünümü
Sevdiğim o günümü
Hatırlarsan dost gerek

Elinle elimi tut
Ateşinle beni yut
Kaybettiğim tüm umut
Mezarın olsa gerek
Bahattin Tonbul
6.6.2009

Bahattin Tonbul
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Mı

Yüreğinden alıp da
Beni sorguladın mı
Anıları satıp da
Hayal kurguladın mı

Gök yüzünde yıldızı
Ellerinle tuttun mu
Aşkın verdiği sızı,
Gönlünde uyuttun mu

Ayrılık gelip çattı
Karanlığa baktı mı
Derelerde bentleri
Coşan sular yıktımı

Damarında akan kan,
İçerini yaktı mı
Seni seven o bircan
Sarılıp da yattı mı

Bomboş duran koluna
Damardaki kanına
Sevdamızın yoluna
Acımadan baktın mı
Bahattin Tonbul
1.9.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mısralar

Yaralar tükenmez,ona ne deyim
Kalp deki fermanı,bozmaz ısrarlar
Aşkımız bulunmaz,cana ne deyim
Yürekten boşalmış,acı mısralar

Yorulmaz sevenler,tartarsa özüm
Göklerde uçulmaz,kapansa gözüm
Sevgimi bağlayan,ürkekse sözüm
Dillerde boşalır,acı mısralar

Yoksuldur sevenler,bırakıp gitme
Hasrete kavuşan,yari terk etme
Acısı tükenmez,yürekte bitme
Kalplerde dolaşır,yalnız mısralar

Dili pek tatlıdır,hoş görü taşır
Kendine deneni,anında kaşır
Sevdası uğruna,özler dolaşır
Umuda yaslanır,yalnız mısralar

Özünde tükense,en son neferin
Aşkımı terk etmiş,yarsiz seferin
Sedası yok olmaz,desen aferin
Bedende dolaşır,acı mısralar

Bahattin’in aşka,diyeceği yok
Gönlü yalnızlaşmış,onu duyan yok
Sevdası derinlerde,anlayanı yok
Umutlar hiç olmuş,bitmez mısralar
Bahattin Tonbul
3.9.2011

Bahattin Tonbul
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Mısralar İçinde

Mısralar İçinde

Bir aşk yetiştirdi,seni göğsünde
Adını koymadım,bunu bilirsin
Sevdası ateşdi,duman değsinde
Mısralar içinde,dua edersin

Işıklar yakardın,aydınlanırdın
O yarin göğsünde,faydalanırdın
Gördüğün rüyada oyalanırdın
Mısralar içinde,umut edersin

Umudu bekleyip,zamanın dolsun
Aldığın sıcaktan,yüreğin solsun
Bu alemde değil,cennette olsun
Mısralar içinde,sevda çekersin

Özleyip sevmişsen,oyar senindir
Gördüğün rüyada,hayal tenindir
Karanlık gecede,nefret kinindir
Mısralar içinde,bensiz çekersin

Gerçek yerindeyse,tutsan elimi
Gökyüzünde tutsak,kalan yelimi
Issız çöllerinde,kuru dilimi
Mısralar içinde,yazar çizersin

Yaşanan sevdayı,kalbinde sakla
O yarden ayrısın,ruhunu akla
Gezdiğin dünyada,attığın takla
Mısralar içinde,bekler gidersin

Bahattin’im bende, çokmu söylendim
Sevdiğim o yarden,ayrı eğlendim
Özledikçe sevdim,ona güvendim
Mısralar içinde,hasret çekersin
Bahattin Tonbul
3.6.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mısralara

Seninle yaşadığım her bir anını
Yazdığım satırlar
Anlar mı bilmem
Değmesin her bir göz yaşlarım
Yalnızken  mısralara
Sızlayan aşk acısını tadar mı bilmem
Bahattin Tonbul
20.9.2011

Bahattin Tonbul
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Mısralarda

Sarmış mısralar
Yer yer senin için yazdığım son şiirde
Sevdanın bedenimi
Kapladığı
Duygu yüklü o kirdi

Özler oldu
Sonbaharda
Sararıp düşen yaprak misali

Gönlüm anılarda yaşanmış bir aşk
Kokulu hasret dolu piiri
Uyan ey sevgili
Uyanda mısralar nerede ki

Durdurulmaz artık ondan arta kalan
Sevgi
Sonsuz bitmeyen değerli
Özlemlerin yeri yurdu hepten
Kirli
Anlamadınmı hala
Mısralarda belli
Değil mi
Bahattin Tonbul
7.9.2011

Bahattin Tonbul
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Mısralarında

Gülsen ağlasan da, bana bakardın
Akıpda durmayan,  gözyaşlarında,
Elin ellerime, değse yakardın
Söylenen şarkının, mısralarında

Bilmezdim bu kadar, güzelliğini
Anlat anlat bitmez, özelliğini
Unutamaz senin güzelliğini
Söylenen şarkının, mısralarında

Hasrete düşmeden, özleme sakın
Söylemek mümkün mü, herşeyi yakın
Günlerce yaklaştım, hayale akın
Söylenen şarkının, mısralarında

Anlayamıyorum, acılar yakar
Anlatamıyorum, gözyaşı akar
Bu derde düşmeden, uzaktan bakar
Söylenen şarkının, mısralarında

Haykırdı geceler, sonu ne olur
Umutsuz bir sevda, elbet kaybolur
Zamanın mekanın, anısı kalır
Söylenen şarkının, mısralarında

Gölgede kaybolmuş, ağlayanı çok
Zinciri silahı, ellerinde yok
Aşk ile kalbime, saplanandır ok
Söylenen şarkının, mısralarında
Bahattin Tonbul
14.8.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Miliyetci Olamaz

Vatanımı köle etmek sence olumlumu
Er kişi isen,Rus'a Çin'e uşak olunurmu
Kurduğun halh mahkemesi sizce doğrumu
Bunları hor gören  milliyetcimi olamaz

Dibiniz Ermeni,Rus'un yahudisidir
Ağzından çıkana dikkat et bu Lenin'dir
Alparslan,Fatih,Atatürk senin neyindir
Atasını savunan mı milliyetci olamaz

Halkcıyız diye kominizmi savunan
Demokrasiye kesinlikle inanmayan
Banka soyup,ordumuza kurşun atan
Bu kişilermi sizce milliyetcidir

Silahların saldırıların yekünü sizde
Kanunsuz derneklerin tümü solun emrinde
Zorbalık yok tartışalım istediğiniz yerde
En güçlü fikir Türk miliyetciliğinde

'Davadan dönenleri vur'diyor kaanları
Böyle diyerek sizleri aldatanları
Türk'ü esir etmek isteyen kör uşakları
Engelleyen mi milliyetci olamaz

Türk'ündür bayrak Türk'ündür istiklal marşı
Böyle bir ruh varsa eğer bunlara karşı
Satılmış salaklarsizce köminist marşı
Söylemiyenlermi milliyetci olamaz

Dinimizin hasretiyle kaynarız için için
Türk islam mührü kalbimizde silinmez perçin
Savunduğumuz bu dava tüm toplum için
Düşüncesinde olanlarmı milliyetci olamaz
14.07.1978
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Millet Meclisi Neden Susuyor

Türk’ün Türk’ten başka dostu yok diye söylenir
Dilimiz yüreğimiz Kürt,Türk denip bölmektir
Türkiye cumhuriyetinde düşman beslenir
Terör değilse dokuz tane şehit bu nedir
Büyük millet meclisinden de hain dinlenir

Vatan kurulurken bu kadar şehit vermedik
Dilimizi bayrağımızı hiç ezdirmedik
Bedenimizi bölüyorlar değişik adla
Ruhumuz İslam vücut Türk’tür Türk oğlu dedik
Kutsal meclisimizde bile hain beledik

Her attığı mermilerdeki kanı içerler
Kana susamış canilerdir,nankör köpekler
Kendilerince yeyip içip,isyan ederler
Vur kaç ile kuzey Irak’ı,yurt edinirler
Yandaşları  meclisimizde keyif ederler

Kendi toprağına hainler tuzak kuruyor
Nice vatan evladını da  şehit yapıyor
Her fırsatta Mehmetçiğe de,ölüm kusuyor
Yurdun her tarafına ateş koyup yakıyor
Türkiye büyük millet meclis neden susuyor
Bahattin Tonbul
2.5.2009

Bahattin Tonbul
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Millet Meclisi Neden Susuyor-1

Türkün Türk’ten başka dostu yoktur diye söylenir
Dilimizi yüreğimizi bedenimizi Kürt Türk deyip bölmektir
Bu terör değilse dokuz şehidin anlamı nedir
Bu vatan kurulurken bu kadar can verilmemiştir
Türkiye büyük millet meclisinde hala hain beslenir

Her attığı mermilerde vatan evladının kanını içiyorlar
Kana susamış caniler yıldıracaklarını zannediyorlar
Kendilerince adlarına hürriyet demokrasi koyuyorlar
Irkçılığı baştan kendileri yapıp inkar ediyorlar
Meclis kürsüsünden bu toprağı parçalayın diyorlar

Kendi sokağımıza toprağımıza pusu yapıp tuzak kuruyor
Nice vatan evlatlarına şehit ederek şahadet şerbeti sunuyor
Ant eden Mehmetçik yılmadan canı uğruna  vatanını savunuyor
Her birinin tırnağı acıdığında yüreklerimiz parçalanıp kavruluyor
Türkiye büyük milletin meclisi hala uyanmayıp  neden susuyor
Bahattin Tonbul
2.5.2009

Bahattin Tonbul
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Milletin Ümmetine

Bu sorular maksatlı
Ümmetin ortak malı
Kim demiş ki Türk atlı
İslam ruhu kamalı

Türklüğe İslamlığa
Biz ancak hizmetkarız
Yürekteki hanlığa
Ateş yapıp haklarız

Hakikati karalar
Zarar Türk milletine
Değerleri yaralar
Milletin ümmetine
Bahattin Tonbul
1.4.2009

Bahattin Tonbul
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Milli Takım Avrupa Kupası Yarı Final

Umutlar bitmişti,milli takımın
Yok böyle şey son anda yediği golün
Acısı içimizde dururken,verdiğin mücadele örneğini
Dünyaya Hırvat maçında gösterdin

Çok büyüksün sen
Umutların tükendiği yerde umut verdin sen
Türkün gücünü hırsını tanıttın hemen
Her şey bitmişken
Son anın adamısın milli takımsın sen

Yılmadın umutlarını yakmadın son ana dek
Örnek oldun dünyaya
İnsan  ölür sonra canlanır ya
İşte onun gibi oldu
Yüreklere tarihe süprizlerle doldun

Unutma nefesin varsa korksun senden bütün dünya
Düdük sesi bittiğini duyuruncaya kadar

Umutların kaybolduğu anda umut doldu yüreğimize
Penaltılarla dört iki yendiğin
Hırvat zaferini
Tarihe altın harflerle yazdın
Yarı finale Almanyayla kaldın
Şu anda Avrupaya
Türkler geliyor diye müthiş rüzgarını
Yolladın
20.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Miras

Miras koydun evini çocuklarını kanepeni bana
Daha vardı geride dostların kardeşlerin bir yana
Sorma hepsinin tek,tek selamları vardı sana
Unutmadık,unutulmayacak bıraktın derin bir yara

İşte bu yara içimdeki kanayan bir mirasın
Bedenimi sarmış ne kadar büyükce hırsın
Daha yokmu benim hatırlayamadığım kısım
Onları sakladın,haber vermedin neydi kastın
11.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Mis Kokarsın Her Gece

Çiçekleri açarken buğdaylar baş tutmuş
Şiirler yazıp mısralar dizdim her gece
Cennet bahçesinde o yarini uyutmuş
Son gülün kokusudur mis kokar her gece

Onun geçtiği sokağa güller bezenmiş
Seninle tanışıp buluşmak da düzenmiş
Aşkımı sağlayan yaradanım özenmiş
O gülün kokusu mis kokar gecelerde

Göğsümdeki bahçesine uğrar dediler
Kopan gülün kokusuna hayran dediler
Son baharını görmeden öldü dediler
O gülün kokusu mis kokar gecelerde

Yazı da kışı da onunla sevda bildik
Bahar sevmeyeni canı gönülden sildik
Kızaran gülleri aşkla saklayıp dildik
O gülün kokusu mis kokar gecelerde

Titrer efendim adını anınca dünden
Tomurcuk gülleri açmadan solmuş hemen
Başaklarda bağlanmış yarimi görmeden
Son gülün kokusu mis kokar gecelerde

Ötelerden koklayarak geldim o gece
Sensiz yazdım şiirlerimi hece hece
Buluşmamız bu alemde sonsuz bilmece
Gülün kokusudur mis kokar gecelerde
Bahattin Tonbul
31.1.2012

Bahattin Tonbul
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Misafirimsin Dünyaya

Misafirsin dünyaya, sızlanma boş ey gönül
Umurunda mı dersin, bu bahar açmışsa gül
Allah’ım derse olur, dalında öter bülbül
Bahane koyma ha, ne sitem et ne üzül

Sabretmeyi koymuşlar, zor olanın adını
Kelimeler çok büyük, deme onun kadını
Söylenene bakarsan, Allah vermiş tadını
Bahane koyma ha, ne sitem et ne üzül

Kaçmanın cezasıdır, yaşanılan o sürgün
Geçmişini terk eden, olamaz ki hiç ergin
Daha geri dönülmez, ölümse sana sürgün
Bahane koyma ha, ne sitem et ne üzül

Güzargahı bellidir, tamamı kader yolun
Engel dolu ayrımlar, hayatta olmuş kolun
Karşısında çaresiz, ağrırsa senin solun
Bahane koyma ha, ne sitem et ne üzül

Bir şey anlatamazsın, boşa yorma kendini
İnandıkları gibi, söyletsinler derdini
Doğrularınla yaşa, Allah verir merdini
Bahane koyma ha, ne sitem et ne üzül

Bahattin etrafında, kirli dolu yalanlar
Sözlerinde durmayan, türlü türlü çiyanlar
Doğru yanlış tüm kavram, etrafına salanlar
Bahane koyma ha, ne sitem et ne üzül
Bahattin Tonbul
16.9.2016

Bahattin Tonbul
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Miskokan Yüreğinle

Görmüyor onu artık buğulanmış son gözler
Yemyeşil kırlar açmış renk renk kelebek özler
Dalından koparılmış yas tutuyor tüm izler
Miskokar yüreğinle her gece neler söyler

Uzanmışsın çayıra,yemyeşil çimenlere
Ellerimle taç yapsam,masmavi görenlere
Gökyüzü deniz gibi,sarmışsa erenlere
Miskokan yüreğinle,her gece seni söyler

Solmuş son çiçeklerin,hüznünü yaşıyorsun
Pusulasız kaptanla,neden dolaşıyorsun
Mor yamaçlar üstünde,zakkumu taşıyorsun
Miskokan yüreğinle,her gece şarkı söyler

Düşen çığ taneleri,gözyaşıyla birleşmiş
Hasret yüklü baharı,sevdasıyle dertleşmiş
Deniz gibi gözlere,masmavilik yerleşmiş
Miskokan yüreğinle,her gece beni söyler

Bahattin’im hüznümü,gönülde yaşıyorum
Yıldızsız sabahlarda,kendimi aşıyorum
Sevdiğim o güzeli,ruhumda taşıyorum
Miskokan yüreğinle,her gece şarkı söyler
Bahattin Tonbul
2.2.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mor Dağlara

Acı bedeni de,sarmış hepsini
Beni mor dağlara yar veremezsin

Yer yüzünde toprak, örtmüş üstünü
Gök yüzünde yıldız,kaplar tersini
Yalnız kalıp yarim,bana küstümü
Acı bedeni de,sarmış hepsini

Kara kaşlarınla,uzaklara bak
Kalbimde yarayı,hiç göremezsin
Şansımı alıpta,ışıkları yak
Beni mor dağlara can  seremezsin
Bahattin Tonbul
21.11.2009

Bahattin Tonbul
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Mosmor

Sensiz sevgiyi ayakta tutup
Gönlüne sarıp,yari uyutan
Yaratanımı ruhunda bulup
Ufkumu açıp,aşkımı tutan

Bu nasıl sevgi,anlaması zor
Yürekte çizgi,yakması da kor
Sevda denilen,gönül ateşi
Sevenlerdedir,gözleri mosmor
Bahattin Tonbul
28.3.2009

Bahattin Tonbul
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Muhsin Başkan Başkaydın

Yüce dağlar arasında kanadın mı kırıldı
Bütün karlar üzerine öbek öbek yığıldı
Ulu tanrım bulmasınlar diye yolu şaşırttı
Muhsin başkan yüreğine Allah aşkı yayıldı
Genç boz kurttun  Alp erendin tüm dünyayı ağlattın

Tipi salıp fırtınası hiçte aman vermiyor
Kar üstünü kaplayınca siste gözler görmüyor
Eşin annen çocukların sevenlerin bekliyor
Bedenini buz kaplamış kalbin hala çarpıyor
Genç boz kurttun Alp erendin Türk dünyası ağlıyor

Memlekete gönül verdin hizmet ettin başkanım
Yüksek yerde görülmedin yaratana hayranım
Kanat takıp melek olup kar altında yatandın
Kucak açıp sonsuzluğun sahibine hayrandın
Genç boz kurttun Alp erendin Muhsin başkan başkaydın
Bahattin Tonbul
8.4.2009

Bahattin Tonbul
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Muhtaç

Yaşayan her şey belli bir amaç içindir
Kendi başına geleceğini,sürdürmektedir
Onun için bazen giyinir kuşanır süslenir
Çevresindekilere huzur ve mutluluk getirir

Hayat bu biri diğerine her an muhtaç dır
Yüreğinde acı,içinde de aşkı saklıdır
Farklı zamanlarda birbirinden sürekli ayrılır
Her insan komşusunun yardımına açık dır

Yaşamak için büyük balık küçük balığı yer
Her canlının yargıları günümüze göre değer
Mutlaka canlıların,sevdiği vardır birbirini sever
Kiminin ömrü kısa,belki  diken olur hayatı devam eder
 15.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Muhtaç Eyleme

Yaradana kurban, olduğum rabbim
Beni kimselere, muhtaç eyleme
Senden başkasına, demem ben rabbim
İnsan kaldıramaz, boşa eğleme

İnsan yükü ağır, zor gelir ona
Sevsede sevmesede, ağırdır cana
Evladına dahi, bakamaz ana
İnsan kaldıramaz, muhtaç eyleme
Bahattin Tonbul
13.9.2016

Bahattin Tonbul
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Mum Gibi Söner

Mertlik ve dürüstlük sevdada gezer
Sevmeyenin kalbi,mum gibi söner
Fesat insanların,bakışı ezer
Aşıkların ömrü,alemde döner

Bakmayla görülmez,sevda çekenler
Hedefe üye ol,özde dikenler
Bu alemde yarsiz,gönül ekenler
Sevmeyenin kalbi,mum gibi söner

Yaşayan dünyamsın,okyanus gibi
Çölde susuz kalan,yanar kum gibi
Alemler yıkılsa,açsa yer dibi
Sevmeyenin kalbi,mum gibi söner

Sen benimsin yarim,aşkına yandım
Yanında ölürsem,hakka inandım
Sana sarılarak,sevdana kandım
Sevmeyenin kalbi,mum gibi söner

Yerin bin kat altı,hakikat dolu
Sebebim yaşatmak,sevginin yolu
Öbür ucunda da,yok olmaz kolu
Sevmeyenin kalbi,mum gibi söner

Delik taşı attı,bomboş kuyuya
İçinde aşk yoktu,hakikat buya
Uzanan kirli el,dokunsa suya
Temizlenir kalbi,mum gibi söner
Bahattin Tonbul
3.8.2011
-

Bahattin Tonbul
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Mumların Işığı

Sevmek yürek ister, taşımak için
Sürdüre bilirse, yaşatır yemek
Aşk boğazda değil, ateşler için
Mumların ışığı, parlatır demek

Sevgi bir lokmada, nede pahalı
İki mutlu insan, toprak sahalı
Çöllerde tutuşur, dünya vahalı
Mumların ışığı, fırlatır demek

Yoksul ay tatilde, uykuda kaldım
Güneş uyuyunca, geceye daldım
Kibriti düşürdüm, sevdayı aldım
Mumların ışığı, parlatır demek

Yalnız kalanlara, perdedir sırdaş
Ölümden geriye, olurmu kardaş
Sevda çeken gönül, sana arkadaş
Mumların ışığı, parlatır demek

Beklenenler değer,  zamanı kayıp
Beğenmeyecekse, söylenmez ayıp
Dillerde dolanır, parmakla sayıp
Mumların ışığı, parlatır demek

Ruhum bedenimden, sıyrıldığı an
Gözyaşı hatırlar, sarhoşluğundan
Hayatın cennette, boşaldığı an
Mumların ışığı, parlatır demek
Bahattin Tonbul
21.8.2013

Bahattin Tonbul
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Mustafa Kemal Işık Yayar

Nutkunda  tarih dersi kokuyor
Vatanı gençliğe bırakıyor
Çocuklara hürriyet sunuyor
Mustafa Kemal Unutulmuyor

Kırk çeşit halka birlik buluyor
Tüm yüreklere örnek oluyor
Gittiği yerde sevda kokuyor
Mustafa Kemal umut oluyor

Şimşek gibi fikirler saçar
Kısa anda yenilik yapar
Bulunduğu ortamı yakar
Mustafa Kemal ışık yayar
Bahattin Tonbul
8.10.2008

Bahattin Tonbul
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Mustafa Kemal’ler On Dokuz Mayısta

Kutsaldır bu topraklar benim ve milletim için
Kim izin verir düşmanın çizmesini burada görmek için
Nasıl satarsınız vatanımın gökyüzünü parçalayarak
Bölmüşler kendilerine göre perçem, perçem ayırtarak

Toprağı sulayan dere ve ırmaklardan atalarımızın kanları akar
Dış güçler toplanmışlar eskiden olduğu gibi haçlı zihniyeti var
Adım,adım parsel,parsel bölmüşler vatanımızı onlar kurtaracaklar
Mustafa Kemal’leri  düşünmemişler bile adeta unutmuş alçaklar
18.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Mustafa Kemal'e Söz Vermişiz

Dillerde dolanır çektikleri
Türk insanına o hizmetleri
Unutulmayan tüm  istekleri
Mustafa Kemal’in dilekleri

Yıllarca haini beslemişiz
Kimlerin uğruna can vermişiz
Hepsini bir bütün Türk demişiz
Mustafa Kemal’e söz vermişiz

Bin ölsek de yüz bin diriliriz
Haçlı severe göğüs germişiz
Mehmetçikleri şehit etmişiz
Mustafa Kemal’e söz vermişiz
Bahattin Tonbul
8.10.2008

Bahattin Tonbul
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Mustafa Kemal'im

Yüzündeki gülücükleri
Çektiği tüm eziyetleri
Hele bizleri göremedi
Mustafa Kemal’im uyumuş

Kalplere dolan cesareti
Okullarda ki tüm hizmeti
Çocuklarda dır emaneti
Mustafa Kemal’im uyumuş

Sureti ay gibi parlıyor
Bir milleti canlandırıyor
Adeta kalkmış haykırıyor
Mustafa Kemal’im uyumuş
Bahattin Tonbul
7.10.2008

Bahattin Tonbul
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Musti'ye..Mustafa Tonbul

Türkiye vatanım,Çorum'dur ilin
Alaca İlçendir,Çöplü köy yerin
Sen bu yerlerde doğdun,hepsi memleketin
Çalışıp karnını doyurduğun,Fransa senin

Yılmazdan olmasın,Edişten doğma
İlk çocuklarıydın,özlemdin hasrettin burda
Baban yer,yer gurbet elde,sense kundakda
Ediş abam sarıp, sarmalayıp dururdu gece konduda

Baban çok hastalandı,çıkamazdı işine
Geçim derdi çok zordu,her günün gidişine
Bu günleri aç susuz,yaşayıp  geçişine
Allah yardım etti,sonradan çıktı Fransız işine

O gün, bu gün baban çalışır durur
Senede bir duyarım hala sürdürür
Maddi manevi,sağlığını bilmem nedir
Allah, inşallah hep yüzünü güldürür

Çok gençdin,görücü usulu evlendin
Anne ve babanı kıramadın hemen evet dedin
Beş çocuğun olmuş gününü nasıl,gün ettin
Lakin sonunda,sevdin,hepsine isyan ettin

Unutma çocuklarıyın,eşiyin hiç suçu yok
Yıllarca birlikte yaşadın hatıraların pek çok
Allah hepsine sağlık versin çok şükür karınları tok
Senin bu yaptığın onlar için olmuş büyük şok

Bilmiyorum sevgi,aşk bambaşkadır
İkinci evliliğin,olmuş ayrı bir telaştadır
Allah mutlu etsin,olgunluk her yaştadır
Senin bu kararın,ani bir bakıştadır

Baksana Musti,küçük yiyenim benim
Yaşın ne olursa olsun,gönlün gençtir senin
Ben sevdim,sevdim de evlenmiştim
Sense bu işin bedelini,çok ağır ödedin

Kimdir nedir,sormuyorum önemli değil
İki gönül bir arada sevgiye olmuş meğil
Karşılıklı  aşk,kader bu, her yerde sefil
Sizin bu sevdanıza, kim oldu söyleyin, kefil

Bahattin'im çok şeyi sonradan duydum,bilemiyorum
Yazacaklarım nedir bir türlü hissedemiyorum
Çoluk çocuk,ilk evliliği yok edemiyorum
Allah sağlık versin,...Nedir göremiyorum
29.10.2007
Bahattin Tonbul
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Mutlu Kalalım

Yüzündeki nurun, aşkla yayılır
Tut elimi gülüm, birlik olalım
Elin değse bana, meze sayılır
El ele tutuşup mutlu kalalım

Ölürsem sevdama, hak yedi deme
Hakkın huzurun da, olur mahkeme
Aşkına köledir, bu garip seme
Tut elimi gülüm, birlik olalım

Hayali kalbinde, rüyası tasa
Mahkum olmuş gönül, düşer o yasa
Ak  ile karayı, bulamaz masa
El ele tutuşup mutlu kalalım

Zamanın gölgesi, içinde yatan
Geceyi gündüze, alıp da katan
Toprağın altında, cenneti katan
Tut elimi gülüm, birlik olalım

İnsanları kader, karşılaştırır
Sevenleri yürek, yakınlaştırır
Umutlar huzuru, hep anlaştırır
El ele tutuşup mutlu kalalım
Bahattin Tonbul
14.8.2014

Bahattin Tonbul
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Mutlu Ol Yeter

Yavrum içimde bir yara var
Seni çok seviyorum
Günlerce kimseyle paylaşamıyorum
Bu sıkıntı sizinle ilgili
İçime attın bana o korkuyu
İnsan sevince sevdikleri ile yaşar
Eğer o tutanacağı sevgiye sahip olmazsan
Hayat anlamsız yaşaması ise çok zor olur

Sevgi tekdir
Diğerleri aldatıcıdır,sahtedir hayaldir gönüllerde
Sevildiğini zannedersin biran
Toz pembe gelir yüreklere
O anlarsa çıkardır bir anda gölge gibi kaybolup gider
Sevdiğini zannedenlere

Sevgi fedakardır,durmadan çoğalır
Sevgi bağlılıktır,ihaneti affetmez
Menfaat karşılığı olan sevgiler
Anlıktır yok olup gider
İtibar edilmez

Seviyorsan Yunus gibi,sev Karacaoğlan gibi,
Sev Mevlana,Hacı Bektaşi gibi
Sonsuzda yaşat kalbindeki sevdiklerini

Sevdiğini zannettiğin sahte sevgi yok eder
Perişan eder,bedeni  karartır hepten
İşte o an kirlenir bütün gönüller
Kaybolur söylemeden ateşin dumanı gibi
Dağılır rüzgarda hemen

Bir anlık zevk yolda çarşıda,kahvede gördüğün
O güzellerde zannettiğin
Yapmacık sahte  sevgi işte o bu
Dışı eli, içi seveni yakar mahveder,eritir insanı
Yavaş yavaş

Hakka hakikata inan,ona sevgisine bağlan ve güven
Gerçek sevgi işte odur.

Aileyi yaşatan:eş Anne,baba,kardeş ve bacıda bulunur
Gerisi boş yere yürek haşlar
Geçici güneşin gölgesi gibi,biran
Isındığını hissedersin,gidince tekrar üşürsün
Temel sevgi iç güdüdür
Doyumdur.

Allah'a ulaş onu yakala veya tut bas yüreğine
Çıkmasın bedeninden o ilahi güç el açıp yalvar
Durmadan sevgini göster.
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Sonsuza dek yaşayacağın ailene ihanet etme sakın
İster kız,ister erkek ol
Ne olursan ol.
Sözünde dur özünü inkar etme,kirletme
İşte söylenen gerçek sevgi budur
Kaderine razı ol
Sonsuzlukta mutlu ol
Yeter
Bahattin Tonbul
10.11.2009

Bahattin Tonbul
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Mutlu Olacaktır

Mutlu olacaktır, sorsan kedere
Bir garipmiş düşmüş, gurbet ellere
Sabırla razı ol, inan kadere
Yardımcı Allah’tır, seven dillere

Cesurlar dünyada, birkere ölür
Korkaklar rüyada, hayaller görör
Susmak istemezsen, o başa gelir
Yardımcı Allah’tır, seven dillere

Koskoca dünyada, yalnız o vardır
Konuşmak istersen, susması ardır
Ağlamak isteyen, elbette yardır
Yardımcı Allah’tır, seven dillere

İyilik yapsanda, hatırlanamaz
Yanlışlar yapsanda, tekrarlanamaz
Kimseyi unutma, aşk saklanamaz
Yardımcı Allah’tır, seven dillere

Anlamaya çalış, yaşamak gerek
Yarden ayrılsanda, ulaşmak gerek
Sevmek saçmalıksa, unutmak gerek
Yardımcı Allah’tır, seven dillere

Bahattin dilsizdir,acılar çoktur
Konuşmaz kimseyle, son sözler yoktur
Canımı acıtan, sevdalı oktur
Yardımcı Allah’tır, seven dillere
Bahattin Tonbul
10.2.2015

Bahattin Tonbul
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Mutlu Olamıyorum

Mutluluğu bulamıyorum içimde belkide kaybettim seninle
Neden sıkıntılanıyorum şimdi anladım bunu seni kaybettiğimde
İkinizi birden kaybetmem şaşırttı beni hayrete düşürdü de
Çaresiz bir şekilde bekliyorum bir gün bulurum ikinizi belki de

Gerçekten ayrı bir dünya mutlu olmak  huzur içinde durmak
Sen gittin gideli ulaşamıyorum telaştan hergün bunalmak
Daralıyor kalbim mücadele ediyorum ayakta kalmak
Bilmiyorum bu nereye kadar sürecek sensiz yaşamak

Uzaklaşıyor günler geçtikçe zaman,sevincim se fazladan
Biliyorum geçen her zaman sana yaklaşıyorum demek o an
Sabırsızlıkla bekliyorum eğer geleceksek yan yana bir an
Her gün dualar ediyorum Allah'a kavuştursun bizi yaradan

Ne kadar sevmişim inan kalbim artık sensiz yapamıyor
Ruhumu ruhunla buluştur vücudum ayakta duramıyor
Sen gittin gideli şu küçük dünya ya artık ışık da gelmiyor
Her şeyinle gittin buradan dönüşü artık mahşere kalıyor
20.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Mutlu Olmuşlardı Da

Ruhun uzaklarda gezer
Bedenin burada toprak da
Hiç mi sevmedin beni
Kayboldun sen sonun da

Bu sürprizin bana
Doğduğun anda
Yüreklerimiz oynar
Mühürlendi sonunda

Buluştu ruhlar gönüller
Yan yana geldiği komşuda
Aktı yürekler,yandı sonunda
Birleşerek mutlu olmuşlardı da
2.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Mutlu Olmuyarlar Benden Kaçıyorlar

Keklik gibi  çok güzeldi sesin,kendi başına ne güzel söylerdin
Arkadaşlar toplanınca hele söyle birtane derdiler mi hiç ikiletmezdin
Gurur kibir taşımaz, hiç kimseyi ayırt etmez kırmaz hatta incitmezdin
Sabreder,duygularını açığa vurmadan bekler üzüntünü hissettirmezdin

Son zamanda çok yalnızlık hisseder oldun,bunu kimselere demedin
Kardeşlerin,arkadaşların hatta candan dostlardan kendini uzak hissettin
Bir türlü sonsuzlukta sıkıldın bunaldın mutluluğu köyde aramak için gittin
Ordada olumsuzluklar canını sıktı,benimle bir oldun mutluk moduna girdin

Bahattin bundan böyle birlikte nereye gidersek gidelim beraber olsun
Rahat hissediyorum sizinle olduğum şu anları daha çok mutlu buluyorum
Çünkü sizden başka kimse benimle sohbet etmeden bir arada olmadan
Mutlu olmuyorlar hep benden kaçıyorlar ben üzerlerine gittikçe kaybediyorum
20.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mutlu Yalnızlıklar

Dedim bu yaşamak, dedi ki hayal
Anılarda kalan, bir kaç görüntü
Belkide bir hayal, belki de sanal
Mutlu yalnızlıklar, olsa örüntü

Kalbini açmışsın, gerçek bir yarken
Kendinden geçmişsin, bir Rabbin varken
İçindeki ateş, hergün anarken
Mutlu yalnızlıklar, olsa örüntü

Hele bilmiyorsan, özür dilesen
Dokunamazdın sen, cana gelesen
İncitip kırdığın, gönlü bilesen
Mutlu yalnızlıklar, olsa örüntü

Başa baş olunca, tuzaktı kadın
Susamış dudağım, nefisdi tadın
Sesler birikiyor, neydi be adın
Mutlu yalnızlıklar, olsa örüntü
Bahattin Tonbul
24.8.2016

Bahattin Tonbul
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Mutlu Yıllar Mine Alara Dalkılıç'a

Ömür yaşta değil, asalet soyda
Doğruluk özdedir, yüreğine kaz
Esen rüzgarları, kaybolur koyda
Sevdiklerine sen, etme sakın naz

Bakacağın yüze, yalan söylemen
Utanacak olsan, böyle gülemen
Sevgi hoş görüdür, adam elemen
Sevdiklerine sen, etme sakın naz

Mutlu yıllar mine, zamanım çok az
Hemen çabuk öğren, yapsan be biraz
Yaş pasta değil mi, üzerine yaz
Sevdiklerine sen, etme sakın naz

Al ye öğretmenim, desende yeter
Mutluluk  gönlünde, uzatma beter
Hayat bir sevgidir, umudu iter
Sevdiklerine sen, etme sakın naz
Bahattin Tonbul
9.2.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mutluluk

Evinize geldim görürüm diye
Aşkım biraz mutlu olsun diye
Mektub yazmışsın sevgilim diye
Anlatırım sevgilim gelirsen bize

Bende aşık olmuşum istemeden
Senin gönlünü çalmışım dünden
Kıskanıyorum sevgilim gelecekten
Eksik olmuyor aşkımız dilimden

Kahrolası saatler geçmek bilmiyor
Zalim sevgilim sevmesini bilmiyor
Bu bahtsız gönlüm seni özlüyor
Her geçen gün sevgin daha büyüyor

Kahrol desen sevgilin olurum
Senin için ben canımı veririm
Hergeçen gün kar gibi eririm
Bu aşkı sana istemeden veririm

Aşık oldum deli dolu yazarım
Seni görmek için feryad ederim
Ne yapalım kötüymüş kaderim
Dilerim beter etsin senide tanrım
5.6.1978
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Mutluluk Oynu

Nasıl bir sevgi ki geçmişindeki her anı beynimde
Nefes alıp verişi,onu mutlu ediyor,daima yattığı yerde
Belki üzülseler bile birbirlerine gülüyorlar durdukları nerde
Mutluluk oynu oynarlar, habersizler her ikiside birbirlerine

Biri konuşamıyor,sadece bakışlarıyla yetinmek zorunda
Diğeride onu anlamak için çırpınıyor yırtınıyor düşüncelerini
Bilmek için,lakin işte çok zor oluyor aynı zamanda anlaşmalarıda
Bunlar bundan sonra ayrılıp tarih oluyor,bilmiyorlar geçmişini
08.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Mutluyum

Karanlıklar saklasın beni
Simsiyah kollarında
Sıksın, sıksın
Bırakmasın  aydınlığa
İzin dahi vermesin umuduma
Zaman dahi ayırmasın
Sevdiğimden aşkımı
Ben mutluyum böyle kalmaktan

Belki görmüyor zannederler
Ama ben onu kokusunu ve ruhunu
Görüyorum orada
Sevdiğimin kolları arasında
Gözlerim kapalı mutluyum
Mutluyum ben buralar da
Bahattin Tonbul
6.2.2017

Bahattin Tonbul
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Müdürlere

Müdürlük taslama, sayın müdürüm
Biz müdür diyelim, olmaz mı sana
Verilen göreve aynen giderim
İçindeki kinin, dert olur sana

İnsanlık ölmedi, insanı satma
Gülmeyi hoş gör, sevgiyi atma
Pişman olacağın, bir şeyi yapma
İçindeki kinin, dert olur sana

Hayaldir düşüncem, olsa da baskı
Eğitim yapılmaz, kırılmış kaskı
Sevdası için, yaşama aşkı
İçindeki kinin, dert olur sana

Sağına soluna, şeytan doldurma
Öğretmene saygı duy, sakın yıldırma
Sen müdür ol da, boşa saldırma
İçindeki kinin, dert olur sana

Yüreğini saf tut, düşsen bu yola
Koyma öğretmeni, sağa ve sola
Ayırım yapma ha, versen de mola
 İçindeki kinin, dert olur sana

Kökün öğretmendir, nedir isteğin
Neden köstek olun, sönmüş desteğin
Sudan bahaneyle, yetsin kestiğin
İçindeki kinin, dert olur sana

Bana karşı hiçbir, tepkin yok ama
Eğitim öğretim, hiç olmaz yama
İnat etme vazgeç, yakışmaz sana
İçindeki kinin, dert olur sana

Bahattin’im duydum, içimdeki yara
Gerçek üzülürüm, bende bu ara
Kararmış geceden, olma kapkara
İçindeki kinin, dert olur sana
Bahattin Tonbul
6.4.2016

Bahattin Tonbul
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Mükafat

Ben sana öldü demem, yaşarsın hep kalbimde
Seni sonsuz sevene, mükafat mı bu desen
Özlemler durur hepten, acır sevdan kalbimde
Unutmadım seni ben, acap gönülde isen

Bitmez yarınlardayım, ama ben farkındayım
Arasan her gecede, hemencik arkandayım
Ben yanıbaşındayım, dönen o çarkındayım
Seni sonsuz sevene, mükafat mı bu desen

Dinle beni ey dostum, hatta özlemlerdeyim
Tam kabullenmiş iken, onsuz gözlemlerdeyim
Yanı başı dururken,  bitmeyen sözlerdeyim
Seni sonsuz sevene, mükafat mı bu desen

Güz olunca iz olur, açmayan sabahlara
Sen aşkını bulsanda, sözler tüm mısralara
Ben aşkın yerindeyim, gelsen yar ısrarlara
Seni sonsuz sevene, mükafat mı bu desen

Sen sakın emin olma, aşkı emin değilse
Sevdayı boşa koyma, başı biraz eğilse
Yeterki sen candan sev, o yar boyun eğmişse
Seni sonsuz sevene, mükafat mı bu desen
Bahattin Tonbul
15.8.2012

Bahattin Tonbul
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Müthiş Bağrımda

Bir pamuk kadar ak ve yumuşak
Bulut kadar sanaldın ufkumda
Hatıraların belimde kuşak
Geçmişin yok olur bir anda

Gönlüme bir masal gibi girdin
Saklandım durdum seni bağrımda
Beynimi her an tedirgin ettin
Üstünü örttüm kara toprakla

Rüyalarım hep seninle doldu
Olmasaydı o sevgin ruhumda
Kalbimdeki sevdanla yoğruldu
Aşkını bırakmadım sokak da

Yok olacak anılar geçmişim
Onu saklardı çocuklarımda
Gördün mü sen yaşarken hiçmişim
Seni uyuttum müthiş bağrımda
Bahattin Tonbul
17.12.2008

Bahattin Tonbul
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Müthiş Kadın

Sevdin söylemeye çekindin içine attın sakladın
Muhtaç olanlara,zayıflara merhamet ettin acıdın
Kenini düşünmedin hep başkaları için parçaladın
Nasıl birisin sen bu dünyada tekdin müthiş kadın

Çocuk gördün sevindirmek için son kuruşunu ona verdin
Çünkü o sevinince sende sevindin,gerisini düşünmezdin
Yardıma muhtaç gördümü,yardım etmeden geçmezdin
Nasıl birisin devamlı yardım eder,geriyi hesap etmezdin

Eşin duymasın ağrı çektiğini,çocuklar hissetmesin
Kardeşlerin duymasın bütün acıları içinde eritirsin
Komşular,eş dost sakın ha benim için üzülmesin
Müthiş kadın sen Allah aşkına nasıl biriymişsin
06.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Naciye Güzel

N ur gibi yüzün,nasılda parlar
Ağarmış saçım,gözümü okşar
C anımı yakan,büyük umutlar
İ sterse gönlüm,dağıtacaklar

Yüreğimde sin,sen benim canım
Erişilmezsin,akacak kanım
Gönlümü tutan,söze kanarım
Üzmeyin onu,kime sorarım

Zalimse kalbin,uçu veriyor
El deki sevgi,geri dönmüyor
Laleyi sümbül,değiştiriyor
Naciye güzel,dilerse eğer
Bahattin Tonbul
18.09.2008

Bahattin Tonbul
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Namazı Kılın

En ziyade secde, hakikatına
Kul rabbine yakın, onunla kalın
Öyle ise secde, barikatına
Duayı çok yapın, namazı kılın

Aşık olmayı da, candan istedik
Yaşayan gönül de, tadalım dedik
Vuslatın hasreti, yakması gedik
Duayı çok yapın, namazı kılın

Akıl veren bolsa, düşünceyi ser
Elinden tutarsa, hiç olmazsa ver
Hayaller içinde, hakikata er
Duayı çok yapın, namazı kılın

Güzel olan her şey, onla sevilir
Dostluk unutulmaz, ruhla eğilir
Özel kader güzel, dese övülür
Duayı çok yapın, namazı kılın

Ender insan yaşar, bütün bunları
İyi ki varsınız, tanrı kulları
Benim özel dostum, sermiş yolları
Duayı çok yapın, namazı kılın

Bahattin’im beni, sevdamla eyle
Gece karanlıkta, hakikat söyle
Umudun elçisi, sevgidir öyle
Duayı çok yapın, namazı kılın
Bahattin Tonbul
31.1.2013

Bahattin Tonbul
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Namazını Kıl

Namazı tadınca, için huzurlu
Yeni başlıyorsan, özünde akıl
Vicdan azabın da, sonsuz hızırlı
Bin pişman olmadan, namazını kıl

Dinle ey yüreğim, sessizce dinle
Sevdası aşkadır, onunla inle
Hepsine selam et, belki yüzbinle
Bin pişman olmadan, namazını kıl

Sevgi fedakardır, olacak elbet
Canı gönüllere, dolacak elbet
Ruhun yüreğim de, solacak elbet
Bin pişman olmadan, namazını kıl

Geceyi gündüzü, ömüre katma
Verilen zamanı, geriye atma
Hesap anı gelir, boş yere yatma
Bin pişman olmadan, namazını kıl

Büyüğü küçüğü, yoktur huzurda
O sana vermiştir, herşey hazırda
Sevdanın kalbine, giren hızırda
Bin pişman olmadan, namazını kıl

Bahattin de derki, selamım olsun
Beş vakit secde de, gönlüme dolsun
Her şey Allah için, huzuru bulsun
Bin pişman olmadan, namazını kıl
Bahattin Tonbul
31.1.2013

Bahattin Tonbul
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Namık Kemal

Namık Kemal bitmez, seveni varken
Artık bende şuan, Maltepedeyim
Geçmiş anıları, yaşat sen erken
Saraçoğlu yitmez, son tepedeyim

Demek ki bu nadir, onlara kandık
Sözleri hakikan, adamdır sandık
Zulmeder acıyla, ateşle yandık
Namık Kemal gitmez, seveni varken

İnkar etmem onu, ağla hele gül
Ağlayan birine sus denmez be gül
İnleyene care, dikensiz o gül
Bu yürekler ölmez, seveni varken

Kırdıkları zaman, sus de sen ona
Sedefe benzerim, elinde kına
Kavuşunca gülme, aşkın sonuna
Kırılıp ezilmez, seveni varken
Bahattin Tonbul
16.6.2016

Bahattin Tonbul
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Namık Kemal İlköğretim Okulu

Namık Kemal İlköğretimde okumak ayrıcalıktır
Burada ki öğrenciler seçilerek alınmaktadır
Durumun iyi değilse hemen kayıtını durma aldır
Burada herkes okuyamaz öğrencisi deryadır

Müdürü Muhsin bey gerçekten müdürlerin bey efendisi
Otuz yıldır öğretmenim böyle düzen böyle ahenk neresi
Kızılayın ortasında bütün öğretmenlerin ayrıca seçilmesi
Bu okulun kalitesini yaşarken artırıyor içindeki prensesi

Nuri bey müdüryardımcımızdır ayrı bir beyin ayrı bir kalitedir
Saniye hanım müdüryardımcısı toplantılarda parlayan güneşidir
Bütün öğretmenler sanki bir yıldız etrafı ışıkla aydınlatan fertdir
Memuru hizmetlisi ile öğrencilerin kumrularda tek güvencesidir

Altı A-B sınıfı varki okulun en vaz geçilmezleri vardır içerisinde
İyisi kötüsü demek zor bunları eğiteceğiz hepimiz bu yüreklerde
Yedi A ise özel sınıf yirmi bir kişiyle alacağı bilgiyi görür eğitimde
Sekiz C ise ulaşmışlar zirveye yarısından fazlası aldığı kaliteyle
16.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Namık Kemal İlköğretim-1

Öğretmenliği sizde anladım,sizde taddım
Görev yaptığım okullar içinde abu hayattın
Yıllarca mazin belli adına yakışanı hep yaptın
Sen Namık Kemal'din her zaman öyle kalacaksın

Bünyene katılan gelmiş geçmiş tüm öğretmenlerden
Başka okullarda olmayan bir gelenekle onları yaşattın
Çünkü onların hepsi seçmeydi değerliydi ayırım yapmadın
Sen Namık Kemal'din yıllarca değişmedin hep öyle kaldın

Öğrenci senin için kutsaldı,tek,tek özenle işledin
Onların geleceğini hayallerini faliyetlerle gösterdin
Memlekete şairler sanatçılar ve bilim adamları verdin
Sen Namık kemal'din yıllarca usanmadan hizmet ettin

Yaptıkların yetmedi hep daha iyisi olsun istedin
İyiyi kötüyü  tartışır sonrada en güzeli seçerdin
Vatan aşkı,insan sevgisi başarıyı sen öğrettin
Sen Namık Kemal'din yıllarca eğitimin ilkleri idin
06.04.2006
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Namık Kemal İlköğretim-2

İlk sözcüğün Namık etrafında  şan ve nam saldın
İkincisi Kemal'di bunuda Atan Mustafa'dan aldın
İkisini yıllarca bir arada getirip korudun kullandın
Sen Namık Kemal'din adına yakaşır hep ün yaptın

Yerin genişti kıskandılar senin binalarını tek,tek aldılar
Bir bina diğeride karşıda spor salonunu zorla bıraktılar
Ne yaparlarsa yapsınlar,senin özünü geçmişini bozamadılar
Sen Namık Kemal'din küçültselerde bedenini  yıkamadılar

Yılmadın mücadele ettin,kızılayda ışığın hiç sönmedi
Tek binada olsan eğitimini sırtında taşıdın yok edemedi
Müdürü,idaresi,öğretmeni memuru ve öğrenci velisiydi
Namık Kemal ilköğretimin eğitimcilerin meşalesiydi

Bırakmadılar hiç,kimi içten kimide dışarıdan hedef seçti
Okulda eğitim kendi kendine dedi kodu olmadan giderdi
Bütün görevliler olgun ne yapıp konuşulacaklarını bilirdi
Namık kemal ilköğretimin iş yeri kızılayın merkeziydi

Yerin çok güzel kumrular bahçende gezer ve öter
Sanki bütün öğrencilerin yarış içinde onlardan beter
Karınca gibi çalışır,öğretmenleri onlara hizmet eder
Namık kemal ilköğretim kızılay meydanında ikamet eder

Yerin küçükde olsa,yaptığın hep büyüktü büyük kaldı
Okullar içinde tüm faliyetlerde adeta nam saldı
Adını duyanlar saygı ile güler ve sana el sallardı
Namık Kemal İlköğretim kızılayın ortasında kaldı
06.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Namık Kemalleri

Gökyüzünde yıldız, sayılırmı hiç
Otuz yedi yıldır, toplayamadım
Karanlık gecede, göz kırparmı hiç
Öğretmenliğime, can doyamadım

Şu beşinci sınıf, ayrı bir dünya
Çoban yıldızını,  düşünüyorum
Beş A ve C lerin, hepsi bir rüya
Namık Kemalleri, düşünüyorum

İyi ki öğretmen, olmuşum bende
Çocuklar gönlünde, sızlar bedende
Arayıp bulunmaz, o sevda tende
Umut verir bana, doyamıyorum

Yedi B, yedi C, unutulmazlar
Yıllarca sevgiyi, bırakamazlar
Kapatma okulu, cahil aymazlar
Namık Kemalleri, düşünüyorum

Peşinden gelecek, cesareti var
Bütün hayallerin, esareti var
Şatafat gözlüm o, harareti var
Umut verir bana, doyamıyorum

Bahattin yaşlanmak, kendi halinda
Basit sade çıkar, öğret vadinde
Küçük ama mutlu, olmaz zalimde
Namık Kemalleri, düşünüyorum
Bahattin Tonbul
22.5.2016

Bahattin Tonbul
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Nankör Değilim

Seni sana deyip aldın gönlümü
Uzaklarda ateş yakan sevgilim
Kalbimde yaraya sapla süngünü
Gökyüzünde kuşlar uçar sevgilim

Bakamazsın bana içten ağlarsın
Ayrılığı sevmem sende bilirsin
Durmazsın ruhumda,her gün dağlarsın
Gece rüyalarda aşkım delirsin

Gönül acısını,bende bilirim
Gidince o elden,dönmez sevgilim
Uzaklardan da ben,sana gelirim
Aşkı inkar eden,nankör değilim
Bahattin Tonbul
28.4.2009

Bahattin Tonbul
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Nankör Şerefsiz

Öyle yorgunum ki,şu son günlerde
Kimisi kıymetli, kimi gereksiz
Öyle üzgünüm ki, solmuş tenlerde
Yaşatır gönülde, nankör şerefsiz

Anlamaz seveni,kültürü yoktur
İki argo ile,güleni çoktur
Tatlıdır o dili,gerisi oktur
Aldatır sevgiyi,nankör şerefsiz

Anlayamaz insan, ağlatır onu
Geçmişini saklar, haindir sonu
Bilemezsin aşkı, sanki bir konu
Aldatır sevgiyi,nankör şerefsiz

Güvensizki her şey,ona neşedir
Baktığı her güzel,ayrı köşedir
İzlenen hayatı, gizli gişedir
Aldatır sevdayı,nankör şerefsiz

Korkarım insandan,insan sevmekten
Öyle canım acır, hatır görmekten
Yapılan iyilik,göstermelikten
Aldatır sevgiyi,nankör şerefsiz

Dokunmayın bana,değmen yarama
Unutmak istiyom, sevdam zor ama
Yaşıyor bu şekil, sönsün kor ama
Aldatır sevgiyi,nankör şerefsiz

İçimde kıpırtı, severmi gülen
İlişki yok iken,evliyim diyen
Neden değiştiyse, hakikat dilen
Aldatır sevdayı,nankör şerefsiz
Bahattin Tonbul
7.8.2012

Bahattin Tonbul
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Narı Cehennemde

Bittim artık
Sende konuşma
Hasret kaldıkça batıyor geçmiş karanlığa
Kapanmıyor gönül kapım
Sevmem senden sonra başkasını
Yok artık kapattım aşkımı
Sevdama olan inancımı
Yok saydım
Bu alemde

Bak geçen bunca zaman bitiremedi
İhanet de etmedim sana
Sızılarım çoğaldı
Devleşen aşkımız
Tarih oldu şiirlerde
Sayfa sayfa döküldü nesilden nesile
Dolaştı gönüllerde

Yıllar ayları
Aylar günleri kovaladı sensiz
Tükenmedi
Eksilmedi bile sevdamız
Dolu verdi birden
Derya deniz gibi,kapladı ruhumu
Rüyalarla ihanete uğradıksa da
Vaz geçmedik sevmekten
Hep bekledik bir gün döner diye

Yaram derin
Acım çaresiz
Umudum kırık olsa da
Susup bekledim seni

Ne diliyor
Neyi özlüyorum biliyor musun
Ayrılık saati geldiğinde
Bir elveda edemedik
Ogün bugün sustum sonsuza kadar
Sana olan aşkımın
Ateşi yakacak hem seni hem de beni
Narı cehennemde
Bahattin Tonbul
21.5.2011

Bahattin Tonbul
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Narı Var

Bakmak yeterli gelmez
Ayrılığı sevilmez
İçindeki kokular
Ömür boyu hiç gitmez

Tüter burnunda tüter
Bu sevda beni üter
Çok sevdiğim güzelden
Ayrı olmak bin beter

Yüreğimde acı var
Hakta lam durmaz sorar
Yari ayrı olanın
Hasreti var narı var
Bahattin Tonbul
6.4.2009

Bahattin Tonbul
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Nasıl Akardı

Karanlık geceyi, unutamadım
Yıldızı süpürsen,farkında değil
Sevda çeşmesini karartamadım
Güneş kucağında, gönlüme eğil

O yari çok sevdim, anlatamadım
Yakan gözleriyle, bana bakardı
Onsuz dünyaları, sarartamadım
Yağan yağmurlar da, nasıl akardı

Ciğerim kurudu, nasıl duymazsın
Koca bir sevdayı,umursamazsın
Geçmişi anarak,uyutamazsın
Yağan yağmurlar da, nasıl akardı
Bahattin Tonbul
16.8.2012

Bahattin Tonbul
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Nasıl Bakarım

Bıraktığın yerde can,sevgilin yoksa
Toprak daki bedeni,parçalanmışsa
Albümdeki anılar,bulunmuyorsa
İçim durmadan yanar,keşke konuşsa

Karanlıkların yanan,ışığı olsam
Derinliklere dalsam,sana ulaşsam
Nasıl bir derya imiş,keşke kavuşsam
Bakma bana öyle can,içine aksam

Deli gibi dolanır,seni ararım
İçindeki yarayı,nasıl sararım
Eşi dostu görünce,hatır sorarım
Yarimin gözlerine,nasıl bakarım
Bahattin Tonbul
27.07.2008

Bahattin Tonbul
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Nasıl Bakarsan Bak

Açmış gözünü yandan yandan bana bakar
O bakışlar ta içerimi,derinden yakar
Hele kokusunu ciğerime,dolu, dolu çekince
Ateş olur,su olur,ekmek olur,kan olur akar

O benim güneşim,ayım,yıldızım,dünyam
Bu saydıklarımı birbirine bağlıyan
Gök yüzünde neleri göre biliyorsam
Onsuz yalnız hiç bir yerde yaşıyamam

Onunla yaşamım,hareket kuvvet alır
Can verir varlığı,dünyamı aydınlatır
O bakışları adeta,içimi rahatlatır
Nasıl bakarsan bak,o sır haktalada saklıdır
19.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Nasıl Beklerim

Silahı doldurup ateş ederse
Toprağa katıp da nasıl beklerim

Yarim bülbül olmuş bana bakıyor
Kuru dala konup avcı görürse
Gönüllere dolmuş cana akıyor
Silahı doldurup ateş ederse

Bedeninde saçma,kalbinde acı
Hakka el açıp da dua ederim
Yarden uzak olup başında tacı
Toprağa katıp da nasıl beklerim
Bahattin Tonbul
22.9.2009

Bahattin Tonbul
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Nasıl Bir Sevgi

Çıkdım her yerde,eşe dosta sordum
Aşıktım ona,söylüyemiyordum
Konuşan dilim,durduramıyordum
Nasıl bir sevgi,unutamıyorum

Bana sormadan,yaktılar dünyamı
İçinde vardı,aşkımla sevdamı
Durduramadım,yanan o anımı
Nasıl bir sevgi,aldınız canımı

Oda terk etti,yalnız kaldım bende
Seven yüreğim,eridi içimde
Seni tanıdım,unutmam ahretde
Nasıl bir sevgi,adın şiirlerde
16.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Nasıl Budarsın

Dilerim tanrıdan beni anasın
Canıma can katıp kucak açasın
Yumuşak göğsüne sevda koyasın
Gittin o ellerde rahat yatasın

Gülen gözlerinle bana bakardın
İçerime dalıp yürek yakardın
Uzayan kolumu nasıl kopardın
Sızlayan bedeni çekip atarsın

Tek ettin beni sen,koydun burada
Tanrıya giderken erdin murada
Gurbette ayrılık çektin kurada
Yari her an anıp çöle atarsın

Gözümdeki yaşlar durmadan akar
Sensiz bu dünyada içimi yakar
Yerde gökte tanrım ne güzel bakar
Tuttuğun dalları nasıl budarsın
Bahattin Tonbul
9.6.2009

Bahattin Tonbul
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Nasıl Eritti

Kara sevdamızı yürekler de yaktın
Benim bu dünyamdan nasıl uzak attın
Aşkımızı birbirine dolaştırdın
Soramazdım feleğe nasıl çürüttü

Koyamadım tüm kalbini can desene
Damarımda dolaşırdın hep gelsene
Bu canımı sana adadım  bilsene
Soramazdım feleğe nasıl eritti

Ayrılıkla hasreti oraya koyma
Yarimi benden sakın ola ayırtma
Eşe dostta boştan yere de baktırma
Soramazdım feleğe nasıl eritti
Bahattin Tonbul
12.10.2008

Bahattin Tonbul
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Nasıl İzlerim

Herşey geçmişinde, bunu unutma
Bıraktığın yerde, seni özlerim
Uzaklardan bakıp, sakın sırıtma
Hiçbir şey geçmiyor, nasıl izlerim

Affetmek sabırdır, belkide yara
Ağır iyileşir, atılmaz nara
Siteminde olsa, bulaşmaz kara
Hiçbir şey geçmiyor, yari özlerim

Neyin var neyin yok, deseler sana
Üzüntüler dolmuş, acıdan yana
Kinin olsa bile, bakışın bana
Hiçbir şey geçmiyor, nasıl izlerim

Doğru insan olup, karar verirsen
O kişi doğrudur, diye bilirsen
Ölüme yaklaşıp, gülebilirsen
Hiçbir şey geçmiyor, nasıl izlerim

Canı yakar dostun, bitmez sözleri
Kalp yakardı elbet, yarin gözleri
Umudun içinde, candır özleri
Hiçbir şey geçmiyor, nasıl izlerim

Kaderimizdeki, hayale bakın
Kalplerimizdeki, yaradan sakın
Yaz Allah’ım yazda, olalım yakın
Hiçbir şey geçmiyor, nasıl izlerim
Bahattin Tonbul
1.1.2015

Bahattin Tonbul
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Nasıl Kıydın Bize

Fakirlik yokluk içimizi ezmiş sevgilim
Senin ile birlikte fazla yeyip içmedim
Hep geleceği düşünmekten gezmedim
Çok sanssız yıllarımızı birlikte geçirdim

Amacımız çocuklar onların eğitimi
Yemeden içmeden kesmiştik değilmi
Gökçen biraz uzattı hayallerimizi
Yapdığımız bu emek bir şeye değdimi

Ömrün yetmedi rahat lıyacağın an
Çok şeylerden fedakarlık ettiğin zaman
Anlıyamadık gençliğin bizden koptuğu an
Dayanamadın toprağa çekti seni o zaman

Sanki burda görevini tamamladın bitirdin
Kızını ve oğlunu daha evlendiremedin
Ecem lisede okuyor onu düşünmedin
Nasıl kıydında bizi bırakıp terk ettin
31.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Nasıl Sevdi

Sensizlik pişti yüreğimi olgunlaştırdı sevgi ayrı bir aşktı
Onunla yaşadı gönlüm onunla sonsuza dek olgunlaştı
Unutamam adını duyduğum anda elim ayağıma dolaştı
Seni nasıl sevdi sana nasıl bağlandı hala anlaşılamadı

Çok müthiş bir elektiriğin var etrafını adeta enerji atar
Bakıp gördüğün  insan iflah etmez yüreğini parçalar
Bu gücü bu sırrı nerden aldın çevrende anlaşamazlar
Beni yıllarca bağladın kendine çocuklarında unutmazlar
02.05.2008
Bahattin Tonbul
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Nasıl Sevmeliyim

Seni nasıl sevmeliyim bilemiyorum
Güneşin batışını sana benzetiyorum
İçindeki kıpırtıyı adeta hissediyorum
Kokunu seninle olan anıları özlüyorum

Bakma bana gözlerini yumma ne olur
İçindeki fırtınalar kanını,kanımı  dondurur
Senin için bu yürek yana,yana kül olur
Bulunduğun ortamı o güzel kokun doldurur
17.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Nasıl Soludun

Bir varmış birde yokmuş,demek geçer içimden
Seven yürek kaybolmuş,sonsuzluktan giderken
Dünya durmadan dönmüş,yağmur bulut seçerken
Acıları gitmemiş, karanlıktan geçerken

Çok ağladım çok durdum,sevgi dolu umudum
Gittiğin o alemde,bensiz nasıl soludun
Bahattin Tonbul
3.3.2010

Bahattin Tonbul
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Nasıl Yatarsın

Seni aşkımın içinde sevemem
Derindeki acıları silemem
Durup dururken de canın yanarsa
Sana bu alemde kal da diyemem

On yıldır da bu yaranı,tutarsın
Sancıları anılara atarsın
Konuşamazsın son iki ayda hiç
O alemde bensiz nasıl yatarsın
Bahattin Tonbul
29.4.2009

Bahattin Tonbul
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Nazar

Gönlümdeki yanan aşka
Sensiz olan hayat başka
Çekip gittin bu alemden
Aşksız dünya gerçek laçka

Anıları sakla yarim
Birlikte zamanlar karim
Sensiz geçen bu alemi
Atı versem dersin zalim

Yüreğinde bende varım
Ne zararım nede karım
Sevda dediğin mekanlar
Hasretinden can yakarım

Sarma beni göğsüne yar
İçinde yanan ateş nar
Güzeller güzelisin sen
Yapma sevgimize nazar
Bahattin Tonbul
15.7.2009

Bahattin Tonbul
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Nazar Böceğim

Dünyada paha biçilmez mücevherim
Ben onu burada nasıl kaybederim
Gençliğimde kazandığım tek eserim
Canıma can katardın nazar böceğim
Bahattin Tonbul
1.5.2011

Bahattin Tonbul
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Nazar Değdirdin

Seni sensiz tanımak,çok zor geliyor bana
Acınsa yüreğimi,her an deşiyor
Hatıralarımızsa,hayalleşiyor
Aşkımız bundan böyle,mahşerleşiyor

Yar denilince canım,aklıma geldin
Kurşun yarası gibi,kalbimi deldin
Bunca zaman sevmiştin,neden terk ettin
Aşkımıza canım yar,nazar değdirdin
Bahattin Tonbul
16.08.2008

Bahattin Tonbul
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Nazar Eden İnsanları Görürsün

Ruhumu sardı sensizliğin
Korkusu
Bedenimi yalnız bırakmış çevredeki
Kokun
Hayatı yok etmiş su birikintileri
Bak çamur
Üstüme sıçrayınca berrak
Görüntüsü
Çıkmıyor lekesi hatta varsa
Kokusu
Sinmiş tenime yanaşılmıyor
Leş gibi
Bize sevgimize nazar eden insanların
Görüntüsü
8.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Nazar Edeni

Sonsuzluğun yok oluşuna bak
Sensizliğin içerisinde kaybolacak
Umutlar tek tek tükenirken
Hayat yavaş yavaş adeta yok olacak

Adeta dünyayı verilen ısıdan soğutup
İnsanları ölüm usul usul yok ediyor
Sessizlik yaşamı yüreğinden kavurup
Sevenleri düşünmeden birbirinden ayırtıyor

Yok edebilmek için hiçe sayıyor evreni
Yeri göğü suları ağaçları sayabildiklerimi
Sevip sevilen yürekleri birbirine kitleneni
İstemiyor kendisinden başka nazar edeni
8.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Nazar Mı Değdi

Aşkın gölgesinde, uyumak ister
Sevdayı göğsünde, bilerek eğdi
Ben öldükten sonar, hakikat göster
Sevdiğim güzele nazar mı değdi

Uzaktan bakardı, o müthiş gözler
Doğayı severdi, yaşarken özler
Yıllarca yürümüş, ağrımış dizler
Sevdiğim güzele nazar mı değdi

Elleri elime değdiği o an
Hasretim göğsüne, bağlandı o an
Dillerde şarkılar, çoğaldı o an
Sevdiğim güzele nazar mı değdi

Dereler coşuyor yağmur yağınca
Topraklar özlüyor, hasret kalınca
Sevdiği güzeli, kalbe sığınca
Ölümü görene, nazar mı değdi

Ayrı düşmüş gönül, çıkmış dağına
Mahpus olmuş yürek, inmiş bağına
Yar gitti gideli, sarmış ağına
Sevdiğim güzele nazar mı değdi

Denize düşenler,farklı sarılır
Yarinden ayrılan, candan yarılır
Aşka küsmüş olan, kime darılır
Sevdiğim güzele nazar mı değdi
Bahattin Tonbul
6.9.2012

Bahattin Tonbul
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Nazına

İlk görünce sevmiştim,bakamadım hızına
Aynı gönülde idik,tadamadım azına
Sensiz geçen bir kışın,varamadım yazına
Hak yakar,hasret bıkar,özleyerek nazına

Azında gerçek tattır,ufuktaki mehtap dır
Damarda akan kanın,içinde iltihap dır
Sevdik yari yıllarca,aşkı bir cerahat dır
Can akar,özlem bakar,ağlayarak nazına

Gök yüzünde dolanan,kara bulut eridi
Yağmur olup sulanan,boş gönüller ne idi
Sevda çeken aşığın,ciğerleri çürüdü
Hak yakar,hasret bıkar,özleyerek nazına

Düşerse ona hasret,hiç çağlayan gördün mü
Uçma dedi o gönül,bulutta gözüktün mü
Yüksekte uçan şahin,avlayıp üzüldün mü
Hak yakar,hasret bakar,özleyerek nazına

Dillerden düşmeyecek,bu sevdaya ne dersin
Esir olmuş yüreğin,bedeninde beklersin
Gökyüzünde yıldıza,acep neler ekersin
Aşk yakar,hasret bıkar,ağlayarak nazına
Bahattin Tonbul
4.11.2010

Bahattin Tonbul
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Nazlı Yari

Nazlı yari toprak ettim, kaç yıldır
Toprak beni ben toprağı, unuttum
Acıları çeker oldum,  can aldır
Hangi dağlar aşılacak, unuttum

Gönlüm heran dağa taşa, giderdi
Şimdi ruhum çeker oldu, her derdi
Yollar seni oda yari, severdi
Hangi dağlar aşılacak, unuttum

Bilmiyorki herkes sever, elayı
Başım ağrır göremezsem, sılayı
Dosta düşman verebilse, belayı
Hangi dağlar aşılacak, unuttum
Bahattin Tonbul
27.1.2017

Bahattin Tonbul
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Ne Altın Kaldı Nede Gümüş

Yerde uzanmış biri yatıyor
Ne derdi var acep,kalbi atıyor
Ayağından tutmuş,belkide o acıyor
Göğsüde açık etrafına şaşkın şaşkın bakıyor

Ne oldu ona da o vücudu çekemiyor
İnsan bulunduğu ortamı hiçe sayıyor
O da canlı içinde ne fırtınalar çakıyor
Yaklaştım ona garip garip bana bakıyor

Merhamet ya içim üzgün, kalbim burkuldu
Çaresizliğim ona karşı nutkum tutuldu
Edemedim elinden tuttum oda kurtuldu
Sesi çıkmıyor halsiz halsiz toprağa yoğruldu

Korktum birden bağırıp yardım istedim
Çevremde insan çok hepsi garipsedi
Ne olur tutun yardım edin diye inledim
Bana üzgün üzgün bakarak gülümsedi

İşte son oldu o an o bakış o gülüş
Kalbimden akan ılık ılık süzülüş
Hiç aklımdan çıkmaz,içimdeki büzülüş
Dünyam yok oldu ne altın kaldı nede gümüş
25.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ne Aptalmışım

Artık gözlerinde yaşta akmıyordu ki,yaşı olaydım
Bakıyordun bazen dik dik belkide tanıyamıyordun
Sen güzel şeyler söylüyeceksin ya konuşamıyordun
Ne söyleyeyim ben sana canımdan sana can kataydım

Belkide göz yaşlarını bize göstermeden içine attın
Hey sevgilim bütün bunları neden ha neden yaptın
Sevdiğimi biliyordun daha ben sana neler yapaydım
İçimdeki  aşkın sevgin bitmedi ki durmadan bana baktın

Yaşadıklarımı gözden geçirdikçe ne hatalar yapmışım
Çektiğin acıları bize yansıtamadın neden anlıyamamışım
O güzel gözlerine bakmaktan derdini çektiğini anlıyamamışım
Affet sevgilim inan hiç o anda bunları düşünemedim ne salakmışım
01.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ne Bileyim

Bu dünyanın,içine dolan
Dolananın hepsi yalan
Gördüklerini sahte yapan
Işığı gördüm ne bileyim

Bu bir ateştir,her an yakan
Söz etmiyorum bende aşktan
Hissedip bedeni kaplayan
Işığı gördüm ne bileyim

Sevdasını hiç unutmayan
Çevresine mis gibi kokan
Aşkını içinde taşıyan
Işığı gördüm ne bileyim

Cesaretin varsa sen dolan
Gördüklerin sahte olan
O sevdiğinden uzaklaşan
Işığı gördüm ne bileyim
Bahattin Tonbul
17.09.2008

Bahattin Tonbul
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Ne Bilir

Bir aşk gibi yaşayan bütün
Sevgiyle aşka toprak örtün
Canımdan canı alıp gittin
Gönüllerden hiç çıkmaz dürtün

Cennetine yari götürdün
Görmeyen tatmayan ne bilir
Bahattin Tonbul
17.4.2011

Bahattin Tonbul
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Ne Bilsin O Sevdayı

Gökyüzünden inen kara yağmura
Bakmayın taş gibi olan doluya
Hepsine siper etmiş göğsünü
Ne bilsin sevdayı girmemiş hiç havaya

Rüzgarın hışırtısı göğsünden geliyor
Kayalar içinde yosunlar gelişiyor
Hayat durmadan hep devam ediyor
Ne bilsin o sevdayı içinde aşk esiyor

Karanlıkta olsa da sis hiç fark etmez
O ortamda ne göz görür,ne nefes yetmez
Seven yürekler kendinden bir şey kaybetmez
Ne bilsin o sevdayı içindeki ateşi  hiç bitmez
22.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ne Çıkar

Kış baharın gelmesini gözlerken,
Yaz umutsuz kalmış,son bahara koşarken
Ruhunda da sevda kopmuş,geceleri
Yapa yalnız kalmış,o öksüz bulutlar
Üşümüş bir başına kalan o sabah
Terk edilmişsen o sonsuz doyamadığın
Gönül aşından
Yürek parçalanmış
Yaşamışsın ne çıkar
Bahattin Tonbul
4.2.2011

Bahattin Tonbul
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Ne Çok Sevmiştim

Ne çok sevmişim onu, hala unutamadım
Hasreti yaktı beni, bitmez onun acısı
Yokluğu yara sonu, aşkı donatamadım
Ölüm başa gelmişse, sabır gönül sancısı

Hala güzelliğini, yüreğinde taşırsan
O bir mutluluk olmuş, dağ tepeyi aşırsan
Kaynamış esir ruhu, buharlaşıp taşarsan
Ölüm başa gelmişse, sabır gönül sancısı

Karanlıktır songece, sevip kaynaşır insane
Baharın habercisi, elbette aydan nisan
Umurunda değildir, toprağa koymuş yasan
Ölüm başa gelmişse, sabır gönül sancısı
Bahattin Tonbul
20.6.2014

Bahattin Tonbul
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Ne De Kızıma

Ne oğluma söz geçire bildim
Ne de kızıma
Bir gazeteyi bile aldıramadım
Gönlüm isterdi ki her ikisinden
Yarış yapar gibi
Koşturamadım

Çok acıdı o an gönlüm
Ruhuma bile anlatamadım
Geleceğimiz çocuklarımız derken
Kendimi dalgaya
Alınır  sandım
Çok eridim çok yok oldum
Bu acı veren sızıyı
Vicdanıma
İnanın sığdıramadım
22.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ne Derdi

Titremez aşk ne sende ne serde nede yerde
Unutmaz can bu yüreklerde
Beller seni arar durur seherlerde
Acıya tatlıyı kardı
Durmadan,ye ha ye dedi
Yememiz  içinde tuzu biberi birlikte ekledi
Günlerce hep onu tattı ve yedi
Bir an bile sevdasını hiç terk etmedi
Belki ağladı,sızladı günlerce ama
Konuşamayan o masum dili hiç dönmedi

Bu yüzden yoktu ses seda
Sadece bedeninde duran
Yaşadığını hissettiren nefesi vardı
Dudakların arasında
Tam elli iki gün,hareketsiz
Demir parmaklıkların gerisindeydi
Hasta hane odasındaydı her ikisi birden

Sanki kafes içinde durdular mutluydular
O anlar
Sevgileri bir dirhem eksilmedi
Aksine günden güne alevlendi ateşlendi çoğaldı
Her ikisinin içinde
Sevdiği gitti gideli de
Bedenimde son ateşi köz oldu
Ruhunu ve geleceğini ısıtıp durdurdu
Yarinin ruhunu aradı günlerce
Hiç anılarını yok etmedi
Aralık vermeden yazdı
Yazdı durmadan bu öksüz bilek

Sanki su olup aktı sevenlerin gönlüne
Aktı günlerce aylarca beklide yıllarca
Umut içinde,bir tutku oldu
Sevdiğinin dilinde
Kokusunu hissederdi ciğerinde
Hatta ağzından çıkan nefesinde de
Kısacası hayattı o onun için
Yaşarken bu olan biteni anlayamadı
El eleyken de doyamadı sevdiğine

Büktü belini birden kaptığı o dert
Her ikisini ölene kadar konuşturmadı
Yürekleri konuştu adeta
İçlerin de kalan heves
Her an sordu kendi kendine
Dili dönmüş olsaydı aşkının
Veya ses vermiş olsaydı
En son nefesin de son sözü ne olurdu
Acaba
Her an merak etmiştir sevgili eşi

https://www.antoloji.com
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Kim bilir ne derdi?
Bahattin Tonbul
11.12.2010

Bahattin Tonbul
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Ne Derim

Rahatlıyorum sen gidince can
Bir tarafına bakamıyorsan
Sağa sola da dönemiyorsan
İçindekiler yok olur o an

Sora sora bak,geldi hayalim
İşlemez zulüm,tutamaz elim
Bu dünyada ki,kimsesiz halim
Yalnız kaldım ben,şu an ne derim
Bahattin Tonbul
10.08.2008

Bahattin Tonbul
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Ne Dersin

Sevgisiz dolaşmadık ki
Seninle son bir defa buluşamadık ki
Ne dersin?
Bahattin Tonbul
27.7.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ne Dersin Baba

Makam mevki gider demiştin bana
İyilik gitmezdi,derdin be baba
Sevenler ölmezdi, birkez baksana
Sevdiğim kız öldü,ne dersin baba

Beni büyütürken,neden demedin
Yürekten sevenler,ölmez söyledin
Sevende ölecek,niye demedin
Sevdiğim kız öldü,ne dersin baba

Bir kişilik olsa,cennet kapısı
Sevenler geçecek,hakkın yapısı
Duracak seninle,sevda tapusu
Sevdiğim kız öldü,ne dersin baba

Bencil olan benmi,yoksan sevenmi
Ruhumdan kaybolan, acep o tenmi
Aklımı şaşırdım,bu seven benmi
Sevdiğim kız öldü,ne dersin baba

Bitmeyecek sevda,kopkoyu perde
Dünyaya güvenme,düşersin derde
Hakikat uğruna,görülmez yerde
Sevdiğim kız öldü,ne dersin baba

Severken duygular sel gibi aktı
Yaşanan son aşkım,içimi yaktı
Özlem umudumu,dağlara çaktı
Sevdiğim kız öldü,ne dersin baba
Bahattin Tonbul
11.7.2012

Bahattin Tonbul
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Ne Deyim

Eğer ilk tanıştığımız güne dönsem
Senden hiç ayrılmam
Her anı birlikte yaşardım
Birlikte yer,birlikte gezerdim sokakları
Kızılay’ı,Maltepe’yi,İzmir caddesini
Yalnız başına göndermezdim spora
Birlikte çıkardık Yedinci caddeye
Tatile köye
Ormanı birlikte gezerdim
Denizde birlikte yüzerdim
Çünkü söz verdim
Askerde
Dört ay ayrı kalınca özlemiştim
Çoğu zaman öylede yaptım
Ama yinede ayrı gittin o gittiğin yere
Bensiz
Nasıl gidersin sormadan
Vedalaşmadan habersiz
Çok yaktın içimi sana doymadan
Olgunlaşmış bir meyveydin doyulmuyor du
Sana olan yüreğim
Seni deliler gibi sevdim
Halada sevmekteyim
Daha ne deyim
Bahattin Tonbul
20.08.2008

Bahattin Tonbul
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Ne Dilersen

Tereciye tere satma,
Gönülleri sen aldatma
Acıya tatlı katma
Dile benden ne dilersen

Gönlüm sensiz hep ağlıyor
Bedenine aşk bağlıyor
Hasret kalmış ne çağlıyor
Dile benden ne dilersen

Ellerimle tuta bilsem
Özleyerek seve bilsem
O göğsünde yata bilsem
Dile benden ne dilersen

Karanlıkta yarim arar
Özleyene sevgi yarar
Azı zarar,çoğu karar
Dile benden ne dilersen

Bahattin Tonbul
20.10.2010

Bahattin Tonbul
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Ne Dileyim Hayat Kızı

İsmini de dağlamışım
Yüreklerde aramışım
Aşkımı hiç sormamışım
Ne dileyim hayat kızı

Ruhum kalbim seninledir
Aşkımız hep yürektedir
Sevdamızsa  dillerdedir
Ne dileyim hayat kızı
Bahattin Tonbul
30.10.08

Bahattin Tonbul
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Ne Eksik Ne Fazla

Görünmeyen aşkın, yansımasıdır
Kokuyu hisseden, yüreğinden gül
Karanlık dünyanın, aldatmasıdır
Azını çoğunu, taşımayı bil

Fırtına esecek, şiddetli olsun
Toprağa düşsende, sabrın çok olsun
Yar seni sevecek, haberin olsun
Ne eksik ne fazla,  olduğunu bil

Sevenin gönlünde, taşınan yardır
Çekilen acılar, köşesi vardır
Ayrılık yürekte, silinmez ardır
Ne eksik ne fazla,  olduğunu bil

Akan su duran su, nehir olandır
Görünüşte akan, dünya yalandır
Sakın ha aldanma, seven insandır
Ne eksik ne fazla,  olduğunu bil

Sevgini açarsan, elbet yükseltir
Kalleşlik yaparsan, seni alçaltır
Ayrılık koyarsan, gönül daraltır
Ne eksik ne fazla,  olduğunu bil

Bahattin hayat bu, sevdiğin senin
Yılların geçsede, durur bedenin
Ömür tükenmiş bak, yardi gidenin
Ne eksik ne fazla,  olduğunu bil
Bahattin Tonbul
6.4.2014

Bahattin Tonbul
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Ne Fayda

Bak sen gittin gideli, hep seni ben özledim
Desem bundan ne çıkar, geri dönüş ne fayda
Sen beni özledin mi, hayalini izledim
Seviyorum desemde, sen dönmesen ne fayda

Ben sen diye haykırdım, gece gündüz ne fayda
Sen beni sevmedikten,  geri dönsen ne fayda

Hala anlatamadım, sana olan tutkumu
Ben ben diye ağlarken, kimdi silen ufkumu
Yar bendeki benlerin,  göre bilse sıtkını
Seviyorum desemde, sen dönmesen ne fayda

Ben sen diye haykırdım, gece gündüz ne fayda
Sen beni sevmedikten,  geri dönsen ne fayda
Bahattin Tonbul
1.9.2015

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ne Güzel Kokardı

O tatlı sesinle, şarkı söylerdin
Ateş gibi tenin, yakar meleğim
Acılar altında,nasıl gülerdin
Ne güzel kokardı, senin yüreğin

Dilerim Allah’tan, cennettir yerin
Sen gittin gideli, topraklar serin
Karanlık gecede, uykular derin
Ne güzel kokardı, senin yüreğin

Özler oldu yarim, bakan gözlerin
Tükenecek bilmiyor, sana sözlerim
Gittin gideli de, hergün özlerim
Ne güzel kokardı, senin yüreğin

Hayat sensiz bana çok zor geliyor
Mahpus olmuş gönlüm, içten deliyor
Sızlayan  bedeni, bir bir eliyor
Ne güzel kokardı, senin yüreğin

Bakma bana öyle, uzaktan üzgün
Betin benzin solmuş, gözlerin küskün
Ağlayan geceler, gündüzden süzgün
Ne güzel kokardı, senin yüreğin

Bahattin’im geçmez, silinmez anım
Yar olmazsa burda, tükenir canım
Çok bekledim seni,akmıyor kanım
Ne güzel kokardı, senin yüreğin
Bahattin Tonbul
24.9.2013

Bahattin Tonbul
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Ne Güzeldi

Ne güzeldi duygular
Ne güzeldi hayat
Yanlız kaldı bak sensiz bu bahar
Unutulmaz oldu geçmiş
Unutulmadı yaşananlar
Bir gece son sabah aniden
Bitti
Hatta yok oldu
Sensiz sonbahar
Bahattin Tonbul
11.4.2015

Bahattin Tonbul
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Ne Haldeyim

Ne halden ne haldeyim, dönüp bakın a dostlar
Bomboş duran bardakta, sanki sarhoş gibiyim
Geçmişten geleceğe, herşey değişti dostlar
Unutmadım unutmam, gözlerin sahibiyim

Bu bir aşk oyunumu, yare kanmak istedim
Yüzlerin sözlerdeki, vaatlere pesdedim
Gönüldeki ateşe, sanki sumu serpmedim
Unutmadım unutmam, özlerin sahibiyim

Zaman ne çabuk geçti, ben sana doyamadım
Verdiğin o sözleri, ayrı yere koymadım
Heran aklımda durdun, sevgimizi saymadın
Unutmadım unutmam, izlerin sahibiyim

Ölüm bizi ayırdı, özde unutur dendi
Yüreğimde sır oldun, kokun içime sindi
Hasta kaldın yatakta, acın içimde dindi
Unutmadım unutmam, sevdanın sahibiyim

Bir gül olduk dalında, dikenine bakmadık
Sevgi dolu gönlüne, ne ateşler yakmadık
Hep böyle geçer sandık, ırmak olup akmadık
Unutmadım unutmam, sözlerin sahibiyim

Geceleri hayaldin, bensiz gülme canım yar
Yüreğinde mahkumum, sarhoş olmuş tenim var
Günahın ateşine, sahip olmuş bu diyar
Unutmadım unutmam, yüzlerin sahibiyim
Bahattin Tonbul
15.2.2014

Bahattin Tonbul
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Ne Kadar Küçük Dünya

Bakma yüreğimin sıcaklığına yanması bitmez
İçindeki yara çok derin tedavisiz inan gedmez
Sevgi dolu kalbimin yalnızlığı onsuz dünyayı sevmez
Ne kadar küçük bir evren ki benimle sevdiğime yetmez

Yetmez tabi yetseydi dururdu kalbimde durduğu gibi
İçimde verdiği acının gedmezini doktorları söyledi
Yaktı yüreğimi dağladı ilk tanıştığımızdaki gibi
Ne kadar dar bir dünyaymış ki ikimize birden yetmedi
21.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ne Kadar Zor

Bir sevgili gidince arkasından büyük
Sevdalar bırakır
Eğer giden erkekse kadını sonsuza dek
Onu bekler
Arkasında öksüz sevdikleri vardır
Çocuğunu  evini yuvasının sıcaklığını
Sevgisini ruhunda taşır
Onun için aşkı kutsaldır
Hayalinde bunu alabildiğine büyütür
Onunla gelecek hazırlar
Yüreğinden başka bir yere koyamaz
Sımsıkı sevdiğini hatırlatır
Aşkı sonsuza dek sarartır

Yada giden kadınsa
Sevdikleri o zaman yetimdir
Ev süpürülmesi,yemek yapılması
Çamaşır yıkanıp asılması
Evin sıcak olmasının sağlanması zordur
Erkek her yere giremez
Kadını olmazsa
Çocuklara sardığı sıcaklık kararır
Yuva tez dağılır

Peki sevda aşk
Her ikisinde de kaybolmaz
Konuşmak ister gönülleri
Dertleşmek ister seven
Geçmişi anıları tekrar edip durur
Yüreğinde

Anne ve baba giderse
İnsan öksüz kalır
Kaç yaşında olursan ol
Yetim kalır gönüller
Kaybolur tüm öğrenmeler
Torunların çocukların da olsa
Tutmaz hiç birisi
Onların yerini
Annesiz babasız büyümek
Ne kadar zor değil mi?
Bahattin Tonbul
21.5.2011

Bahattin Tonbul
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Ne Oldu Sana

İster sev istersen sevme
Ben seni sevdim bir kere
Artık yeter kara gözlüm
Sende beni anlıyı versene

Daha niçin inat edersin
Bana haber göndermezsin
Yoksa unuttun mu beni artık
O geçen günlere ne dersin

İlk görüp ilk mi beni sevdin
Niçin birden dönü verdin
Benden başkasını görünce
Şaşırıp ona gönlünü mü verdin

Söyle artık ne oldu sana
İnanmıyor musun değil mi bana
Sevmek sence buna mı denir
Gel artık dön,seveceğin insana

Ayrılınca bir hal oldun
Rengin kül gibi soldu
Bir türlü anlayamadım
Sana büyümü oldu

Nasıl girdin kalbime
Birden aktın içime
Ne girip ne çıkıyorsun
Doğru dursana yerinde

Zalim demeye varmıyor dilim
Kalbimi kırdın tutmuyor elim
Senin aşkın nefretinden
Kekeleyip diyemiyorum sevgilim

Bahattin Tonbul
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Ne Olur

Ne olur sevgilim,geri dön artık
Sensiz bu alemde, yüreğim buruk
Acılar içinde geçmişi sardık
Ruhumun örtüsü, ufkumda yarık
Bahattin Tonbul
22.9.2014

Bahattin Tonbul
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Ne Olur Dayan

Sabah rüzgarının serin esintilerinde hissettim seni
Güneş yeni doğuyordu dünyaya sanki her şey yeni
İnan canım yeni doğan ışıklarda adeta tüm bedenini
Yüzüme vuran serin esintilerinle okşuyordu adeta beni

Yaşamımın en güzel sabahlarından birini yaşıyordum
Seni düşünüp geleceğimizin hayalini kuruyordum
Bak bir kere dünyaya iyi düşün kendine gel uyan
Bu acılı günler geçecek biraz daha ne olur dayan
6.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ne Oluyor Bana

Seninle birlikte dünyam karardı
Bu dünya için çalışma hırsım azaldı
Sen orada beni beklerken,bense burada
Senin ve benim için,o dünyamız aydınlanırdı

O dünyamız için bana ışık yak
Senin ve benim içinde neler sunsak
Ahiretlerimiz için dua hayır ve bağış yapsak
Başka neler yapsakta oraya yoğunlaşsak

İnsan yaşarken ne olduğunu bilmiyor
Bir anlık zevk için şuurunu siliyor
Gülüyor  oynuyor eğlenip sevip seviliyor
Bunlar acep gelecek için ne işe yarıyor

Allahım bana neler,neler oluyor
Betim benzim gül gibi soluyor
Kalbim onun için durmadan atıyor
İnsan sevdiğini kaybedince daha iyi anlıyor
19.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ne Şair'mi Oldum?

Şiir yazdığımı zannediyorum bir kaç gündür
Ne oldum?
Çalacağım fotokopi yapacağım  bundan sonra
Bilginiz olsun hepinizi severim
Ne yapayım ne yazsan bütün sözlerim
Gelmiş geçmiş tüm şairlerin dillerine  benzerim
Bulutsuz gök yüzünde
Sevgi aşk.......yazmadıkları kalmamış ki
Benim ki bir hiç adeta
Gelsinler onlarda şu andaki yerime
Söylüyecek heceyi bırak
Kalmamış ki  kullanılmış tüm harfler diye
02.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ne Yapacağım

Aha geldim yoktun,sen buralarda
Kokun yoktu gezdim,hep ormanlarda
Sordum soruşturdum,hatıralarda
Ağlayıp da durdum,hatırlasana

Senin için geldim ellere canım
Bu ellerde yoktun ne yapacağım
Bahattin Tonbul
10.08.2008

Bahattin Tonbul
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Ne Yapayım

Ah aşkım ah seni yaşarken göreyim
Rüyalarımda bile seni seveyim
Bir canım vardır onu da al vereyim
Bu dünya sensiz boş yere neyleyeyim

Kaptı kaçtı gönlüm sensiz severim yar
İçim koptu inanın deli yara var
Unutmak için kalbim durmadan kanar
Seni bulamadım canım sevgili yar

Karşıdan gelir sesin dinle duyarım
Neydi yüreğine kafamı dayarım
İçimdeki aşkımı sana atayım
Bu dünya boş sensizliğe ne yapayım
Bahattin Tonbul
4.08.2008

Bahattin Tonbul
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Ne Yapayım Feleğe

Korkarım aşkım bitti deme bana
İçimde yanan yürek duruyor hala
Bir umuttur toprağa koydum ama
Aşkım bitmedi,seviyorum anlasana

Gözlerini kapadın içine ilaç bastım
Damarında kan kalmadı,serumu taktım
Yetmedi kendimden kan takviye yaptım
Feleğe ne yaparsa yapayım anlatamadım

Sonunda aldı elimden götürdü seni uzaklara
Yüreğimin bir parçasını kopartmış baksana
Çok acı çekiyorum bu yüzden ne olur anlasana
Ne yapayım feleğe doğruyu söylemiyor insana
07.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ne Zaman

Ne zaman bitecek yarden ayrılık
Ölüm olmaz ise, tutamaz beni
Ayrılık ayrılık, bitsin ayrılık
Toprak alsa birden, kokar o teni
Bahattin Tonbul
15.6.2014

Bahattin Tonbul
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Ne Zaman Ayrılıyoruz

Bugün sabah oldu yaşarmıyım bilmem
Sensiz bu beden nedene ayrı duruyor
Geçmiş de olacağını zaten göremem
Seninle yollarımız ne zaman ayrılıyor

Yarını sorma bana hiç içinde gezemem
Kalbinle kalbim yaralanmış bunu diyemem
O kadar zaman var ki sensiz hayatı sevemem
Seninle yollarımız buluşacak onu sahiplenemem
29.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ne Zaman Döneceksin

Gittin gitmesine ama sebep söyemedin
İçimden parça aldın bana hissettirmedin
Aldığın o parçanın yeri çok olmuş derin
Sen gittin ama ne zaman döneceksin

Çok acılar çektin biliyorum sonradan tahminim
Seni öylesine sevmişim ki hiç birini görmedim
Bir canım var onuda sana çekinmeden veririm
Sen gittin ama döneceğin zamanı söylemedin

Bu beden seni büyük bir özlemle bekliyor
İstersen senin için bu canını feda ediyor
Aşkıyın esintisi içerisini yakıp geçiyor
Sen gittin ama döneceğini de bilmiyor
07.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ne Zaman Seversen

Ne zaman seversen, imkansızı sen
İşte o zaman da, gerçek sevensin
Kalp üşürmü derken, üşütür isen
Gönülden aşkıma, kavuşmuş busen

Kavgalarda güçsüz, hayalimdeysen
Kaybetmek istemem, gül dikeniysen
Karanlık gecede, ışığa deysen
Gönülden aşkıma, kavuşsun busen

Seven ateş değil, kendini yakar
Cümle alem duysa, seven kör bakar
Sevdiğinde görmez, yürekten akar
Gönülden aşkıma, kavuşsun busen

İş işten geçmeden, baş edemezsin
Sevdiğin güzele, laf edemezsin
Acıları yalnız, dindiremezsin
Gönülden aşkıma, kavuşsun busen

Sevenler sevince, aklı şaşıyor
Sığmıyor gönlüne, aşkı taşıyor
O yar benden ırak, nasıl yaşıyor
Gönülden aşkıma, kavuşsun busen

Bahattin derki, hasret gurbette
Cennetine düşmüş, yar muhabbette
Zaman geçmek bilmez, ruhu serviette
Gönülden aşkıma, kavuşsun busen
Bahattin Tonbul
1.11.2013

Bahattin Tonbul
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Nede Geriye

Bakmayın kurda kuşa yem olurum diye
İçimdeki sızıyı unutamam belki seneye
Sensizlik çok zormuş gönlüm geziyor diye
Durdum çıkmam artık ne ileri nede geriye

Bakmayın öyle kendi derdim yetiyor bana
İçimdeki sensizliği söküp dışarı atsana
Ruhum yalnız duramıyor alışmıştım sana
Küt,küt atan kalbim duracak nerde ise hatırlasana
07.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Nede Gündüzü

Ne geceyi sevdim, nede gündüzü
İkisinde de yok, nerde suretin
Arar durur gönlüm, sevdan bir dizi
Kaçmasın gözlerin, beni mahvettin

Bakmaya korkarsın, sebebi nedir
Aşıkmısın söyle, kokun titretir
Yarime benzersin, o can yerdedir
Kaçırma gözlerin, bensiz sabrettin

Dilerim Allah’tan, içinde yanar
Aşk bu sevda bu, ha, her dala konar
Yemin et binkere, seversen kanar
Kaçmasın gözlerin, beni mahvettin

Bu nasıl bir gözmüş, bakmaya korkar
Korkuya esir etsem, kanadı çırpar
Şarkıda son sözmüş,dilinden sarkar
Kaçmasın gözlerin, beni mahvettin

3.4.2014

Bahattin Tonbul
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Neden

Parça,parça olanlar
Kimseye sorma neden

Aşka doyamayanlar
Sevda solumayanlar
Yürekleri bölündü
Parça,parça olanlar

Yare doyamadım ben
Onu tutamadım ben
Uzaklaşıp giderken
Kimseye sorma neden
Bahattin Tonbul
10.2.2009

Bahattin Tonbul
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Neden Ağlıyor Gönlüm

Neden ağlıyor bu gönlüm anlamak o kadar zor ki
İçimde dolaşıyor ismin hiç zaman kaybolmuyor ki
Seni o kadar çok sevdim o kadarda özledim ki
Gel artık nerede isen bırak bana sen dayanamazsın ki

Sevginden hiç şüphe etmedim çünkü bende sevdim
Ordunun içine gitsen bile sana sonsuz güvenirdim
Tereddütüm bile olmadı seninle yaşadım bütünleşdim
Ömrümde tek sevdiğim sendin seninle kaynayıp birleşdim

Bir an bile yanından ayrılmadım birlikte çalıştık durduk
Bütün yıllarımızı birlikte geçirdik çok da güzel mutluyduk
Hatıralarımız çoktu ama daha birbirimize tam doyamadık
Felek büktü ikimizin belinide en sonunda ayrı yerlere konduk
15.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Neden Anne(Ecemin Duyguları)

Neden anne neden öldün
Ben daha küçükken ölümü tanıttın bana
Onun soğukluğunu hissettim bedenimde
Sıcaklığın beklide kayboldu
Yatarken tabutun içinde
Buz gibiydin yüzünü öptüğümde
Anladım hatta sapsarıydı benzin
Yüreğimi aldın uykularımı götürdün bedeninle
Seni çok özledim be annem çok özledim
Sarılmanı ve koklamanı,hatta yanıma yattığında
Saçını tutup okşayarak yatmayı özledim canım annem
10.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Neden Dönmüyor

Bu dünya çok garip,gelen gidiyor
Utancından asar bütün yüzleri
Sen gittin gideli,acın deliyor
Gidenlerse acep neden dönmüyor

Korkular sarılmış bedenlerine
Sensiz bakarım karda izlerine
Cesaretin meyvesini özlerine
Sarılmışsa sevda neden dönmüyor

Öyle ağır öyle büyük kirli ki
Kimi sevsen kimi acı sırlı ki
Ulu cüsesiyle aşkı karlı ki
Gelenler gidiyor,neden dönmüyor

Sende kaldı aşkın büyük dilimi
Hayattan koparmak sanal değil mi
Hiç hakkı olmazsa bırak elimi
Gelenler gidiyor,neden dönmüyor

Aynalara bakan sever sürekli
Herkese yüz vermiş aslan yürekli
Aşkla dolu gözler kalpde direkli
Gelenler gidiyor,neden dönmüyor

Hayaller alemi yalancısıdır
Yaşanan güzellik,aldatıcıdır
Ölüm sevenlerin,son sancısıdır
Gidenler gelmiyor,neden dönmüyor
Bahattin Tonbul
18.2.2012

Korkular sarılmış bedenlerine
Sensiz bakarım karda izlerine
Cesaretin meyvesini özlerine
Sarılmışsa sevda neden dönmüyor

Öyle ağır öyle büyük kirli ki
Kimi sevsen kimi acı sırlı ki
Ulu cüsesiyle aşkı karlı ki
Gelenler gidiyor,neden dönmüyor

Sende kaldı aşkın büyük dilimi
Hayattan koparmak sanal değil mi
Hiç hakkı olmazsa bırak elimi
Gelenler gidiyor,neden dönmüyor

Aynalara bakan sever sürekli
Herkese yüz vermiş aslan yürekli
Aşkla dolu gözler kalpde direkli
Gelenler gidiyor,neden dönmüyor
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Hayaller alemi yalancısıdır
Yaşanan güzellik,aldatıcıdır
Ölüm sevenlerin,son sancısıdır
Gidenler gelmiyor,neden dönmüyor
Bahattin Tonbul
18.2.2012

Bahattin Tonbul
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Neden Neden

Şarkı türkü söylerdin sen hep ezberden
Daha dün gördüm seni el ele gezerken
Anlayamadım sofrada yemek yerken
Neden,neden kalkıp gittin erkenden

Şarkı sesleri uzaktan gelir oldu içime
Bir uğultu bir sıkıntı çöktü göğsüme
Yokluğun verdiği eziyet şu an içimde
Neden,neden kalkıp gittin sen erkenden
2.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Neden Türkçüyüz

Unutamadığım,yaşanmışlardır
Damardaki kanı,hiç gördünüz mü
Düşmanlara karşı,kuşanmışlardır
Neden Türkçüyüz biz,düşündünüz mü

Tarihini bilip, ona yönverdi
Yüce Türk ırkına,heran canverdi
Hainlere karşı, göğsünü gerdi
Neden Türkçüyüz biz,düşündünüz mü

Üç beş çapulsuza,korku biçerdi
Düşmanlık edene,ölüm seçerdi
Karşı duranlara gülüp geçerdi
Neden Türkçüyüz biz,düşündünüz mü

Dağlar eritilip,çıktı o yurttan
Bozkurt yol gösterdi,ergenekondan
Yayıldı dünyaya,yılmaz o kurttan
Neden Türkçüyüz biz,düşündünüz mü

Devletin içinde,kalleşlik eden
Azınlığım diye,isyanı güden
Affetmezdi bunu,hakikat bilen
Neden Türkçüyüz biz,düşündünüz mü

Atası dedesi,yenilmez bir Türk
Tarihi andıkça,geçilmez o Türk
Al bayrağı kalpte,silinmez son Türk
Neden Türkçüyüz biz,düşündünüz mü

Dünyadan kaldırmak,isteyeni çok
Karşı mücadele,edenleri yok
Türk’üm diyenlerin,gönülleri tok
Neden Türkçüyüz biz,düşündünüz mü
Bahattin Tonbul
8.7.2012

Bahattin Tonbul
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Neden Türkçüyüz Biz

Neden Türkçüyüz Biz

Nerede olursan ol,doğru ve düzgün
Konuşup yazmayı,hiç düşündünüz mü
Her zaman savunup,gönülden üzgün
Neden Türkçüyüz biz,düşündünüz mü

Esaret timsali,yaşanmış bozkurt
Al yıldızlı bayrak,taşınmış son yurt
Anadolu bizim,esir olmaz kurt
Neden Türkçüyüz biz,düşündünüz mü

İdeolojisi,Türk kültürüdür
Dilini kullanıp,doğru sözlüdür
Bütün yaşamında,hak özgürüdür
Neden Türkçüyüz biz,düşündünüz mü

Yüreklerde yaşar,bedende kurur
Kalplerinde heran,Allah’ım durur
Esir olmayınca,düşman kudurur
Neden Türkçüyüz biz,düşündünüz mü

Zayıfı savunur,zalimi şaşır
Nerede durursa,adalet taşır
Sönmeyen özgürlük,içini kaşır
Neden Türkçüyüz biz,düşündünüz mü

Özü sözü birdir,namuslu yaşar
Hep koruyucudur,düşmanı şaşar
Sevdiği içinde,dağları aşar
Neden Türkçüyüz biz,düşündünüz mü

Kılıcı keskindir,elinde şişmez
Attığı okları,hedeften düşmez
Kurt gibi bakışlar,yalınız pişmez
Neden Türkçüyüz biz,düşündünüz mü
Bahattin Tonbul
8.7.2012

Bahattin Tonbul
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Nedenin

Varmı hiçbir nedenin, yüreğinde ateşdir
Yaşatmak için derdin,hayat tende beleştir
Umudunu yitirme, sevgi ruhta kardeştir
Mutluluğu yanım da, bulan o yar benimdir

Her zaman bir yanında, hüznün uzakta dursun
Hasretten biraz öte, özleyerek kurursun
Hakikatın altında, Allah sana buyursun
Mutluluğun içinde, duran o yar benimdir

Bütün şair gül sevmiş, gülü ona hak vermiş
Okunan her satırda, gülü gülle devşirmiş
Yetmez adı güzelin, rabbim göğsüne sermiş
Mutluluğun içinde, duran o yar benimdir
Bahattin Tonbul
6.2.2014

Bahattin Tonbul
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Nedir Böyle İntikam Alır Gibi

Seni anarken midemde bir sıkıntı yavaş yavaş
Göğsüme doğru sıkıştı adeta içimi kavuruyordu o
Neydi bilmem ama acısı bile tad veriyordu bana
Ne olur başka birşey istemiyorum
Kokunu ulaştırsan bana
Geçermi bu ızdırap bu acılı tad gönlümden
Ben seni tanıdım seni bilir yüreğim
Çok ezelden
Bakma bana yakıyorsun her an beni
Nedir söyle intikam alır gibi
Acın içimden bir türlü geçmiyorki
11.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Nefes Alırsın

Ne derin boğazmış ye ye doymuyor
Yıllardır yediği,tene uymuyor
Gönül tabiatı,yarsiz koymuyor
Neden hala bensiz,nefes alırsın

Solmayan güzeler,aşkımı verse
Sevenlerin için,hakikat erse
Bulduğu sevdayı,kalbime serse
Neden hala bensiz,nefes alırsın

Toplamış soyunu,heycandan solur
Cennetini yaksan,ateş bol olur
Umuda kibrit çak,sevda yokolur
Neden hala bensiz,nefes alırsın

Ayrılık olsada duymayan pişman
O yarin gösünde,yaşayan şişman
Geceyi gündüze,eklesen şaşman
Ayrılık olsada duymayan pişman

Unuttu beni sen, unutamadım
Uykumu bölüyor,göz kırpamadım
Hayalin yok olsa,susturamadım
Ayrılık olsada duymayan pişman
Bahattin Tonbul
11.12.2011

Bahattin Tonbul
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Nefes Alışlarım

Senin selamını,söyledim dostum
Acılar ömrümü,kapladı hanım
Yaşanısı dağlar,üstünde postum
Nefes alışlarım sanadır canım

Sevdan tek rotamdı,elele tutduk
Köhnelenmiş aşkı,nerde unutduk
Bülbül sesi ile,kalpde uyutduk
Nefes alışlarım sanadır canım

Yaralar örtülü,çağlar yarattın
Hasret kalan ömre,dağlar karattın
Oynanan kumardı, kime zar attın
Nefes alışlarım sanadır canım

Pusulasız hasret,ıssız yolların
Al benide götür,sarsın kolların
Aşkımla yanacak,biten dalların
Nefes alışlarım sanadır canım
Bahattin Tonbul
23.10.2011

Bahattin Tonbul
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Nefes Görülmez

Yoksullukta zengin, her an görülür
Sevdadan uzakta, yarin görülmez
Yüreğinde gizli,  acı örülür
Denizi yoğuran, kuvvet görülmez

Kim o deme bana, benim o benim
Sevda çeken gönül, yalnız bedenim
Yüzümdeki siyah, simsiyah benim
Toprağı uçuran, rüzgar görülmez

Günah mı işledin, tövbe et hemen
Su içerken insan, boğulmaz hemen
Nefes veremezsen, ölürsün hemen
Yaprağı oynatan, rüzgar görülmez

Ağlamayan bilmez, gözyaş rengini
Peşinden koşarsan, bitmiş dengini
Cesaretin varsa, kaybet engine
Ağzından boşalan nefes görülmez
Bahattin Tonbul
27.6.2013

Bahattin Tonbul
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Nefes Olsaydın

Yanılması güzel, bir sevgili al
Sevdiğini söyle, yalnız öyle kal
Özünü koklayıp, yüreğine sal
Beklenen aşkıma, nefes olsaydın

Söylenen güzelik, bitmesin  sözle
Yarini beğendin, baktığın gözle
Umuda ermiştir, sevdanı izle
Beklenen aşkıma, nefes olsaydın

Vicdanın yetmezken, incitme onu
Melek yüzlü kalbin,  getirmez sonu
Ey vefasız güzel, sevdamız konu
Beklenen aşkıma, nefes olsaydın

Kaybolu verdin sen, benle yaşarken
Kovsanda gitmem ha, bendi aşarken
Daha geçen yıldı, candan coşarken
Beklenen aşkıma, nefes olsaydın

Aldatılmak öyle, öyle bir zorki
İçimdeki ateş, sönmeyen korki
Bensiz yüreğin, kızarmış narki
Beklenen aşkıma, nefes olsaydın

Bahattin’im bende, sona yaklaştım
Sen gittikten sonra, çokda saflaştım
Geceyle gündüze, bakıp anlaştım
Beklenen aşkıma, nefes olsaydın
Bahattin Tonbul
28.10.2012

Bahattin Tonbul
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Nefesi

Vatanın adına denilirse Türk
Gözler bayrak arar, gönlünde sesi
Ezanlar okundukça inkarı şirk
Ruhunda sevdası bitmez nefesi
Bahattin Tonbul
9.6.2012

Bahattin Tonbul
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Nefesimde Soğuttum

Kavuşmak tek tutkum seni sormak son arzum
İçinde uzun süre kaldım seninle bir oldum
Canımdan can iste
Senin için her an kurban olurdum
Sensiz bu dünyada olmayı
Hatta bulunmayı
Yüreğimde yaktım
Ciğerimde pişirdim
Nefesimle de soğuttum
Soğutunca da sanma ki
Seni  unuttum
25.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Nefesinde

Buz gibi oldu Ankara sokakları sensizlikten
Domuz gribi korku saldı ciğer çürütmesinden
Sert soğuk rüzgarlar  esiyordu yüce tepesinden
Dünya donarken içim,ısındı sıcak nefesinden

Direncim kalmamış yalnız bıraktığın yüreğimde
Aşkı sarmış acıların ruhumun derinliğinde
Anılarını terk edip bu diyardan gittiğinde
Dünya donarken içim,ısındı sıcak nefesinde

Evimiz karşısında uyur Atam anıt kabirde
Okula giderken yürürdüm yolumun üzerinde
Yakar titretirdin sevdamı kalbimin derininde
Dünya donarken içim,ısındı sıcak nefesinde

Vur patlasın çal oynasın aşkımız bütün geceler
Rüyalarımı kaplarsın,şiirlerimde heceler
Bedenimi sarmışsa yok olmuştur kimi eceler
Dünya donarken içim,ısındı sıcak nefesinde
Bahattin Tonbul
2.11.2009

Bahattin Tonbul
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Nefessiz Bıraktın

Aşkımı göğsüne yıllarca koydun
O ilk bakışınla içime doğdun
Simsiyah gözünle ruhumu oydun
Nefessiz bıraktın nasılda boğdun

Kötü bir uykudan uyanmaz artık
Gerçeği rüyayla birlikte kardık
Yaşanan günleri hayale sardık
Nefessiz bıraktın nasılda boğdun

Geçmiştir o yıllar zamana sorma
Arıyor dudaklar sevdanı yorma
Gerçeğe dokunmak yürekte burma
Nefessiz bıraktın nasılda boğdun

Şarap dolu kadehi,aşkla içtim
Onun tadını dudağımda biçtim
Sarhoş oluncada kendimden geçtim
Nefessiz bıraktın nasılda boğdun

İdama mahkummuş bütün melekler
Ölüme kucak açmış son dilekler
Karanlıkta uçmaz o kelebekler
Nefessiz bıraktın nasılda boğdun

Yormayın kendinizi öleceğim
Sevdamı bu alemde böleceğim
Tek senin adını söylüyeceğim
Nefessiz bıraktın nasılda boğdun
Bahattin Tonbul
15.1.2012

Bahattin Tonbul
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Nefesten Başka

Sevdanın yıldızın, göğe erdiği
Ruhundaki aşka,neler eyledin
Suya düşen taşın, dalga verdiği
Bir nefesten başka, kime söyledin

Ben yokum burada, kuş sesi gibi
Aşk eyledin onu, nefesi gibi
Aynaya atılan, çatlak ses gibi
Bir nefesten başka, kime söyledin

Aşkın tarifini, biliyormusun
Yüreğinden onu siliyormusun
Yaşatacak kadar, gülüyormusun
Bir nefesten başka, kime söyledin

Deli yanlarım var, ağlayıp durur
Esmez o içinde, gönülden kurur
Yıkılır zannetme, şamarsa vurur
Bir nefesten başka, kime söyledin

Sökmez fırtınalar, yıkılmazım ben
Ne sandın sen beni, unut geçmişten
Bir rüzgar sesiydi, çıkar dilinden
Bir nefesten başka, kime söyledin

Yüreğin nerede, hazine orda
Nasıl başladıysa, ateşi korda
Tutmak mümkün değil, yarası zorda
Bir nefesten başka, kime söyledin
Bahattin Tonbul
4.8.2012

Bahattin Tonbul
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Nefis

İstek olur
Arzu olur
Sevgi olur
Aşk olur
Ulaşılması zordur
Sınırlaya bilirsen eğer
Aşırılarına kaçmazsan kayda değer olur
Hırsız olur
Kin olur
Nefret olur
Taşıması zor olur
Seni yoldan çıkaran yine odur
Hayat nefisle doludur
İyiye kötüye kulanan odur
Bu dünyadaki yaşam onunla yön bulur
Gelecek dünyanın da yoludur
Kısaca imtihanımız budur
Oruç tutmak,namaz kılmak onu kıskaca alır
Kötü olmadan korur

O nefse sahip ol
O seni değil sen onu kullan yönlendir
İşte o an için huzur kaplar
Ruhun mutlu olur
Bahattin Tonbul
04.09.2008

Bahattin Tonbul
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Nefret Etmeden

Nefreti etmeden, oruç bozanın
Hayatı anlayıp, önce dinleyin
Sevdayı yazmadan, onu kazanın
Dualar etmeden, kalpde inleyin

İncitmeden önce, sevip çabala
Vazgeçmeden önce, olmaz kabala
Ölmeyi iyi bil, hisset oyala
Dualar etmeden, kalpde dinleyin

İşte hayat budur, onunla sağ ol
Ondan hoşnut kalıp, yürekte dağ ol
Seven gönüllerde, tükenmez bağ ol
Dualar etmeden, kalpde dinleyin

Dokunsa da aşka, acep nedensiz
Görülmezse kalp de, acı nedensiz
Tanınmaz bazısı, elbet nedensiz
Dualar etmeden, kalpde dinleyin

Gökkuşaklarından, alsan rendini
Bir sema ol bana, bulsan dengini
Hayat anlamsızmış, söyle çengini
Dualar etmeden, kalpde dinleyin

Gönülden konuşup, ağlasın bize
Bulutlar sesizce, dağlasın ize
Tutsunda karışsın, mavi denize
Dualar etmeden, kalpde dinleyin
Bahattin Tonbul
15.11.2013

Bahattin Tonbul
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Nefret Niye

Usama-bin ladin’i yetiştirip eğitti
Iraka yardım diye,teröristi eğitti
Kanla beslenir bunlar,bir milleti mahvetti
PKKyı besleyip,silah satıp büyüttü

Şimdi hedef Türkiye,kıymet versen ne diye
Tarikat ehilleri,fetva verir he hediye
Allah’ından korkmaz mı,bu zafiyet ne diye
Bu milleti yok sayıp,Mehmet’e nefret niye
Bahattin Tonbul
7.9.2010

Bahattin Tonbul
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Nefsine Hakim Ol

En zor olan savaş, boş arzularla
Arzulardan kurtar, o benliğini
Dünyaya hükmetmiş, tüm yazılarla
Nefsine hakim ol, yırt günlüğünü
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Nehirdi

Hasta olduğun günler,geçmeyecek gibiydi
Çektiğin o acılar,yüreğimde zehirdi
Şimdi ise tüm bunlar,rüyaların dibiydi
Hayaldi geçen zaman,hakikata nehirdi
Bahattin Tonbul
18.5.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nehrin hikayesi

Bir ark boyu gelirsin
Hiç durmadan gidersin
Bir çukuru bulunca
Şırşır eder durursun

Hiç durağın yok mu senin
Durmadan ne söylersin
Söyler iken içli sesin
Sonun yok mu nereye gidersin

Hayat budur aşk budur
Bir su gibi akar durur
Neye yaran bilmiyorum
Toprak doyar ekin kudurur

Hastaya bir ilaçsın
Hiç bir yerde durmazsın
Ne yaramaz ne şirin
Sen Abu hayat suyusun

Gençliğin pek neşelidir
Nehir yatağı derinledir
Zaman geçer yatak büyür
İçinde sen üzülürsün

Bahattin der içli sesin
Kalbimi durmaz delersin
İnsan sensiz neylesin
Hayata bağlayan sensin
(1.5.1974)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Neler Kaçar

Suda balık yüzüyor
Yari her an süzüyor
Bir an bakamaz isen
Kanatlanıp uçuyor

Ağaç olmuş yeşermiş
Dallarında gezermiş
Sevdayı unutamaz
İçinden yar bitmemiş

Ateşten duman çıkar
Aşıktır acı yapar
Sevgilinin gözünden
Kim bilir neler kaçar
Bahattin Tonbul
20.12.2008

Bahattin Tonbul
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Neler Yaptın

Yanar içim durmadan,aşk için yanar
Durmadan kalbim Allah, diye hep bakar
Bir sağa döner birde, yüreğinde  yar
Unutmaz onu canım,bedenler yakar

Sessizce dolaşıyor,kimsesiz canım
Buralar da ne yapsın,yüreği çapkın
İçin için ağlarım,etrafa baktım
Yokluğunda ararım,yar neler yaptın
Bahattin Tonbul
5.08.2008

Bahattin Tonbul
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Neler Yazar

Eşin karı atın toprak üstüne
Tut elimi canım aşk neler yazar

Güneş bile doğmaz onun üstüne
Yaratanım vurmuş seven göğsüne
Acıları dinmiş ayrı düşünce
Eşin karı örtün toprak üstüne

Bulursan eğer al sevenimi yar
Ne yerde ne gökte durmaz intizar
Görürsen ona bak içindeki nar
Tut elimi canım aşk neler yazar
Bahattin Tonbul
10.4.2009

Bahattin Tonbul
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Nere Giderim

İlk bahar gelmeden yalınız kaldım
El ele değmeden, uçar giderim
Zamansız ölümle, acılar saldım
Sen olmazsan inan, nere giderim

Bir kuş misaliydi, kanatlarında
Bir demet çiçeği, umutlarında
Dalların altında, mabutlarında
Sen olmazsan inan, nere giderim

Yapraktan süzüldü, dağıldı suyu
Parlakdı suratı, dağıldı huyu
Sonradan yayıldı, düştüğü kuyu
Sen olmazsan inan, nere giderim

Az önce burada, doğmuştu ilkyaz
Yüreğine koymuş, sevdası ayaz
Yaşadığı sonyer, desende beyaz
Sen olmazsan inan, nere giderim
Bahattin Tonbul
13.6.2013

Bahattin Tonbul
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Nere Götürdün

Ustalık çıraklık, aldandım darken
Memleketi yedin, yedin bitirdin
Bırak yalanları, terk et erkenden
Toplanan serveti, nere götürdün

Sultan süleymana, bile kalmadı
Ataya söylenen, sözler bulmadı
İçindeki nefret, kini almadı
Duramadın yalnız, nere götürdün

Korkar oldu millet, söz söylenemez
Haksızlık adalet, durda diyemez
En büyük baş oldun, yalnız yiyemez
Toplanan serveti, nere götürdün

15.5.2017

Bahattin Tonbul
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Nereden Düştüm

Hep güldüm şimdiki halime nereden düştüm
Bilemedim sanki bir sarhoştum
Ayağa kalktım güldüm kendimi hala göremedim
Nerdeydim ben kimdim demiyim inan bilemedim

Konuşamadım bile dilim dönmez oldu büyüdü
Ağzımın içinde adını söyleyemedim
Sana sevgilim seviyorum demeyi çok özledim
Lakin diyemedim anla beni canım sevgilim
19.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Nereden Geldin

Sen hayatıma gökyüzünden geldin
Bir koşuda hemen yüreğime giriverdin
Sanki daha dün gibi geliyor evlendiğim
Şu an yalnız koydun beni neden terk ettin

Çok şoklar yaşatın bana seni sevmiştim
Yaşaman için doktor,doktor gezmiştin
Daha yapacaklarım var diye not etmişsin
Şu an yalnız koydun beni neden terk ettin

Her şeye üzülürdün,dertleri içine dert ettin
Yaptın mı beğendiğini dayanamayıp gittin
Hiç değilse geleceğine göre düzenleseydin
Şu an orada belki de daha rahat edecektin
2.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Neredeyim

Bilmem nerelerdeyim, gittin gideli üzdün
Hangi dağda hangisi, uçurumun üstüydü
Serseri mayın gibi, yüreklere gül dizdin
Heybendeki umutlar, geleceğe küstüydü

Yedeğinde aşkımın, bulunur kırıntısı
Kalbimdeki sevginin, tükenmez kalıntısı
Mutluluğu ataman, sürmesin sarsıntısı
Heybendeki umutlar, geleceğe küstüydü

Gülüşleri attığın, kaybolan enson gündü
Rüzgar seni okşadı, fırtınalar bak dindi
Yağmura tokat atsan, acısı bana sindi
Heybendeki umutlar, geleceğe küstüydü
Bahattin Tonbul
23.2.2014

Bahattin Tonbul
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Nereye Koydu

Döne döne bakıp durdum,doğduğun yerde
Hiçbir kokun kalmamıştı,gezdiğin yerde
Hatıralarını aldım,gezdiğin yerde
Rastlayamadım izine,ruhun nerede

Biliyorum bedenin yok,o toprak oldu
Bu dünyadan gideli can,yüreğim boştu
Orada kalacak yerini,tutacak yoktu
Sevda ateşin beni yar,nereye koydu
Bahattin Tonbul
11.08.2008

Bahattin Tonbul
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Nerime Bir Kere Sevdim-1

Hayat bizimdir,yürek bizim,yar sizin
İyi bakın sevdiğim,nermin ikizin
Sevgili oğullarım artık yalnızım
Bir kere sevdim,gönlümde kalan sızım

Bu dünyadaki sevgi hep gelip geçer
Gerçek aşk,gerçek yüreklerde biter
Benim aşkım,içim tek başına yeter
Bir kere sevdim gönlümde o yar gezer

Düğünde bayramda boş duran yanımı
Kutlu gecelerde okurdum yasini
Bazen de  mevlidi birde ilahiyi
Bir kere sevdim,acep sende sevdin mi?

Zenginlik fakirlik ayrı ayrı uçlar
Kimi sever kimide yıllarca saklar
Aşk sevda insanın yüreğinde yaşar
Bir kere sevdim,aşka dünyalar dolar

Damla damlarsa düşer,yağmur veya kar
İçimdeki aşk,bunca yıl yalnız yaşar
Bu uğurda kaybolan yiten sevdalar
Bir kere sevdim, bu ise neye yarar
Bahattin Tonbul
19.08.2008

Bahattin Tonbul
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Nerime Bir Kere Sevdin-2

Karanlık olur, Akbaş’ın geceleri
Yanmıyor da artık sokak lambaları
Yalnız kalan ruhumdaki sevdaları
Bir kere sevdim,unutamam anları

Çocukken sever,gençken severdi yürek
Birbirinden farklıdır,aşka ne gerek
Karşıma çıkacak o nasibi tepmek
Bir kere sevdim,sevmeye var mı gerek

Karışıktır hayat yoksulluk olmazsa
Doyuramam onları kazanan yoksa
Yaramsa,geçer çocuklar duymasa
Bir kere sevdim,sevme kudurasıya

Akbaşın dağı taşı yok düz olanı
Benim hayatım gibi hep dolan baçlı
İçimdeki sızıyı  duyan olmadı
Bir kere sevdim,sevdiğim yar bakmadı

Bomboş baktım hep gök yüzüne yıllarca
Yıldızları saydım ben ömrüm boyunca
Kaymadı yıldızım duruyor parlakça
Bir kere sevdim,sevmesene kudurasıya
Bahattin Tonbul
19.08.2008

Bahattin Tonbul
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Nesi Var

Nanesi var narı var, söylenecek sözü var
Karısı var kızı var, el alemin nesi yar
Dinleyin ağlar beyler, dalında bülbülü var
Ağlayan gönüllerde, gezsene diyar diyar

Hasreti var aşkı var, gece gündüz ağlarlar
Umudu var zulmü var, zaman için olmuş kar
Hayali var izi var, elbet çıkılacak dağlar
Kokusu var aşkı yar, gönül olmuş bak diyar
Bahattin Tonbul
14.6.2015

Bahattin Tonbul
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Neydi Mutlu Yıllar

Neydi mutlu yıllar, döner mi dersin
Sevenler zamanın, kıymetini bil
Ne dersen de bu aşk, söner mi dersin
Geri dönüş yok ha, kalma sen sebil

Sönmez aşk ateşi, yıllar geçsede
Ateşe su dökme, ateş sönsede
Umut bu hayali, geri dönsede
Geri dönüş yok ha, kıymetini bil

Ufak tefek şeye, kırma kırılma
Sabreyle sen gönül, boşa yırtılma
Sevdiğin özelse, taşa sarılma
Geri dönüş yok ha, kıymetini bil

Bil bilde kıymeti, karşılıklı ol
El ele tutuşup, işte doğru yol
Sarıl sevdiğine, yorulmaz o kol
Geri dönüş yok ha, kıymetini bil

Hayatta değerli, en güzel zaman
Hediye etmeyin, düşmana aman
Umuda benzeyen, ne varsa meydan
Geri dönüş yok ha, kıymetini bil

Bahattin sevdayı, alsan yanına
Gidersin buradan, girme kanına
Mezardan ötesi, toprak canına
Geri dönüş yok ha, kıymetini bil
Bahattin Tonbul
14.09.2016

Bahattin Tonbul
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Neye Boyanır

Ani doğan aşka git diyemezsin
Ateş almış tene, can mı dayanır
Ölüm gelmiş başa, dur diyemezsin
Biten hayalleri, neye boyanır

Sen sevmiştin onu, sevdan büyüktü
Dağların üstünde, meydan küçüktü
Gece karanlıkta, o bir geyikti
Sonsuz hayalleri, neye boyanır

Gelmeyen sabahın, güneşi olmaz
Korktuğun rüyanın, ateşi solmaz
Cesaretin varsa, ölüm son bulmaz
Sonsuz hayalleri, neye boyanır

Issız çöllerinde, sana destektir
Esen rüzgarında, desen köstekdir
Yazdığın satırda, bütün istekdir
Sonsuz hayalleri neye boyanır

Zamanı gelmişti, toprağı seren
Ölüm bahaneydi, tabutu gören
Yattığın sehbada, hakikat eren
Sonsuz hayalleri neye boyanır

Bahattin’im haddi, sevdam aşıyor
Cahilin hükmünü, çeken taşıyor
Sevda için aşkı, gören kaşıyor
Sonsuz hayalleri, neye boyanır
Bahattin Tonbul
10.12.2012

Bahattin Tonbul
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Neye Gerek

Yorulan akşamları
Dağlarda esen rüzgar
Sahillere vuracak koskocaman dalga var.
Aç bağrını kara yazım desinler
Bu sevdayı ikimize kessinler,
Sonsuzluk zindanında
Mahpus kalmış o  yürek,
Uyan artık be yarim
Sensiz artık bu dünyanın kaybolması
Söylesene
Neye gerek.
Bahattin Tonbul
7.4.2012

Bahattin Tonbul
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Neyime Lazım

Canım sevgilim bana canımdan bedenimden daha yakındın
Şimdi ne yaparım sensiz bu dünyada yaşamak değil hakkım
Bu alemde senin için vardım senden hiç bir zaman ayrılmadım
Yoksan gitmiş  isen artık yaşamak burda benim değil hakkım

Öldün yasını tutamam ben dayanamam sana hayrandım
İçim kan ağladı damarımda dolaşan kanımı kaynatandın
Düşünemem geçen zamanı anılarımıza da bakamazdım
Yoksan gitmişsen eğer yaşamak bu dünyada neyime lazım
14.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Neylerim Yazı Kışı

Neylerim yazı kışı, yar yanımda olmaz sa
Neylerim ben baharı, çiçek dalda solmaz sa
Ağlayan gözler garip, gözyaşıyla dolmaz sa
O yare yar demem, o yar beni sormaz sa

Doğan yıldızlar küskün, güneş onu bulmazsa
Gül dikensiz açmazmış, bülbül ona konmazsa
Açılmış bütün yollar, yüreğini yormazsa
O yare yar demem, o yar beni bulmaz sa
Bahattin Tonbul
26.10.2016

Bahattin Tonbul
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Neyleyim

Işıkların yanmasını,istemiyor bak yüreğim
Seni ben çok sevdim canım,senin içinde öleyim
Acıların dağılmıştı, hakkını ben ne bileyim
Çık gel yarim hasretimsin,sensiz dünyayı neyleyim

Karanlıkta yüreğimi aç seni bende göreyim
Bu dünyada bedenimi saçarsan deli diyeyim
Hasretle yanıyor ruhum,acıları terk edeyim
Koş gel yarim hasretimsin sensiz alemi neyleyim
Bahattin Tonbul
23.5.2009

Bahattin Tonbul
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Nice İnsan

Nice insan vardır, yüreği temiz
Özlem onu sarmış ona tuzaksa
Nice gönül vardı, aşkın da semiz
İçinde sevda var, Hakka yakınsa
Bahattin Tonbul
4.1.2014

Bahattin Tonbul
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Nihal Mirdoğan’a

Aha geldim gidiyorum
Bütün dertler şiirimde
Bugün sözü bekliyorum
Nihal hanım eserinde

Merak ettim ben bu işi
Yorumlarda o gidişi
Gönüllerin verilişi
Nihal hanım eserinde

Ne tükenmez sabırım var
Bekliyorum azar azar
Bugün yarın olmaz nazar
Nihal hanım eserinde

Radyolarda verir yorum
Güzel eser eder forum
Acıları kovuyorum
Nihal hanım eserinde

Bahattin’im ben beklerim
Günü yarına eklerim
Söylediğini çeklerim
Nihal hanım eserinde
Bahattin Tonbul
6.7.2010

Bahattin Tonbul
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Nil ve Gün (İ.kasımoğlu)

Nili piramitleri görmekti hayalin
Al götür beni ne olur derdin
Göz göze diz dize
Nil’e doğan günü seyredelim

Olmadı bir tanem yapamadık
El ele tutuşum uçamadık
Sebebi ilahimiydi bize
Yoksa huzuru mahşere mi bıraktık

Bir sabah kalktım yoksun yanımda
Oralara bensiz mi gittin yoksa
Oysa ne sen nede ben
Yola hiç yalnız çıkmadık ki asla

Acep oralara gitsem de mi arasam
Otursam kıyısına Nil’e doğan gün’e sorsam
Buralara geldi mi seni bensiz
Seyrelti mi
Bir el uzansa
Omzuma dokunsa
Dönsem de görsem
Bir daha bırakmamacasına
Nilgün’üme sarılsam
3.06.2008
Yakup Orhan

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nilgün

Yağmur olup yağsam, tenin üstüne
Kalem olup yazsam, alnına Nilgün
Su olup da akıp, dolsam testine
Geceler gündüze, gelmiyor Nilgün

Güneş olup doğsam, sevdiklerime
Yar olupda sarsam, bildiklerime
Kazısam kalbimi verdiklerime
Geceler gündüze, ermiyor Nilgün

Nefes olup alsam, aklımda durur
Kuytular karanlık, geçtikçe korur
İz düşümü sevda, acısı vurur
Geceler gündüze, gülmüyor Nilgün

Sevdamı alıpda, atma dününe
Ağlarsan geçmişe,  bakma önüne
Girdiğin toprakta, girsen inine
Geceler gündüze, dönmüyor Nilgün

Gençliğim gittide, su gibi aktı
Özleme isyanım, günlerce baktı
Göğsümü elllerin, değdikçe yaktı
Geceler gündüze, dönmüyor Nilgün

Bahattin’im hala, seni beklerim
Bir damlacık suya, yari eklerim
Gurbet ellerinde, bitmez tiklerim
Geceler gündüze, dönsün be Nilgün
Bahattin Tonbul
26.10.2012

Bahattin Tonbul
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Nilgün Asi Kızdır

Gözlerin konuşur,ağlarsa kadın
Kalbimde sızıdır,som bağlarının
Unutulmaz ruhun,bitmezdi tadın
Nilgün asi kızdır,kaz dağlarının

Kirpikleri bakar,güngürmezinde
Maşak tepe bunun,sırvermezinde
Evciler yolunda,son körfezinde
Nilgün asi kızdır,kaz dağlarının

Kayalar dağları kuzeyindedir
Habipler Göktepe,tam yerindedir
Sayalar bayırı,neresindedir
Nilgün asi kızdır,kaz dağlarının

Çamavşar Medrese,karşı karşıya
Habibler’den ini,versen çarşıya
Gelirsin Akbaş’a,sevda marşıya
Nilgün asi kızdır,kaz dağlarının

Çakallar,Müstecap,gönül hazıdır
Kocabük,Soğanbük,Gökçeyazıdır
Balıkesir yolun,en son sazıdır
Nilgün asi kızdır,kaz dağlarının

Dumanda olmasa hayaldi derim
Saçları siyahtı,ne verse yerim
Bakma yazdığıma,onu severim
Nilgün asi kızdır,kaz dağlarının

Bahattin adımdır,oda kadınım
Refik Çağlaya’nın,kız evladının
Atike’den doğup,solan kadınım
Nilgün asi kızdır,kaz dağlarının
Bahattin Tonbul
19.3.2012

Bahattin Tonbul
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Nilgün Beklerim

Sevda aleminde, hiç eksilmedin
Yüreğimi saran, sarı birgüldün
Her anımda yanıp, çok silinmedin
Çaresiz dertlerin, duruyor Nilgün

Hayaller karanlık, ışıtmaz ışık
Seni çok sevmiştim, ruhum karışık
Özlemin içimde, olmuş dolaşık
Umutsuz bekleyiş, bitmiyor Nilgün

Mahkumum sevdana, bağlı ellerim
Örtmedim gündüzü, serttir sözlerim
Çöllerde yanmışım, esse yellerim
Yalınız günlerim, geçmiyor Nilgün

Ayrı düşmüş keder, toprağı çile
Candan sevmek nedir, hayırsa dile
Görülmez nazarı, aldı o bile
Rüyalar sabahtan, geçmiyor Nilgün

Tomurcuk gülleri, kaplamış yazı
Yıldızsız gecede, oluşur hazı
Yerlerde sürünmez, sevdadır nazı
Umudum tükenmez, beklerim Nilgün

Acılar kavrulur, olmazsa olmaz
Yolları kapanır, topraksa dolmaz
Bir çıkış dünyası, rüyaysa solmaz
Seyre dalıp gider, gözlerim Nilgün

Bahattin nerede, ekmek kavgası
Şerefi namusu, bitmez sevdası
Hayat arkadaşı, ne aşk davası
Canlar bütün senin, beklerim Nilgün
Bahattin Tonbul
10.10.2013

Bahattin Tonbul
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SUNUM

1955 Yılında Çorum’un Alaca İlçesi Günhan Mahalle-sinde dünyaya geldi. İlk ve
Ortaokulu aynı  ilçede Liseyi Sun-gurlu ve Yozgat’ta Yüksek Okulu Bursa ve Balıkesir’de
okudu. 1980’de Aynı okul mezunu olan Nilgün ile evlendi Selcen ve Çağlayan Ecem
adında kızları, Gökçen adında oğlu oldu. 5. 1. 2008’de Cumartesi günü saat 10. 30 da
eşi Ankara Tıp Fakül-tesinde  vefat etti. Ogün bu gündür şiirlerine aralıksız devam
etmektedir
Üçüncü eserimi yazıyorum, sensizliğimin içinde. Bak üçüncü yılımız doldu ayrılalı.
Bıraktığın kalbim hala bomboş durur seni beklemekte.
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Yıllar nasıl geçti bilemem ama seninle olan günlerimi unutmak mümkün değil iyisiyle,
kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla bütün duygularımın esiri olmuş şimdi hepsi.
Şiirlerimle bana yaşattıklarını dile getirmeye çalışıyo-rum. Her şiirimin köşesinde senin
sevdanı taşıyorum.
Bilirsin sağlığında bile bunu yapardım.
Aynı ev içerisinde olduğum anda bile seni özlerdim. Bunu hissederdin mutlu olurdun
sende. Gözlerinden, bana bakışlarından anlardım. Yazdığım şiirleri okurken
gözyaşlarınla şiirlerimdeki hatalarımı örtüyordun. Sonra da ‘Yaz yaz Bahattin’ diyerek
teşvik edip ‘Olacak hataları ileride birlikte düzeltiriz. ’ der rahatlatırdın.
İşte o kadar çoğaldı ki şiirler derleyecek kimse yok. Sende gidince öksüz kaldı hepsi,
acıları taşıyor bedenlerinde. Anlaşılması zor kelimeler, bazen aptallaşıveriyor okuyanın
yüreğinde. Şekiller karmakarışık. Şiir mi? Şarkı mı? Anlaşılması çok zor.
Bu kitabımda sana olan sevginin hatırası olarak kalsın yaşantımın bir köşesinde. Tarih
olsun sevip sevilenlerin yüre-ğinde.
Okuyunca anlasınlar birlikte olanlar, birlikte olmanın kıymetini bilsinler. O anın zevkini
gönüllerinde doya doya yaşatsınlar. Bir gün ayrı kalacaklarını hatta ayrı ayrı yerlerde
yaşayacaklarını düşünsünler. Ona göre sanal olan dünyanın zevklerini gönüllerinde
hazmetsinler.
İncitmesinler birbirlerini, sevgiyi, saygıyı her ne sebep olursa olsun yok etmesinler.
Aşıklar, sevgililer, nişanlılar hatta evliler.
Bir gün rüyaymış gibi gelir yaşadıkları. Geriye dönüşü yok zamanın. İşte bu yüzden
keşkeler olmasın yaşamınızın tek bir köşesinde. Mutluluklar, anında hatıralarınızı
doldur-sun. Varsa eğer yaşanan kavgalar, umutsuzluklar güzel gö-rünsün benliklere.
Yaşadığınız o olumsuzluklar, son olsun
Unutmayın ki bir gün benim gibi olacaksınız, yapayal-nız.
Gittiği veya kaldığı dünyada farkı var mı?
Ne benim için ne de sevgili eşim Nilgün için, ikimizde şu an farklı yerlerdeyiz, yalnızız.
Belki bu duygularımı o biliyordur veya görüyordur ruh-lar aleminde
Bense onu hayal ediyor, “Kesin tanrımın cennetinde-dir” diyorum.
Onunla orada buluşup yaşamayı istiyorum sonsuza dek.

Bahattin Tonbul

Önsöz-1

Babama;
Ruhumun ince gülleri. Her ikinizide çok seviyorum. Ama kader ANNEMLE BU
DÜNYADAN, SENİNLE DE evimi ayırdı. Şu bir gerçek ki ruhum hep sizlerle hemen
hemen her gün. Annemi rüyamda, seni de düşlerimden atamıyorum. Yazdığın bu
şiirlerle yer yer avunuyorum. Hepsinde anıları-mızla yoğrulmuş gerçek yaşamın
parçalarını buluyorum. Her okuduğumda gözyaşlarına boğuluyorum.
Karanlık altında bu damlalar bir elmas parçası gibi ay-dınlatıyor geçmişimi. Her satırı
okudukça duygularım sert bir rüzgarın kamçısı gibi suratıma çarpıyor. Hergün sabahlar
zor oluyor, “Acaba bugün BABAM,  benden, annemden ve yaşa-dıklarımızdan hangisini
yazmış? ” diye bir çırpıda şiirlerini okuyorum. Okudukça da yüreğim parçalanıyor. Seni
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ve an-neme olan sevgini daha iyi anlıyorum. Canım babacığım. Unutulmaz, tarih olan
aşkınızı sevginizi bu şiir kitaplarıyla perçinlediğinin farkında mısın? Sonsuza dek bu
şiirler bazısı türkü bazısı şarkı şeklinde dudaktan dudağa, kulaktan kulağa name olarak
dolaşacak. Ta ki sonsuza dek. Artık şuna inanı-yorum ki annem cennet bahçesinde
bizleri huzurlu bir şekil-de bekliyor. Ruhu şad olsun Kutlarım sizi, aşkınızı ve kitabını
babacığım. İYİKİ BENİM BABAMSIN... İYi Kİ ANNEMİ SEVMİŞSİN..
Kızın Selcen

Önsöz-2

Şiir sevgisiyle ve sevdiğin halk ozanlarının da etkisiyle başladığın bu yolda yanında pek
olamasam da,  ürettiğin şiirler yazdığın kitapların daima hitap ettiği bir topluluk
ola-cağını düşünüyorum.  Bu topluluğun değişmez bir parçası olarak,  bana hep
anlatacağın,  sende ki insani duyguları,  anneme olan aşkını,  acılarını hissedebileceğim,
bunları senin şiirlerinde duyabileceğim için çok mutluyum.
Bu kitabı okuyan herkesin de sadece bir dörtlüğünde dahi olsa,  bu tadı fazlasıyla
alacağını biliyorum.
Üçüncü  kitabın ”NİLGÜN Bir Dünya İstiyorum“ hayırlı olsun şiir sevenlere.
Oğlun,  Gökçen

Önsöz-3

Üçüncü sene ve üçüncü kitap. Ne kadar harika bir şair ol-duğunu söylememe gerek yok
sanırım ve harika bir baba. Sene-lerimiz çok hızlı geçti unutamadık, asla unutamayız
ama alıştık. Senin sayende alıştık. Babamızdın annemiz oldun. Asla annemi-zin
yokluğunu hissettirmedin. Anneme olan o büyük ve asla bitmeyecek aşkını içinde
yaşattın. Şiirlerin ile bu aşkını herkese kanıtladın. Anneme olan bu dillere destan
aşkından ve bize olan sevginden dolayı sana gerçekten minnettarım.
Buraya daha çok şey yazmak isterdim ama ne yazık ki bu imkansız. Üçüncü kitabın
hayırlı olsun. Hep yanımızda olman dileğiyle. Seni çok seviyorum.
Kızın Ecem

Bir Dünya İstiyorum (Nilgün Tonbul’un)

Bir dünya istiyorum,
İnsanları hep gülen,  kavga nedir bilmeyen.
Bir dünya istiyorum,
Kaderine boyun eğmeyen,  ona direnen.
Bir dünya istiyorum,
Yeni doğan çocuklara,  her şeyden önce sevgi öğretilen.
Bir dünya istiyorum,
.......... daha bir çok şeyler için…
Ama olmuyor ki…
Herkes birbirine düşman,  kardeş kardeşi vuruyor!
Neden hep savaş,  neden hep kan!
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Oysa herkes benim gibi olsa,
Kardeşlerini ayırmadan sevse,
Bir fikir yüzünden onlara kıymasa,
Onlara her şeyden önce sevgi ve saygı duysa…
Özlediğim dünyayı kurmak,  ne kadar kolaydı?
1978-Nilgün Tonbul

Şiirlerimde

Öyle zor ki insanın sevdiğinden sonsuza dek ayrılması.
Sanki bedeninden bin parça kopar misali,
Yanar yüreği durmadan.
Bilemezsin söndürmeyi.
Alırsın kalemi eline,
Yazar çizer durursun.
Hiç itiraz etme diline.
Sözlerinle o sevdanı içinde kurutursun.
Seviyorum, biliyorum bunu.
Allah’ım cennetinde saklasın onu.
Doymadım diyorum hep,
Birlikte yaşadığımız anıları
Rüyalarımda tazeliyorum,
Yalnızlığımda saklıyorum.
Üzülüyorum, bazen de ağlıyorum.
Satırlar bile yetmiyor bütün bunları anlatmaya,
Karalamaya.
Kaynatsın sevdası bütün bedenlerimizi.
Çizsin gecelerimizi elleriyle.
Rabbim!
Gönlüm alev almış fışkırıyor volkan gibi.
Yanık kokular beliriyor satırlarımda.
Okuyan dinleyen ağlıyor.
Çocuklarım, dostlarım ve yavrularım.
Hıçkırık hıçkırığa kalmış,
Nefesleri bile yetmiyor.
Dünyanın yangın söndürücüsü bile,
Kafi gelmiyor. Evrenin gizli olan bu sırlarına,
Bakın isterseniz ben onunla şair oldum.
Onu yazarken yeniden doğdum.
Sustum yandım günlerce, aylarca.
Beklide yıllarca hala yanmaktayım…
Onu yüreğimde taşımaktayım.
Burcu burcu esiyor bak bedenimde.
Beynimi okşuyor kokuları.
Yaşattığı o gizli sırları.
Zaman zaman işte bu satırlar
Hep onun anılarını hatırlatır sessizliğiyle.
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Koymayın farklı yerlere bu sevdamızı.
Kadehinde içenlere,
Afiyet olsun.

Yere düşen bir damlası,
Ciğerlere yara değil, derman olsun.
Ben çektim sizler çekmeyin.
Issız çöllerde susayan dudaklarım yapışmış.
Çıkmıyor bak sesim.
Ancak satırlara gücüm yetiyor.
Tükenmez yare olan bu sonsuz hevesimden,
Kelimeler inler oldu.
Okuyanlar şifa buldu mihraklarında.
Parça bölük olsun sevmeyenler.
Sevenlere rahmet olsun,
Şiirlerimde.
25.12.2010

Sevda Sesi Ver

Dillerde söylenen, aşkıma sazdın,
Kimseye demeden, ayrılık yazdın,
Sevdiğim güzele, mezarı kazdın,
Seninle çağlayan, aşkı geri ver.

Sensiz olan ruhu, nereye astın?
Anılarla beni, gerçekten yastın,
Boş olan göğsüme, taş diye bastın,
Yüreği ağlayan, sevda sesi ver.
5.8.2010

Bana Doğrumu

Damarlarda akıp kalbime girsen,
Acılar gökyüzü sarar ruhumu.
Sevdayı bir kere sarabilirsem,
O müthiş tadınsa, bana doğru mu?
Sarılıp yatacak bir yarim vardı,
Onu da tanrım elimden aldı.
Sanki yaşadığım bana doğaldı.
Sızısı yok oldu, sonsuza daldı.

Sevsen ve sevilsen, son bir kez görsem,
Saçtığın kokuyu, duyabilsem,
Tadı dudağımla alıp hissetsem
O müthiş ateşin, bana doğru mu?
18.11.2010

Aşkımız Adına
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Beni yalnız koyduğun,
Hastahane odasından sesleniyorum.
Bir karakıştı gözlerin kapanıverdi,
Aniden.
En son ihbarındı bu koyduğun yüreğime.
Ellerim ellerini tutamadı bir an,
Sözlerin savruldu rüzgarınla arkandan.
İçimdeki acı ise sendin benim.
Yaz sonrası yaprakların sararmasıyla,
Üzümler ben tuttu gönlümde.
Susuz kalmış çatlak dudakların,
Hasret bıraktı kırılan parçalanan özümde.
Artık sensiz içiyorum bende.
Yapayalnız tüm gece.
Kadehlerde duran aşka susuyor sevdam.
Ayakta duramıyorum sarhoş etmiş bedenimi.
Hissetmiyor musun?
Ağlar oldu gözlerim…
Terkedilmişliğin ihanetiyle!
Yağacak yağmurlara gebe kalmış
Özleyen toprak
Bulutları da aşağı çekmiş fırtınadan önce
Ani parlayan yıldırımlar,
Kıyametin habercisi sanki, göğsümde.
Ağrı yapmış,
Sevdalısından ayrılmış deli gibi sevenler.
Hala bilmiyor musun?
Ruhun hayalimde yakalıyor tenimi.
İçimi titreten aşkın,
Damarımdaki kana karışmış.
Sıcaklığını hissedemez oldum artık.
Kollarımla sıkıca sarılıp,
Yüreğimde taşımak istiyorum ateşini.
Paylaşmak değil.

Ağzından çıkan buharın görüntüsü,
İçimi üşütüyor.
Dilindeki şarkılar tükenmek bilmiyor.
Ölüm soğukluğunda bak titretiyor ellerini.
Anılar yetmiyor sevdamızı tutmaya.
Şiirler, hikayeler diziyorum arkandan.
Yaslıyorum kafamı yorgun göğsüne.
Hayal üstüne hayal görüyorum artık.
Kokun hiçbir zaman  tükenmezdi,
Aşkımız adına.
26.11.2010

Belli

Bir şey söylemek istedin,
Giderken susuşundan anladım.
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Sağ kulağımın çınlamasından,
Sesi duyar gibi oldum.
O ara,
Elim titredi.

Farklı düşünsek de,
Birbirimizi incitmedik hep saygılı olduk daima.
Adından söz ettiğim her an,
Yüreğinin sesinden sevdiğin belli.
18.11.2010

Aşkına Ağlayıp

Ne yer ne içersin o garip yerde?
Yoksa! sakın! başka yare, gönül mü koydun?
Düğünde eğlenip, oyun yerinde,
Ona buna bakıp görüp vuruldun.

Seven uçmak ister mavi göklerde.
Gece kararınca korku teklerde.
Gerçek sevdaysa, ayağı yerde.
Aşkına aldanıp, öze vuruldun.

Bir güzellik yapsan kendi kendince
Sadece sahip ol, iyice dinle.
Onunla mutlu ol, üzül teninle.
Aşkına ağlayıp, hakka vuruldun.

Beni terk edersen mani olamam.
Yerlere düşersen, seni saramam.
Vefasız sevdana, merhem olamam.
Aşkına ağlayıp, yare vuruldun.

Umutsuz sevenden affı bekleme.
Kıymetsiz pullara, karı ekleme.
Düşerse sonunda, yari tekleme.
Aşkına ağlayıp, cana vuruldun.
18.11.2010
Hey

Gönlümden bir sevda göçtü, sevgin kaybolan değil,
Günah keçisi.
Kafamdan aşağı ter boşanıp alnımın ortasından yere dökül-dü.
Paspaslamadım, yıkamadım aşkımızın izlerini.
Seni geçmişte durmadan andım parçaladım maziyi hey!

Damarımda ise,
Yare hasret kalan kanım tek başına yürüdü.
Tırnaklarım özler iken söküldü.
Ayak tabanlarım iğne ile yavaş yavaş delindi.
Dizlerimse sensiz yaşamaya dayanamadı anlasana artık  hey!
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Mavi gök yorganım  bulut ise döşeğim olsun.
Sana olan sevdam göğsümde hasret iken sevgi dolsun.
Alev alev yürek su dolu bardak gibi benzin sararıp solsun,
Titredi verdi içim hep hayallerinle avundu özler gönlüm hey!

Sana olan sevdamı ektim bedenine, sonrada alıştım.
Gece karanlığında yıldızlara ulaşmaya günlerce çalıştım.
Terk edip gidince beni, hayallerini sevenlerinle bölüştüm.
Yok ettin özümü, sanal dünyada haykırdım günlerce hey!

Kalbimde oynayan yalnız kuşum olaydın,
Uçsuz bucaksız çölde kumlara saraydın,
Su üstünde gölge gibi yürümeye doyaydın,
En sonunda sinesini ateşimle yaktım hey!
18.11.10

Yolla

Esen rüzgar ile bir selam gönder.
Su yüzüne yazıp haberler yolla.
Bütün sevenlere olasın önder,
El sallayıp aşka, mektuplar yolla.

Gittiğin o yeri mesken mi tuttun?
Oralarda beni neden unuttun?
Gökyüzünde uçan, sanki buluttun.
El sallayım aşka, anılar yolla.

Şey var aramızda, neleri koydun?
O müthiş bakışla, kalbimi oydun.
Bensiz o diyarda, sen nasıl doydun?
El sallayıp aşka haberler yolla.

Gönül uçmak ister o garip yerde.
Bütün kuşlar gezer sonsuz göklerde.
Ne var ki ayağım takılmış yerde.
El sallayıp aşka, sevgiler yolla.
18.11.2010

Özler Yüreğim

Ateşli dudaklar sardı yanımı,
Kocaman yaralar deldi bağrımı,
Sensiz dünya çekmez en son ağrımı,
Ağlayıp da durmaz, özler yüreğim.
6.1.2011
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Sevdam

Sabahın busesi durur ağzımda ve dilimde
Kaplamış bedenimi sensiz olan garip sevdam
Çok uzak da görülmüyorsun benim hayalimde
Gitmiyor yüreğimden hiç sana olan bu sevdam
                                                           27.12.2010
Sensiz Sabah Dar Bana

Beklemek, sabır etmek sevginin bedelidir.
Vazgeçmek, kaybetmekse,  acizliğin yelidir.
Dağ kekik kokulu yar, özlemiyle bellidir.
Güneş her an doğsa da, sensiz sabah bana dar!

Yolların seni yollar aşkımın cennetine,
Kollarım seni kollar sonsuz memleketine,
Sevda türküsü söyler o yarin hasretine,
Güneş her an doğsa da sensiz sabah dar bana!

Bütün kır çiçeklerini sereceğim yoluna,
Ağırlığınca altın dizeceğim koluna,
Geceleri yalnız yatacağım soluma,
Güneş her an doğsa da sensiz sabah dar bana!

Sürgün veren asmanda üzüm olup sarılsam,
Her an ışığa doğru gökyüzünde asılsam,
Sana yakın yabana ilaç olup karılsam,
Güneş her an doğsa da, yarsız sabah dar bana!

Susuz toprak çatlamış, nefesini ver bana,
Dudakların patlamış, aşkını uzatsana.
Alev alev yanıyor, nefesini tutsana,
Güneş her an doğsa da sensiz sabah dar bana!

Karanlık gece yüzün, hayalin unutulmaz,
Buğulanmış sisleri, elleriyle tutulmaz,
Gözünden akan yaşı, üfürsen kurutulmaz,
Güneş her an doğsa da, sensiz sabah dar bana!

Yeşil çimenler ile, örteceğim üstünü,
Kimse görmesin diye, asacağım resmini,
Bahar bana gelmezse, ben baharın büstünü,
Güneş her gün doğsa da, saracağım resmini.
Aç gözünü sevgilim, aşka ömür katarsın,
Yanağımdan öpsene, bana hayat saçarsın,
Sakın ha çimdikleme, hala rüya sanarsın,
Güneş her an doğsa da, sensiz sabah dar bana!
20.11.2010

Avuç Avuç Yüreği
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Bas üstüne dünyanın az gitsin ve  uz gitsin
Sevda dediğin ne ki gönüllerde o bitsin
Bir satırlık ömürle, kalbine beni itsin
Avuç avuç yüreği, sevda çekenler ditsin

Ardına hiç bakmasın, bakan gözü kör olsun
As üstüne alemin, dere tepe aşk dolsun
Canım sevgili yarim, benim ile bir solsun
Koskocaman dileği, sevda çekenler ditsin

Aklın dibine vurdu, dillerinden tutuldu
Hasretlik çekenlerin, ellerinden kurtuldu
Seni dön deremedim, acıların yutuldu
Dirhem dirhem yüreği, sevda çekenler ditsin

Susma sen susamazsın, gittiğin o alemde
Ölümü ben hakettim, yazdığım bu kalemde
Titrer sensiz ellerim, yaralarım neremde
Avuç avuç yüreği, sevda çekenler ditsin

Sensiz çıkmaz bu canım, ben seninle ölürdüm
Ödünç dediğin hayat, sevdiğimde bilirdim
Bir seferde vur ölsün, ruhumla bir gelirdim
Avuç avuç yüreği, sevda çekenler ditsin

Günlerce ecel vakti, bir mum gibi eridi
İçimdeki özleri, bedenimde terimdi
Ürkersem inan ondan, her yerlerim nar idi
Avuç avuç yüreği, sevda çekenler ditsin

Bir bir yok oldu dostluk, Azraili beklerim
Ömrümden ömür alıp, yar ben sana eklerim
Of bile etmem ona, cezam neyse çekerim
Avuç avuç yüreği, sevda çekenler ditsin

Yar gözlerken burada, senden daha beterim
Acın bulaşmış kana, tek başıma yeterim
Ne verdiysen sen bana, cezamı kes giderim
Avuç avuç yüreği, sevda çekenler ditsin
20.11.2010

Aşkını Arıyorum

Silahtan çıkan mermi, yakıyor bak namluyu
Hayaller hiç biter mi, yarimi sarıyorum
Sanki bir ringdeymişim, atıversen havluyu
Tutulduğum rüzgarda, aşkını arıyorum
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Yalnız koyduğun yerden, sesleniyorum sana
Gözlerini yumduğun, o özlemle baksana
Göğsündeki ateşi, ellerinle yaksana
Kapıldığım rüzgarla, aşkımı tadıyorum

Yıllar önce almıştık, ayrılık haberini
Uzak diyar sanmıştık, ölümün kaderini
Güz sonrası yapraklar, düşünce ederini
Kapıldığın rüzgarda, sevgini arıyorum

Sana inat her gece, sarhoş olamıyorum
Tek kadehle umudu, boşa dolamıyorum
Özleyip içiyorum, yari bulamıyorum
Kapıldığın rüzgarda, aşkımı arıyorum

Yağmur havada susmuş, fırtınayı bekliyor
Bulutlar alçaklaşmış, şimşekleri ekliyor
Kıymetini bilmeyen, anıları ekliyor
Kapıldığın rüzgarda, aşkımı arıyorum

Yakıyor bedenimi, bıraktığın sıcaklık
Sana sarılmak sanki, sevda değil ocaklık
Yokluğun  tehdit bana, ölümünse alçaklık
Tutulduğum rüzgarda, aşkını arıyorum

Resimlerde arıyom, gittiğin o yerleri
Gönüllerde karıyom, sevda çeken erleri
Şakağından siliyom, soğuk akan terleri
Kapıldığın rüzgarda, aşkımı arıyorum
21.11.2010

Aşkımı Basit

Olmamalıydı hiç aslında
Hayatıma sen girmeseydin
Arkadaş kalsaydın aslında
Yüreğimi can görmeseydin

Bu dünyada kızmazdım sana
Ufkumda yar gibi kalsaydın
Cenneti yakıştırsan bana
Aşkımı basit bulmasaydın

Tanrım yok mudur bunun sonu?
Mahşere saklasan sen onu
Gecelerin sabahı konu
Aşkımı basit bulmasaydın
25.12.2010
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Göğe Sal

Ölüme gidersen yar, beni de yanına al
Mutluluğum sende var, hasretimi göğe sal
Vakti gelen gidiyor, benimkisi daha dar
Alnımdaki yazıyı, hakka deyip öyle çal

Mevsim kış hava soğuk, hiç üşümüyormuşsun
Bu alemde dururken, sen şaşırtmıyormuşsun
Issız gecelerinde, yalnız yaşıyormuşsun
Mutluğum sende yar, hasretimi göğe sal

Sana kavuşmak için, yar sabırla beklerim
Ölümü kim bilir ki, anıları eklerim
Göğsümdeki acıyı, tek başıma çeklerim
Alnımdaki yazıyı, hakka deyip göğe sal

Kim der ki ölen dönmez, yar sevdiğini üzmez
Açılan yaraları, yüreğinde o büzmez
Haykır önün de eğil, bu can kimseyi ezmez
Mutluğum sende yar, hasretimi göğe sal

Ben sensiz yaşamaya, hala alışamadım
Sen gidince alemde, sevip dolaşamadım
Anıları unutup, aşka karışamadım
Mutluğum sende yar, hasretimi göğe sal
21.11.2010
Ara Beni Yine Bul

Bu ellerden gidersen, sana engel olamam
Düşersen en sonunda, ara beni yine bul
Karanlık  o yollardan, aşkımızı dolamam
Hayırlı olan kuldan, cennete göçeni bul

Kıymeti yok olandan, sakın kıymet bekleme
Seni hatırlayandan, anıları ekleme
Tek bir pula satılan, sevdaları tekleme
Düşersen en sonunda, ara beni yine bul

Kapıldım gidiyorum, o sonsuz rüzgarına
Hakka kul oluyorum, yolculuk var yarına
Ayrılık görmüş iken, özlem akşamlarına
Düşersen en sonunda, ara beni yine bul

Misafirim bu gün ben, yar tutmuyor elimi
Farklılık yaşar iken, ağzındaki dilini
Ufuktan kim tutacak, sevda çeken belimi
Hayırlı olan kuldan, cennete göçeni bul

Sevenleri incitme, anar onları her gün
İncinebilmek için, yakar onları her gün
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Bulamazsın sonunda, dualar biter bir gün
Düşersen en sonunda, ara beni yine bul

Mutlu olmak isterdim, sevdiğimin yanında
Acı olan her derdim, yok olacak anında
Ona olan tüm aşkım, herşeyiyle kanında
Düşersen en sonunda, ara beni yine bul

Sevdalı yüreğimde, bir ışığım olursun
Yaralı ciğerimde, anıları bulursun
Kaçtığın o alemde, bensiz nasıl solursun
Düşersen en sonunda, ara beni yine bul
20.11.2010

Be Kadın-1

Seninle tanıştığım anda
Mutluluğu tadacağımı zannettim
Dünyamı senin mantığın üzerine kurdum
Bedenim zamanla yarış ederken
Kokunu içime
Aşkımı yüreğime
Tadını damağıma ve dilime
Ruhunu geçmişime gömmüştün
Bütün duygularımı yok etmenin
Bir anda silmenin anlamı olur mu?
Neden yaptın
Yıllarca hayallerime hayal kattın
Peki sonra
Alıştırdın kendine sadık bir kedi gibi
Veya bir köpek
İnkârı mümkün olmayan bir sevdayı
Attın kalbime
Be kadın
Yollarda yürüyemez oldum
Koluma girip dengemi sağlardın
Aynı zamanda da durmadan
Geçmişi anlatır ağlardın
“Annem şöyle, babam böyle” der
Kardeşlerinle yaptığın kavgayı özlerdin
Yokluğun verdiği eziklik
Seni yıldırmadı
Açlık ve sefalet senin üzerinde asil dururdu
Be kadın
23.5.2010

Be Kadın-10

Ölüme bile sessiz gittin
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Tek başına göğüsledin bütün acıları
Hastalık bedenini kaplamış
Beynini sarmış
Yüreğime sevdanı aşılamış
Birisin sen
Be kadın
Toprağa girerken bile gülümsüyordun
Mutluydun sanki
Bu alemde
Sevdiklerin olduğu kadar
O alemdeki sevdiklerine kavuşuyordun
Ondan olsa gerek
Be kadın
Bir yaprak misali
Koptun koskoca gövdeden
Rüzgarın kontrolünde
Uçtun bir müddet kontrolsüz süzüldün
Gökyüzünde
Zaman zaman yön verdin yaşamına
Yaşadıklarınla mutluydun sen
Be kadın
Ailene çok bağlıydın
Ağabey, kardeş, hala, teyze ve dayı
Kavramları bambaşkaydı senin için
Kuzenler, yeğenler ayrı bir tattı yüreğinde
Her an onları özler
Onların özel günlerini saklardın beyninde
Taşırdın aynı zamanda da yüreğinde
Be kadın
Kollarının arasına alıp
Kollanmak
Onları sarmak koklamak, isterdin hep
Onlarla yakın olup
Dertlerini dert bilip
Eğlencelerini şenlendirmek isterdin
Yaşamında
Be kadın
Yelpazeyi çok geniş tutardın ruhunda
Küçükken çektiğin yokluğu taşımıyordun
Artık
Yardım etmek
Yardımlaşmaktı tüm arzun
Muhtaçları zayıfları düşünürdün
Çok düşünürdün
Be kadın
En son yaşadığın hayal kırıklıkları
En son yaşadığın yaz
Kopardı umutlarını
Kırdı bütün duygularını
Yeğen, kuzen, kardeş senin için
Bir tutkuydu, öylede kaldı yüreğinde
Ama kırgındın hepsine
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Sen bir melektin
İncitmedin incindin sadece
Be kadın
4.6.2010

Be Kadın-11

Ne derdi o kadın
Sonsuz gecelere bakmadan, kanat açıp uçardı
Cennet bahçesine
Koşarak giderdi o kadın
Bak
Gökyüzünü birden bire bulut kaplamış
İçindeki karanlığı yok etmek gerek
Ak yüzünü toprağa gömmüş
Acılarını içine
Konuşamamış günlerce haftalarca aylarca
Yememiş içmemiş bile
Dünya nimetini hiçe saymış sevdası için yaşamış
Tam elli iki gün
Hastahane köşesinde
Abisi Ali, kardeşi Yalçın ve Safiye gelmiş
Bakmışlar ağlamışlar için için hayat dolu kardeşine
Hele anne yarısı teyzesi gelmiş
Bakamamış o kadının yüzüne
Küçüklükten belli sevdiği, halasının kızı
Aysel ablasını görünce
Hıçkırık kaplamış boğazını
Nefes alamamış bir an
Yok olmak istemiş yeryüzünde
Derken son anları zulümdü acıydı çıbandı sanki
Göğsünde
Saçları yoktu artık yazma bağlanmış üstüne
Nur gibi parlardı eli yüzü
Ufukta kaybolan ağaçların küstüğü ne
Kefenlik
Bembeyaz gelinlik olmuş o bedende
Ruhu ise sevdiğinde
Kadın
Artık onlar, bunlar şunlar kalmadı
O kadının gözünde
Vücudu hareketsizlikten yara olmaya başladı
Sevdiği eşi başından hiç ayrılmazdı
Onu yaşatanda işte bu aşktı
Ama şu bir gerçek ki dünya ondan
O dünyadan çok uzaktı
Karşısında cennet bahçelerini görüyordu
O kadın
Bu alemde duran
Eşinden, kızından ve oğlundan vazgeçemiyordu
Tüm anıları film gibiydi
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Karar vermek onun için çok zordu
Bir gerçek var ki onun için bu hayat sondu
İşte o an onun yüreğine bu ayrılık kondu
Elleri pamuktan yumuşak yüzünden nur akıyordu
Hele kokusu mis gibiydi
Kadının
Başı, kolları, ayakları, elleri, göğsü yer yüzündeydi
Ama bedeni artık külçeydi
Ruhu ise cennetteydi
Kokusundan belliydi arkadaşımın
Bu söylediklerim yaşanmamışta olsa benim düşümde
Sevdiğim dediğim, o kadın
Bekler hala beni yerinde
Konuşurum bazen yerli yersiz
Kendi kendime, be kadın
27.7.2010

Be kadın-2

Üzerinde taşıdığın çaresizliğin gururu
Seni daha asil yapardı
Şu garip gönlümde
Yoktan var ederdin hayatı
Okula terör ve korku içinde giderken
Açlık kokan nefesini yok edecek lokmaları
Hayallerdin
Hayalle doyururdun karnını gururunu
Hatta ruhunu
Be kadın

Beş kuruşsuz Balıkesir sokaklarında aç ve susuz
Gece karanlıkta sanayinin hizbe bir evinde
Yalnız korku içinde geçirdiğin o geceler
Yüreğini güçlendirmiş, cesaretini artırmış
Tesadüf ya
O anlar şeytana uyup
Asaletin yok olsaydı
Seni zindanlara kapatırdı
Belki de yargısız infaz yapardı
Geçmiş
Buna da bazıları alın yazı derlerdi, doğrumu bu?
Be kadın
23.5.2010

Be Kadın-3

Ne dayılarına ne de halana boyun eğdirmedi
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Gönlün
Yıldırmadı aç ve susuzluk hatta günlerce felek
“Kaderim hizmetçilik olamaz” dedin sabrettin
Ve bekledin
Gözyaşların akarken teyzenin varlığı
Biraz olsun rahatlattı
Bensiz olan
Ruhunu
İşte orada tattın sevgiyi
Orada vuruldun
Yaşamın kahpe kurşunuyla
Kaderine istemeden boyun eğdin
Sevdin sen de
Be kadın

Günlerini kapladı sevda,
Açlığı tokluğu unutturdu, hayata bağladı birden
Aşk denen tatsız tuzsuz zannettiğin o yar
Umuttu artık sana
Belki de gelecek
Karar zamanıydı beklemeye ne gerek?
De be kadın

İşte tam her şeyin bittiği anda
Işıktı sanki sanal aleme
Ilık ılık akan ateş bedenlerini sardı
Her iki sevgilinin birden
Sonsuzda birleşti gelecekleri
Dünyada sürdü yirmi sekiz yıl beraberlikleri
Ya şimdi
Bekler oldu deli divane gönül
Dolaşıp durur bekler sevdiğini
Ayrı dünyalarda olsa da
Duysana, duysana artık
Bu sesi
Be kadın
23.5.2010

Haber Yok

Eskiden bir balıktın, gökte uçan kuş oldun
Özündeki hasretten, yaralardan haber yok
Taşıdığın sevdayı, yüreklere sen koydun
Gittiğin o alemde, cennetinden haber çok

Aşk gönülde bir fetih, bedende ihtilaldir
Damarımdaki kanda, yalnız kalan hilaldir
Yar gelince ruhuma, geçmişi bir hayaldir
Yeni dünya kurulmuş, varlığından haber yok
20.11.2010
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Be Kadın-4

Gökyüzünde bulutlar üstüme üstüme gelse
Örtmez üstümü
Boşalmaz yüreğim sensiz,
Bitmez korkularım
Yıllarca yaşadığımız anılar
Dolanır gözümün önünde
Manzaran kaybolmaz film şeridi gibi akar durmadan
Damarımda kan
Bende seninle birlikte kaybolsam
Artık olmaz mı?
Be kadın

Karanlığa gitsen, dönsen hatta tükensen bile
Unutamam seni
Sevsen sevilsen beni görmesen bile
Bırakmam seni
Kırsan kırılsan yok olsan bile
Ararım her an seni
Dağlar üstüme göçse, boşalmaz yüreğim
Beklerim inan bende seni
Sonsuza dek
Be kadın

Yok olmayan hayalini, ben gözlerim
Sevgilim
Mutlu olmak için ne varsa al git derim
Buralardan
Kırılgan kalbim, yorulmaz sensiz tenim
Anla artık meleğim
Koşsan da, uçsan da tükenmez bedenim
Seni ruhuma durmadan sarıp eklerim
Sorma dön artık bıraktığın gibi hala
Seni sensiz sızlayan yüreğimde
Yaran ile beklerim
Be kadın
                                                    23.5.2010
Be Kadın-5

Topraktaki bedenin çürüyüşü
Ölümündeki gülümseyişi
Yakınımdan şarkı söyleyişi
Gitmez yalnızlığımın serzenişi
Dönmez artık bir daha, gitme sonsuzluğa
Olmaz mı?
Be kadın

Yağmurun sel olarak peşinden sürüklendiği sevdan
Rüzgarın yaprağı püskürttüğü o güzelim meydan
Sevip sevmekten vazgeçer kaybolan huydan
Güneşin arkasına saklanan görünmez aydan
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Ayrılıp da bana seslenme haykır
Ne olur
Be kadın

Dillerinin üstündeki tükürük yok olmadan
Susma yalnız olan korkuların içinde
Biten tükenen koskoca yıllar kaybolmadan
Sarsam kollarıma
Çeki versen göğsümün derininde
Tükendim tükendi artık sensizliğim
Duysan
Be kadın

Mutlu olacaksan durma al götür yüreğimi
Kırma boş duran sessiz yalnız kalan sevdiğimi
Tut ellerinle sıkı sıkıya bırakma ansız dileğimi
Taşlar üzerime yıkılsa bile unutmam ben meleğim
Sevsen de öldürsen de ruhum affetmez
Sensiz bir yere gitmez inan
Be kadın
                                                   23.5.2010
Be Kadın-6

Nasıl bir aşkmış ki, nasıl bir sevgi
Göğsümde yarayı söküp atmadın
Geceleri gördüm onu rüyada
Sevdiğim güzeli unutamadım
Be kadın

Müthiş bir tattın dudaklarımda
İçime sıcak ateş katardın
Kuruyan dilime düşen aşkınla
Lokmaları bensiz nasıl yutardın
Be kadın

Uzaktan uzağa bana gülersin
Tek başına kalmış güle benzersin
Açılan dallarımı nerde ezersin
Umudu umuda kattın be kadın

Bulutlar üstünde yalnız gezersin
Toprağın altında böcek ezersin
Parça parça olup yari denersin
Ruhunu ruhuma katsan be kadın

Sen böyle değildin bana kıymazdın
Dilsen bedenimi acı duymazdım
Bensiz o dünyada neden aymazsın
Duysana sesimi artık be kadın
                                                     2.6.2010

Halim
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Gönlümdeki yara tutmaz narin
Bıraktığın o izlerse zalim
Sesiz hayallerin gelir yarin
Bakma uzaklar tükendi halim
                                                     21.12.2010
Be Kadın-7

Köydeki evinizin satıldığını hatırlar
Sessiz sessiz ağlardın
Yıllar geçse de inan,
Unutmaz
İçerinde korlardın
Be kadın
Uzaklardan bakıp
Bahçesinde tarlasında başkaları oynardı
Bütün bunlar senin bedenini
Alev alev yakar parlardı
Be kadın

Köyde kirada kalır
Gaz lambasını idareli yakardın
Diğer insanların evinde elektrik parlardı
Senin karanlık gönlünde ise okuyup
Onları aydınlatmak yatardı
Be kadın

Baban yuvayı sattı
Çocukluğunu hayalini hapse attı
Bedenini parça parça edip dağlattı
İçerinde rüyalarını yaşamında daralttı
Be kadın

Çok cahildik ikimiz anlayamadık nedendir
Annen hasta olunca, böbrekler iflas etti
İki yıl diyalize tedaviye gitti
Vücut fazla dayanamadı
Kendi kendini yok etti
Bütün bu üzüntüler bedenine yer etti
Be kadın

Bakmak, hizmet etmek yıkmazdı
Seni
Dedikodu sözleri içerinden çıkmazdı
Senin
Oturup ağlardın için için
Baba, hala, dayı, teyze kardeş, ağabey
Söyle ne için
Be kadın
                                               3.6.2010
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Be Kadın-8

Sonra baban tutuldu, o amansız acıya
Üç ay gibi bir zaman
Dev adamı küçülttü yatakta bir an
Bütün bunlar üst üste geldi
Yüreğini aniden yakıp deldi
İşte o zalim mikrop bedeninde
Galibiyete hükmetti
Son anda beyninde de bedeldi
Be kadın
Sekiz yıl mücadele ettik
Tam bitti demiştik
Karaciğerinden metastaz yapıp
Tekrar etti
Bunca zaman ömürden çabuk gitti
Filizlenen yuvamızı
Tepesinden inandığım Hak kesti
Be kadın
Bütün bunlar imtihandı
İkimiz için
Sevdiklerin sevenlerin durmadan yandı
Senin için
Kanser derdi toprağına koyandı
Kaderin için
Seni sensiz ananlar şimdi ayandı
Bu sözleri gündeme taşıyan
Sana doymayandı
Hatta sonsuza dek seven kocandı
Be kadın
                                                     3.6.2010

Be Kadın-9

Ah sevgilim ah..
El ele tutuşmayı öğrettin bana
Alaca sokaklarında
Koluma girmeyi, kol kola
Yürümeyi öğrettin bana
Çok utanırdım ilk günleri
Okula giderken seninle birlikte
Biri görecek diye ödüm patlardı
Ne kadar cahilceymiş
Ne kadar aptalca
Değil mi?
Aştım onları seninle birlikte
İstemeden yapa yapa hepsini
Be kadın

Severdin beni bende seni
Yüreğimde taşırdım bütün sevgini
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Yerine göre giyinmeyi
Yerine göre oturmayı
Yerine göre saygıyı sevgiyi
Öğretir gösterirdin çevrene
Be kadın

Yılmazdın hiç korkmazdın farklı düşünsen
Düşüncelerini saklamazdın
Kimseden
Açıkça dile getirirdin
Paylaşırdın herkesle
Be kadın

Çocukla çocuk olurdun
Büyükle büyük
Sevmeyi kıskanmayı özlemi
Varlığı yokluğu
Hep yaşadığın için bilirdin
Sen
Açken aç olduğunu hissettirmezdin
Yok iken yokluğu
Be kadın
                                                4.6.2010

Be Kadın

Ben ne yaptım sana
Yiyeceğini mi aldım ağzından
Allah'a isyan mı edeyim
Açık mı bıraktım seni?
Gezip tozduğun yerleri mi kısıtladım da
Bana haber vermeden kaçtın
Terk ettin yalnız bıraktın
Bu dünyada beni
Be kadın
                                                08.03.2008

Be Sevgilim

Seni seven bu can gönül
Bırakıp da gittin onu

Ne baharı nede kışı
Mutfaktaki soğuk aşı
Yüreğindeki telaşı
Atıp gittin be can gönül
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Bakmadın hiç gerisine
Elim titrer o sesine
Dudağında busesine
Bakıp kaldın be sevgilim
                                                  4.1.2009

Heceler

Düşüp de yok olmasın,gecelerin sabahı
Ömrümden ömür aldı,sensiz olan geceler
Kaybolmasın dillerden,tükenmez sevgi ahı
Terk edip de gitmişler,sessiz kalan heceler

Hayatım tükenmiyor,sabahları beklerken
Aşkım hissettirmiyor,şafakları çok erken
Bekle de koklaşalım,el ele dolaşırken
Terk edip de gitmişler,sessiz kalan geceler
4.2.2011

Tadını

Anıları saldın durur tenimde
Beynime yazmıştın, güzel adını
Geçmişine bakıp, akar genimde
Ağzıma koymuştun,sonsuz tadını
                                                      21.12.2010
Sevgilim-1

Hayat benim için anlamsız
Güneşse inadına daha parlak doğuyor
Sabahları
Bu bile önemli değil
Benim için
Sen yoksunda ondan
Sevgilim

Yaptıklarını ve yapacaklarını dinleyeceğim
Bırak bütün bunları
Konuşacağım dertleneceğim
Varlık yok
Her yer boş
Duvarlarla konuşuyorum kendi kendime
Gören deli der diye de korkmuyorum değilim
İnan
İşte o an
Yazmak geliyor içimden
Yazarken seninle sohbet eder oluyorum
Belki de ondan rahat ediyorum
Kendimi dinliyorum
Göz yaşlarımı sessiz, sessiz
İçerime gömüyorum ve seni özlüyorum
Sevgilim
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Bak uzun bir zaman oldu tam iki yıl dört ay
Nasılda gidiverdi günler bilmem
Her saniye bana sanki bir asır gibiydi
Ruhun dolanır durur çevremde
Acın ise hala bedenimde
İnanmasan bak
Dün gibi yüreğimde
Hele kokun bambaşka beynimin içerisinde
Bekliyorum ben umudumu yitirmedim
Anıların ve hayallerinle avunurken
En çok da yarım kalan
Örgülerini saklıyor
Eksik bıraktığın
Duygularını tamamlamaya çalışıyorum
Bu sanal alemde
Geride eser kalsın diye de
Yazıyorum bütün bunları
Sevgilim
29.4.2010

Sevgilim-10

Sensiz çok zaman geçti artık
Yaralı kalbim kabuk bağlar oldu
Ruhum bile dayanamaz sensizliğe
Bedenimin her bir parçası sızım, sızım sızılıyor
Sensizliğine
Hep seni arıyorlar
Senin gittiğin cennet bahçesinde
Buluşmak istiyorlar
Hepsini yazdım şiirlere artık
Sende bende
Tarih olduk tüm sevenlerin gönlünde

Son hastahane odasında susmuştun
Bu suskunluk kaldı içimde
Acaba niye
Tanrım bilir bütün bunları
Yapan ayarlayan gününü saatini
Koyanda o, kaldıran da o
Bilirim
Gideceğin anı söylersen diye sessizliğe bürüdü
Karşılıklı yüreğimizi
Bu yüzden anlayamadık ayrılığı
Sevgilim
Eğer bilseydik
O zaman dayanılmazdı ayrılığımız
Ruhun buralarda hareket ediyor biliyorum
Bütün hareketlerimizi izliyorsun
Benim feryatlarımı duyuyorsun
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Kızını, oğlunu hatta tüm sevenlerini
Peki nasıl dayanıyorsun söyle
Bütün bunlara
İnan sevdiğim
Unutamam seninle geçen o
Mutlu mutsuz bitiremediğimiz anılara
Artık beni de
Şu uykudan uyandırsana
Ne olur
Sevgilim
                                                   29.4.2010

Sevgilim-11

Artık anılarla hayallerle avunur oldum
Doktorlar çare bulamaz oldu
Bende yanına gelmek istiyordum
İzinler tanrıdan çabukça doldu
Derinden bir ses dur hele dinle dedi
Her şeyin bir zamanı var
Acılar yüreğimde inledi
Hayaller tüm ruhumu kaplar
Sevgilim
Okulda nasıl öğrencileri sınav yapıyorsanız
İşten sizde şu an sınavdasınız
Dendi
Peki nasıl olacak dedim,
Oda bunları zamana yay dedi,
Bende yaydım hepten
Günler, haftalarca, hatta yıllarca
Birbirini kovaladı,  beş vakitte dualar ettim
Sen gittin gideli
Sevgilim

Hiç eksiltmedim, unutmadım
Bilmiyorum ama esintisi, seni rahatlatmıştır
Sınav sonunda ne olacak
Nasıl olacak
Hepsi onun elinde bilirsin
Sevgilim
Sahi
Babamı annemi oralarda gördün mü?
Sana faydaları oldu mu dersin
Annem benim küçüklüğümden beri Allah’la konuşurdu
Arası iyidir zannederim
Yanında olursan sana kol kanat gerer
Bende buradan yardımcı oluyorum
Böylece acı çekmezsin dünyadaki gibi
Sevgilim

Aklıma geldi babanla annen barışmışlar mı?
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Hiç haber vermedin merak içindeyim
Ayrıca senden sonra
Buralardan ikimizin tanıdıkları geldi
Oralara
Hep selam gönderdim onlarla sana
Söylemişlerdir
Herhalde değil mi?
Sevgilim
                                              29.4.2010

Acım Sevda

Gönüllerin aydınıyım
Yar olandan kaygılıyım
Sevdiğime dargın mıyım?
Söyle bana can güzelim

Yaraların hayranıyım
Gönüllerin serhaddıyım
Denizlerin deryasıyım
Acım sevda konsun diye
9.11.2011

Sevgilim-12

Artık sensizliğin son haddinde yavaş yavaş
Bunalıma girmeye başladım
Uyku tutmuyor sensiz yataklar
Dönüp duruyorum içinde
Sabahlara kadar
Aha geldi aha gelecek diye
Yemek yiyemez oldum
Sensiz
Ağzımda tat kalmadı sevgilim
Her zaman gündüzler, geceleri
Karanlık boşluğu, yutuyor
Bedenimi yok ediyor adeta
Sensizliğin acısı dayanılmaz safhada
Görüyorsan söyle
Görmüyorsan bekle
Sakın ha başka yerlere gitme
Sevgilim
Ben vazgeçmedim senden
Sende vazgeçme benden
Ölüm dediğin bilirsin
Kapındadır hemen
Zamanını hisseder miyim bilemem
Ben
Sevgilim
29.4.2010
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Sevgilim-13

Şu an yürüyorum on beşinci sokakta
Hatırla birlikte bastığımız o kaldırım taşlarını
Yapraklar dökülmüş tohumlar saçılmış üstüne
Tek, tek etrafa tüm sevenler gibi
Bütün insanlarda ayaklarıyla eziyor düşen yaprağı
Hem de kaldırım taşlarını
Sanki sevdamızın üzerine basıyorlar
Sevgilim
Seni eziyorlar ayakları altında
Neden mi dersin, bak dinle
Senide
Toprağın altına koymuştuk ya
Herhalde ondan
Öyle düşünür oldu deli gönlüm
Belki şuan yapraksın
Belki bir çiçek
Ya da bir kelebeksin
Anlatamam ama karıncada olabilirsin bu yüzden
Hiç incitemem kimseyi sensizlikten
Bak
Şaşırdım ne olduğunu
Hiçbir canlıyı ürkütmek istemez
Boş duran sevdam
Anladın değil mi beni?
Sevgilim
29.4.2010
Sevgilim-14

Tekrar yazmaya başladım
Şiir, öykü, anı derken
Karmakarışık duygular içindeyim
Sadece ben anlıyor, ben hissediyorum
Hepsini
Başkalarına okuyorum bu yüzden
Duyuyorum, izliyorum bazen de haykırıyorum
Kimselerin olmadığı yerde
Sesim bile çıkmıyor çok sessizim
Çünkü sessiz harflerin çığlığı bile bana
Acı veriyor
Özledim seni
Hatta susadım sana
Kızgın çölde kalmış yolcu gibi
Dudaklarımın çatlağından akan ince kan
Ruhumu kamçılıyor
Bu alemde sensiz yaşarken
Rüzgarın uçurduğu kum taneleri
Yüzümü çiziyor
Gülemiyorum gülmeyi unuttum artık
Eğer dönersen bana veya gelirsem sana gülümserim
Tamam mı?
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Sevgilim
30.4.2010

Sevgilim-15

Bu alemde son tangoyu oynuyoruz
Yıllar ruhumu eskitti
Ayaklarım çekmez oldu bedenimi
Gözler durmadan akıyor neden bilmem
Azrail birkaç kez uyardı
Dikkat et diye
Biliyorum bu alemde işim az kaldı
Sensiz ne yapayım buralarda
Sevgilim
Ancak
Yarım bıraktığın o,
Desenleri boyuyor, onlarla oyalanıyorum
Şimdi
Bazen de kendi kendime
Hıçkırıp
Gökyüzünde umutlara sesleniyorum
Çoğu zamanda bulutlara karışmış duygularda
Seni arıyor göremiyorum hiç
Kokun dahi yok
Nerelerdesin nerelerde vakit geçirirsin
İzine dahi rastlayamadım
Bu ellerde
Bulamadım ne serde ne de hiçbir yerde
Yoksa öldün mü ne?
Sevgilim desene
30.4.2010

Sevgilim-16

Evet yeni yıla girdik
Her geçen zaman yaşlandırıyor
Bedenimi
Bütün bu anlarda ruhum genç,
Genç olmasına ama
Sevgilim
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Saçlarım dökülmüş
Suratım buruşmuş
İçim göçmüş
Gözlerimin altında kıvrımlar çıkmış
Bedenim yaşlanmış herhalde
Hele bir sorsan ona bunları

Gözler eller diller
Neler yaptı gördü bir, bir neler
Yazmakla bitmez zannederim
Siz çok şey deyin öyle kalsın öyle biline hepsi

Ya hayal dünyama sorsanız bunları
Neler geçmediki kafamdan
Neler yaşamadım ki sorsanız anlatamam
Bak rüyalarımda göremez oldum seni
Hayallerimden hiç gitmedin ki
Hep bu dünyada aradım seni burada bekledim
Sevgilim

Peki gittiğin o dünyada buluşmamız mümkün mü?
Pek de sanmıyorum ama
Hap kullanıyorum artık,
Onların desteğiyle yaşamımı sürdürüyorum
Çok fazla verdi doktorlar
Senin içtiklerin gibi,
İçmem gerekmiş ölünceye kadar
Çok sinsi bir hastalıkmış şeker hastalığı
Sevgilim

Şu an bilgisayarın başında
Seninle konuşuyor bir taraftan da yazıyorum
Gözlerim yoruldu yazdığımı da okuyamıyorum
Betin benzin solmuş yaşayan insan gibi
Her yer ışıktan bembeyaz olmuş
Görülmez oldu yüreğin
Ve hayalin

Ne gözleri ne kulakları ne de ağızları var
Hiçbirinin
Bana mecnun diyenler hasta edenler çoğaldı
İyileştin artık diyenler de var arada
Benim bu günleri çok özleyeceğimi tahmin edemiyorlar
Zaten hiçbiri de ne seni aradı, ne de sordu
Soran da arayan da hep bendim
Değil mi sevgilim?
30.4.2010
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Sevgilim-17

Ne çocukken çocukluğumu bildim
Nede baba olunca babalığımı
Hep başkaları için yaşadım
Bunlar eş, dost, akraba, ana, baba
Kardeş ve yetiştirdiğimiz çocuklar
Hala da onlar için yaşamıyor muyuz?

Çocukken elimizde fazla yoktu
Senin de benim de
Babamızda da olmadığı için yokları oynardık
Hayalimizde,
Başkalarına dert yanma hakkımız da hiç yoktu sanki
Sevdiğimle azına az, çoğuna çok demeden
Mutlu olduk onca yıl
O beni, bende onu sevdim ve saydım
Yaşadıkça ta ki o bu yurdu terk edene kadar
Bitmez sandık bu eller
Böyle birlikte sonsuza gideceğimizi algıladık
Zamanın
Aniden biteceğini
Ayrılığın olacağını hiç düşünmemiştik.

Bu yüzden çoğu kez başkaları için yaşadık
Ailelerimize yardım ederken mutlu olduk
Edemediğimiz anlarda da üzüldük
Onların dertleri derdimiz üzüntüleri üzüntümüz yaptık
İşte bu yüke
Dayanamadın sevgilim
Dert sardı göğsünü, yetmedi ciğerlerine sıçradı
Geçti sandık rahatsızlığın
En sonunda da beynine işledi
Bu seni konuşamaz yutkunamaz
Yürüyemez yatağa bağlı tuttu
Tam elli iki gün
Ağızsız dilsiz yattın, gülen gözlerinle anlattın
Duygularını sevdiğim

En sonunda verdiğimiz sevgide yetmedi
Dayanamaz oldu bedenin
Bir sabah aniden küçülüverdin yatağın içinde
İşte o an bedenin de,  bedenim acı doldu
Farklı bedenlerde olmamıza rağmen
Çok acı çektik ikimiz
Sevgi ve aşk karşılıklı idi yüreğimiz de
Ruhlarımız hiç ayrılmadı ki günlerce
Halada aynı durur gündeminde
Böyle olduğu için aşıktık birbirimize hem de deliler gibi
Çocuklar almıştı yarı sevgimizi
Onların geleceğine severek harcadık tüm enerjimizi
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Bilemedik beş yıl gibi bir zamanın bizlere yetmeyeceğini
Tam okullar bitti derken
Dolmuş anlayamadık
Hayatı sevgiyi
Aşkın doruğunda tutamadık
Doyamadık birbirimize zaman yetmedi her ikimize
Sevgilim
7.5.2010

Sevgilim-18

Sevgili eşimin.
Karanlığa yaptığı yolculuğun arkasında
Benim ruhumda bıraktığı sonsuz izleri
İşte bu kadar olsa gerek
Alın yazı
Tanrım böyle yazmış
Bunun adına da sınavmış derler
Eğer bu yaşadığımız sınav ise
Sınava girerken kalemin tükenmesi gibi oldu
Ayrılığımız
Veya kalemimiz kırıldı sen toprağa girerken yok oldu
Hepsi birden sevgilim.

Yazmak isteyip yazamayınca insan
Çaresiz kalınca ne oluyor
Bilir misin?
Gücün yetmeyince ne hal olur
Gönüllerde
Acı ve sızı kaplar tüm geçmişini
Ve bedenini
İşte tam o haldeyim şu an
Sevgilim

Çaresiz ve güçsüzüm
Bazen anılarından da güç arıyor
Mutlu oluyorum
Zaman, zaman da seni özlüyorum
Yarım kalan sensiz ömrümü
Yaşıyorum bu an
Sınavın kalan parçası sayıp devam etmek
Zorundayım
Tanrım affetsin sevdamızı
Seni hala deliler gibi seviyorum meleğim

Ben sevdiğim insana bağlandım
Çünkü ben onu çok sevdim çok
“O da yapar mıydı, ben gibi” bile demek istemem
O benden daha güzellerini yapardı biliyorum
O bir melekti,
Şu anda da gerçek melek oldu
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Arta kalan sınav heyecanı hala devam ediyor yüreğimde
Ne zaman biter bilemiyorum
Sürede onun elinde
Sensiz devam edemiyorum
Çok zor geliyor sorular
Artık bana
Kafam çalışmıyor geleceğe
Seni düşünmekten yanıt veremiyorum
Özlüyor, özlüyorum ben artık
Sevgilim
7.5.2010
Sevgilim-19

Hayal mi, gerçek mi yaşadıklarımız
Anlamak o kadar zor ki
Eğer bıraktığın eserler olmasaydı
Hayal olduğunu, kabul edecektim
Sen ve yetiştirdiğin çocuklar,
Seni anlatır bana
Ellerinle her üçünü birden beslerdin
Kimselere güvenip teslim edemezdin
Adeta bir kuş gibi
Ağzınla çiğner
Çiğnediğin bu lokmaları yumuşatır yedirirdin
Onlara
Büyüttün bir anne gibi bütün yavrularını
Anlatmak yokluğuna inanmak kolay değil
İnan
Sevgilim

Hayal mi bu yaşadıklarımız yoksa
Bilemem
Fotoğraflar olmasaydı
Belki yine inanmazdım
Bakıyorum şimdi onlara
Bütün pozlarında gülümsüyor
Bembeyaz olan o yapma dişlerini
Rahatlıkla sergiliyorsun
Küçükken yapamadıklarını
Öne çıkarıyorsun fotoğraflarında
Çok çektin o dişlerden çok,
Her sızılama da anlatıyordun
Yokluk içinde çektiğin acıları
Yakıştırırdın yüreğine ve kendine gülmeyi
Tıpkı
Giyimde konuşmada hatta yaşamda ki tüm canlılıklar da
Hayat doluydun son ana kadar
Sen çok güçlü biriydin
Yokluk bile senin üzerinde asil duruyordu
Sevgilim

Sen kendini istemeden
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Toprağa gömerken
Beni de bulunduğum ortamda
Sanal dünyada diri, diri toprağa gömdün
Hayal mi?
Gerçek mi?
Ayırt etmesi hala çok zor
Bütün bunların.

Dolaptaki elbiselerin durmazsa inan hayal zannedeceğim
Bunca geçen zamanı
Ellerinle, tırnaklarınla oluşturduğun yuvamız olmazsa
Bak
İşte; O evin
Her bir çöpünü kuş misali ağzınla taşıdın
Tükürüğünle yapıştırdın.
Duruyor hala hepsi yerli yerinde
Hiç birinin yerini değiştirmedim
Hatıraların yok olmasın diye
Sevgilim

Rüyamı desem bütün bunlara
Gözlerimi ellerimle ovuşturuyor
Yeniden çevremi izliyorum sensiz olmuyor
Olmuyor
En çok gündüzleri uyuyunca hep seni görüyorum
O an ki yaşadıklarımız güç veriyor bedenime
Ta ki
Hayalle gerçeği karıştırdığım şu anlar
Korkar oldum
Günler uzadıkça ağlıyorum sensizliğime
Hayalle gerçeği ayırt etmek bir an evvel
Sana kavuşmak istiyorum
Acaba bütün bunlar sanalı mıydı diyorum
Kendi kendime
Ben.
Yaşadıklarımızı
Duvarlardan geçiremiyorum sensiz
Çık gel artık
Zor oluyor inan canım sevgilim
7.5.2010

Girse Yeter

Elimle dokunabilmek mi?
Göz menzilime girsen yeter
Aşk dediğin seni sevmek mi?
Telven düşüme girse yeter
28.12.2010

Sevgilim-2

Bendeki bu sevgiyi yok edecek
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Sevgi bulamadım hala
Bulmakta istemem
Bu yüzden kaçıyorum insanlardan herhalde
Güvenemiyorum
Topluma girmekten çekinir oldum
Hep evimizdeyim
Arkadaş ve dostlar kilo aldığımı söylüyorlar
Tabi ki dışarı pek işim olmazsa çıkmıyorum
Birlikte kurduğumuz yuvamızı
Hayallerimizi bozmadan bekletiyorum
Sevgilim

Korkuyorum biran
Kaybederim yok olursun diye
Çocuklarımı bekliyorum
Sevdamız için
Yanına sık gelip mezarını ziyaret edemiyorum
Affet sevgilim
Eğer Ankara’da olsaydı kabrin
Her gün gelir yanından hiç ayrılmazdım
İşte o zaman
Seninle yatar kalkardım
Sevgilim

Ben seni nasıl sevmişim hiç anlayamadım
Yaşarken bir an olsun yanımdan ayırmadım
Okulda evde ve her yerde birlikte idik
Hatta yan yana otururken uzaklaşmanı istemezdim
Ben salonda iken senin mutfakta olmanı
Bekleyemezdim
Çabuk bitir işini diye dır, dır ederdim
Sende severdin
Biliyorum
Bu anları
Sevgilim

Okuldan çıkıp eve gelirken
Dayanamaz beni karşılardın
Birlikte buluşur
El ele kol kola yürüyerek evimize gelirdik
Peki şimdi
Çok zor inan sokakta sensiz yürümek
Sensiz bu alemde yaşamak
Sevgilim
29. 4. 2010

O Gün

Son kez umut verse birisi
Güzel olacak işte o gün
Yalan söylemese birisi
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Aşık olursun işte o gün
                                                             28. 12. 2010

Sevgilim-20

Yalnız kaldığım bu alemde boğuluyorum adeta
Nedendir bilmem ama
Hiç evimizden çıkasım gelmiyor inan
Sevgilim

Uyumak, uyumak
Her uyuduğumda rüyamda seni görmek istiyorum
Anlık mı, saniyelik mi bilemem
O kısa görüntüler
Bana bir ömrü hatırlatıyor
Yüreğimde her bir parçası
Bazen çok küçük yıllarıma götürüveriyor
Bazen, bir film şeridi gibi
Evimizin bahçesine
Hatta yaşadıklarımızı sergiliyor
Bütün duygular
Parçalıyor bedenimin, her bir karesini
Desenleriyle
En güzel anılarımızı hayalliyor
Tadıyorum, o an birlikteliğimizi
Gerçekmiş gibi
Bitmesini hiç istemiyorum
Yetiyor bütün bu duygular bana
Uyanmak bile korkutuyor
Sevgilim
Uyanacağım yatağın boş,
Dört duvarım sarhoş
Üstüme, üstüme gelmesini istemiyorum
Ara sırada yalnızlığımı haykırmak istiyorum
Veya demir parmaklıklar gibi
Hapis kalmış sanal dünyada özlüyorum seni,
Yaşadıklarımız bir an aklımdan çıkmıyor.
Acaba, acaba başka bir yere saklandı gelir
Veya çıkarsan diye bekliyorum
Sevgilim.

Ben ne kadar çok sevmişim
Veya sevmiş miyim ne dersin
Sana çok mu aşırı geliyor,
Bütün bunlar
Gündüzleri de bana artık akşam oldu
Hayalini görmek için uyuyorum her gün
Saatlerce senle yaşıyorum o an mutluluğu
Sevdanın aşkın doruğuna ulaşıyorum
Senin anılarınla
Seni sensiz yaşıyorum sevgilim
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                                                         7. 5. 2010

Elinde

Sırma saçlı güzel yar
Gönüllerde hep yaşar
Eşi dostu görmeyen
Ne kar eder ne zarar
Sevenlerin dilinde
Aşıkların gönlünde
Acıyı çeken bilir
Tutamazsın elinde
2.2.2009
Sevgilim-21

Bana öyle bir aşk verdin ki
Sevgilerin en üst doruğunda bıraktın
Ateşi hiç sönmeyen
Dumanı çıkmayan
Kokusu olmayan
Bir közdü sanki
İçten içe yanıyordu
El vuramıyordu
Tanıyıp görenler bilenler
Duydukça tüyler ürpertiyordu
Okudukça
Gözyaşları dinmek bilmiyordu
Büyüyordu
O kıp kızıl alevler üstünde
Gönüllerde yaşayan bu sevda
Geleceğe rehber oluyordu
Sevgilim

Bana öyle bir tat verdin ki
Dudaklarımın arasında erittiğim
O günlerin
Lezzeti bambaşkaydı
Ayrıca ağzıma değişik bir koku
Apayrı ferahlık veriyordu
Sanki binbir çiçekten toplanmıştı
Anzer balı gibi
Belki de ondan daha değerli
Doğal bir tattı da ondan
Sevdiğim
Bana öyle bir acı verdin ki
Kezzap attın sanki suratıma
Gözlerimi eritti
Gidişinle parçaladın yüreğimi
Beynimi dağıttın
Bedenime sapladığın hançerin
Haddi hesabı yok rüyalarımda
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Karanlıkta yürüyemez oldum
Sırtımdan saplanan kahpe kurşunu
Çıkarttırmadım
Sana olan sevgimi kaybederim diye
Acıların ilk günler dayanılmazdı
Ama şimdi alıştı ruhum
Acısız yaşayamam artık
Bırakın dolaşsın bedenimin her bir yanını
Ta ki sana kavuşana kadar
3.7.2010

Peri Kızı

Seni yalnız gönderdim, Tanrının ocağına
Emaneti nicedir, sığsam o avucuna
Cennetinde yer açıp, yatsam yar kucağına
Kudretinden şüphem yok, sığsam ben baş ucuna
Gönlüme merhem oldu, ruhumun peri kızı
3. 12. 2010

Sevgilim-22

Bana öyle bir umut ver ki
İyi bir sevgili
İyi bir baba
İyi bir arkadaş
İyi bir dost
İyi bir yoldaş olayım senin için
Her şeyden uzak
Yeni yıkanmış
Tertemiz ak pak
Sıfırdan başlayayım
İlk tanıştığımız dün
Olsun bugün gibi
Yaşamda birlikte el ele
Kol kola girip yürüyelim
Kimselerden korkmadan
Sonsuzlukta
Olmaz mı sevgilim?

Bana öyle bir ruh ver ki
Düşündüğüm, inandığım, iyi günde gülüp
Kötü günde ağladığım
Şarkılarını dinlediğim
Yarim ol
Senden başkasını sevmeyeyim
Koklayıp sarmayayım
Canım sevgilim

Bana öyle bir can ver ki
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Sonsuza dek senin ile
Anılarımızı anı
Acılarımızı tatlı
Rüyalarımızı gerçek
Hayallerimizi umut
Karanlığı ışık
Soğuğu sıcak
Ağlamayı gülmek
Yapayım sevgilim

Bana öyle bir zaman ver ki
Yoluna yol
Hakka hukuka kul olayım
Seninle
Yoldaş olayım
Tutuşalım sonsuza dek el ele
Yaşayalım ikimiz cennetinde
Sevdamıza
Sevdalar katalım
Koklayıp doymayalım birlikte
Göz göze sevgilim
3. 7. 2010
Sevgilim-23

Gönlümü çalıp gittin
Tek bir yerde kalamadın
Hasretinle bak erittin
Ruhu boşa salamadın
Zamanı zamansız delirttin
Beni boşa atamadın
Terk ettin sevgilim
Yükseklerden çok bakardın
O bakışınla erittin
Akan suları ateşinle yakardın
Geceleri hayal ettin
Nadiren de yıldızlarda akardın
Gündüzleri yalnız sonsuzluğa ittin
Sevgilim
Karalasam bitmez o yazı
Denizlerde köpüren beyazı
Gönlümdeki sensiz olan ayazı
Toplasam ellerimle tükenir mi hiç?
Sensiz geçmeyen bu yazı
Sevgilim
Yanmazdı sen olsan yanımda ellerim
Susmuştun konuşamazdı
Sonsuz dillerim
Ne olur unutma her an ağlar gözlerim
Sensiz bu alemde hala
Seni umutla beklerim
Sevgilim
5. 7. 2010
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Sevgilim-24

İki vadi, arasındayım
İnanamazsın ama
Ne iştir
Hangi iştir o
Bilirim
Giden sevdamın, farkındayım
Geri dönülmez artık, kırkındayım
Arkandayım
Ne sağında
Ne solundayım
Dost doğru farkındayım
Acıları acıtarak
Tatlıları tadı tarak bulamadım
Seninle yaşadığımız sevdaya doyamadım
Anlatıp çağlayamadım
Sevgilim

Kulaklarım duymaz oldu senin sesinden başka
Kokuların çıkmaz içimden
Şaştım inan alevlenen bu aşka
Unuturum sanma senin ile birlikte
Yaşadığımız sonsuz kalan
Ruhumdaki sevdan doymaz bu aşka

Dile benden ne dilersen
Yaraları ufka sersen
Şafakları tuza versen
Gönüllerden kayamazsın
Yüreğimden çıkamazsın
Sen bensiz yapamazsın
Nasıl
Ben sensiz yapamıyorsam
Sevgilim
Hiç baktın mı gökyüzüne bensiz
Oralarda yanar içim sensiz
Ruhun gezer gece gündüz sessiz
Buralarda beni unutamazsın
Bende unutmam
Sevgilim
19. 7. 2010

Sevgilim-25

Bak ki sen hiç ayrılmadın
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Hiç beni sevmedin, yıllarını benimle geçirmedin
Beni tanımadan toprağa girdin
Bensiz söyledin şarkıları,
Bensiz büyüttün bu çocukları
Hele o son yazı sanki birlikte yaşamadık
O kekik kokun hiç çıkmadı
Burnumdan
Sevdan yaktı içimi
Sen gittin gideli
Yüreğim ise sensizliğime ağladı
Gökyüzü hala aydınlanmadı
Yıldızlar kaymadı
Taşlar yerinden oynamadı
Irmaklar hep dondu bütün kış
Sular inan akmadı
Bedenim hep yandı
Ayrılıktan
Sevgilim
Aradı durdu hasretine dayanamaz oldu
Gönlüm
Kuşlara böceklere dert anlatamaz oldu
Tavuklar kümese değil dışarı yumurtladı
Bülbüller ötmez oldu
Yılanlar kaplumbağalar otları yoldu
Bu yerde
Hele güneşin eski parlaklığı kayboldu
Gözlerim ağlamaklı oldu
Benzim sensiz soldu
Sevgilim
Sokak lambaları hala kırık
Kaldırımları su toplamış
Evimizi örümcek sarmış
Ruhum artık yalnız
Parmağımdaki yüzük paslanmış
İçimdeki sevdan küf bağlatmış
Anılarımızı
Kazıyıp durur her bir tarafı
Nefes dolu hıçkırıklarla
Bıraktığın siyaset aynı
Günler günleri aratır oldu
Doğru söyleyen yok
Hepsi çok güzel yalanlar üretiyor
Hatta ağlıyor, ağlatıyor
Nerdeyse ben bile kanacaktım
Gözyaşlarına
Nutku duruyor adamın
Sahnede tiyatro yapan sanatçı gibi
Etkileyiveriyor vicdanları
Duygu sömürücüleri

Allah sonumuzu hayır etsin
İnşallah hayır olur vatan ve millet için

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevgimiz sonsuzluğa yetsin
Cennet bahçelerinde dolaşmak için
Sevgilim
                                                      25. 7. 2010

Sevgilim-3

Sevdamdaki şizofreni
Aşkımda ki özlem
Uzun zamandır seviyorum
Yada öyle sanıyordum
Bazen yazıp, bazen de çiziyordum
Şair olduğumu söyledim tanımayanlara
Güldüler
Bende
Ağladım

Ara sıra şairleri dinledim
Dinlerken de aşırı derecede yoğundum
Çünkü kalbim atıyordu
Veya attığını zannediyordum
Tamam be tamam
Ben sınırları geçtim herhalde
Neredeyim bilemiyorum

Geceleri aşırı rüyalar görüyorum
Hep onu hayalliyor
Onu düşünüyorum
Acaba ben seviyor muyum?
Bilmem belki de öyle zannediyorum
Ne derseniz deyin, ruhum onsuz olamıyor
Bunaldım artık

Geceleri uyuyamaz oluyorum
Gözyaşlarımda kurudu akmıyor ki
Soğukta yok
Bilemiyorum, ben ne ediyorum
Yoksa ayrıldık mı ne?

Bu son anlarımda çarpıntı niye
Bak, bak iyi dinle, kulak ver
Kalbimin sesi nasılda tık, tık ediyor
Tamam şimdi daha iyi duydum onu
Ah be kolumdaki saatin sesiymiş
Heyecandan mı ne?
Karıştırmışım
Boşver
Veya bu sevdadan kafayı yemişim
Aşkım
Bugün neyi kutluyoruz ki?
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Acaba sevgilim
                                                       24. 4. 2010

Sevgilim-4

Şizofreni ruhumda ki bir ses
Ruhumla birsin biliyorum
Seni hala deliler gibi seviyorum
Veya sevdiğimi zannediyorum
İki yılı aşkındır ayrıyız birbirimizden
Hayalin hiç gitmiyor gözümün önünden
Gece gökyüzünde yıldızlar bile farklı
Kimi az kimisi çok ışık veriyor her yanına
Sabahlara kadar durmadan parıldıyor onlar
Birbirinden ayırması o kadar zor ki
Sana olan sevgimi bile aydınlatamadılar
Karanlıklarda

Sadece korkumu azalttı
Parıldamaları bile yetti dersem olur
Arada rüzgarın sesini ve
Sonsuzluktan gelen çığlıkları duyar gibiydim
Bu aşkımızın şarkısı olsa gerek
Sen çok severdin şarkı söylemeyi
Dinlemeyi
Nerdeyse tüm sanat müziğini taşırdın ruhunda
Bense birini bile tam sonuna kadar söyleyemezdim
Duygu yüklüydün
Sevgi doluydun yaşarken etrafındaki irili ufaklı
Tüm canlıları severdin
İşte bunlardan ben biriydim
Sevgilin

Unutmadı seni oda seviyor hala deliler gibi
Ne dersen de
Ne söylersen söyle seviyorum
Hala seviyorum bunu bilin
Veya öyle zannedin

Sabah oldu
Bahçede kargalar ötüyor
Çığlıklarına uyandım
Yavrusunu yuvasından düşürmüş
Olsa gerek
Bir kedi onu yemeye çalışırken
Anne karga ise ona sert inişler yaparak kimi zaman
Gagası kimi zaman kanadını veya pençeleriyle
Yavrusunu kurtarmak istiyordu
Nafile
Kedi işini halletmiş kafasını koparmış
Büyük bir kısmını midesine indirmiş
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Bile
O mutlu
Ya çığlıklar atan annesi
Hala umut peşinde
İçim ürperdi birden
Sahi insan umutlarını kaybetmese
Sonsuza kadar mı çığlık atar
Yaktı yüreğimi
Bu manzara
Sana soruyorum şimdi o sonsuzluktan gelen ses
Sevdanın umutların sesimi bütün bunlar ne?
İnsan ölünce
Hepsi yok olmaz mı?
Ne dersin bütün bunlara
Sevgilim
29. 4. 2010

Sevgilim-5

Rüyamdaki şizofreni macerası
Rüyamdaki karanlık
Ne kadar mutsuz uyandım bugün
Aşkımı gördüm
Hiç konuşmadı hep yanımdaydı
Hem de çok uzakta
Sanki ölmemiş geri dönmüştü yanıma
Balıkesir’in bir ilçesiydi, burası
Yeniden düğün nikah yapalım dedik
Gün aldık salondan
Tamam dedik tam o an da
Uyandım yoktun yanımda bense yatakta
Ağlamak istedim
Ağlayamadım nutkum durmuştu
Geri döndüğüne çok sevinmiştim
Veya zannetmiştim
Birden şaşırdım kalbimse küt, küt diye atıyordu
Ter içinde kalmıştım
Tekrar dalmışım yine gittik salon için
Altınoluk’muydu Burhaniye’mi bilemiyorum
Belediye görevlisi geldi
O da bize verdiği o saatte olmaz dedi
Başka gün veya başka saat diye tutturdu
Anlamak zordu benim için
Yeter ki yeniden evlenelim sevdiğimle diye hayallerdim
Her şarta her dediklerine razı oluyordum
Geri dönüp
Zamanı sordum temmuz ayı dediler
Gününü yine tam anlamadım
Bütün bunları yaşarken sevdiğimin yüzünü
Net olarak göremedim
Nedendir bilemedim
Uzaktalar da ağaçlar altında gölgelikte oturuyordu
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Canım
Yeğenleri ve gelinleriyle birlikte
Yanına yanaştım
Kalk evimize gidelim dedim
O da olmaz ben evliyim
Sen git dedi
Daha nikahımız olmadı
Gelemem seninle ben deyince
Beynimden vurulmuşçasına kahroldum aniden
Ne yapacağımı nasıl davranacağımı bilemedim
Çok şaşırdım
Kayboldu o an veya öyle zannettim
Birden uyanıverdim bende kan ter içinde
Yatağın ortasındaydım
Telefon çalmış onun sesine uyanmışım
Sabah okul saatine kurduğum zamandı bu.
Ondan alarm çalmış
Kızdım telefonu kaldırıp fırlattım duvara
Paramparça oldu
Beni sevdiğimden ayıran
Şimdi de oydu, bütün bunlar bana
Yapılır mı? Değil mi?
Sevgilim
                                                       29. 4. 20010

Sevgilim-6

Bu gün çok yoruldum yatsı ezanı da okundu
Vakit hayli geçti
Uykum geldi
Günlerden Perşembe
Gözlerimi kapadığımda karanlık koynuna aldı beni
Sabaha kadar sevişeceğim onunla
Artık ben
Bir olacağım sonsuza kadar
Sevdiğimle

Sakın ha uyandırmayın uykumdan beni
Yorganı kafama çektim dünya ile olan bağlantımı
Yok ettim bir an
Aldığım nefes yetiyordu her ikimize
Alt alta üst üste ne olduğumu anlayamadım
Kan ter içinde
Zor nefes alabiliyordum
Göğsümün iniş kalkışı körük gibiydi sanki
Yüreğim oksijensiz kalmış
Kalbimi parçalıyordu baykuşlar

Ellerimle tutmak istedim tutamadım
Kollarımı sallayarak kanat gibi havalandım gökyüzüne
Uçuyordum artık
Sanki bir kuş gibi
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Süzülüyordum gökyüzünde
Allah’ım ne kadar güzel bir şey uçmak
Bulutlar arasında sevdiğinle yaşamak ve dolaşmak
Hiç bitmesin istedim
Saatlerce uçtum
Birden titredi her yanım
Yorulmuştu kollarım sallamaktan
Yavaşça yere inmek istedim evin çatısında asılı
Kaldım
Parmaklarımla su oluklarına tutunabildim
İki katlıydı evimiz elimi bırakamıyordum
Çok korkuyordum düşüp öleceğim diye
Belki de bir yanımı kırılıp canım acıyacaktı
Saatlerce asılı kaldım
Artık çaresizdim aniden bıraktım ve gözlerimi
Açtım ki yatağın içinde
Yumulmuşum dört büklümüm
Sırılsıklam olmuşum korkudan
Yalnız ve tek başınayım
Sevgilim
                                                    29. 4. 2010

Sevgilim-7

Bugün sana kavuşabilmek için
Her şeyi yaptım
Şiirler yazdım
Şarkılar dinledim
Fotoğraflara baktım, hayaller kurdum
Etrafımda konuşanlara kulak kabarttım
Yüreklerine sevdiklerine baktım tüm insanların
Küçücük hareketlere olmadık tepkiler verdim
Haykırdım avazım çıktığı kadar sesim kısıldı
Çok yorgun döndüm eve
Sevgilim

Yüzümü yıkamaya dermanım kalmamış
Aynaya baktım yüzümde sakallar çıkmış
Soyundum tüm vücudumu da kıllar örtmüş
Korktum aynayı tutmak istedim ayna parçalandı
Elim kanlar içinde
Yere düştüm
Gözümü açtığımda hastahanedeydim
Aynaya baktığımda çığlık atmış
Gördüğüm manzaradan korkup aynaya
Bir yumruk atmışım ve paramparça olmuş cam
Bu arada elimi de parçalamış
Ayağım kayıp yere düştüğümde
Kendimi kaybetmişim ben birden
Sevdiğim
Beni o halde görünce alıp buraya getirmişler
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Şimdi seninleyim anladın mı?
Bambaşka bir dünyadayım
Doğru mu bütün bunlar?
Sevgilim
                                      29. 4. 2009

Sevgilim-8

Sen bu alemden gittin gideli
Günler yıllar ve zamanlarla aram kalmadı
Hepsi bitti artık
Gülmek oynamak eğlenmek yok
Bir günün diğerinden farkı
Hele hiç mi,  hiç yoktu
Koku almıyordu burnum
Dilim tat almaz oldu
Artık şekerde yiyemiyorum
Yasak etti doktor şeker hastası imişim
Ben
Belki de ağlamaktan veya üzüntüden
Hayat bir bulut ise
Sevdamızda onu yönlendiren rüzgar
Olmuş
Her yöne savuruyor bütün sevenleri
Sevdalıları
Kimi çok erken kimi ise daha birleşmeden ayrılıyor
Doymadan birbirlerine
Tam mutlu olacakları an
Bitiveriyor her şey
Rüzgar yel oluyor uzaklaştırıyor
Bazen de fırtına olup gökyüzüne kaldırıyor
Kilometrelerce uzaklara taşıyor yürekleri
Buluşmalar imkansız oluyor o an
Sevgiler sevdalılar darmadağın
Dolaşıyor sanalda
Biliyorum bir gün sana kavuşacağım o hayatta
Sen yer ayarla
Sana bana bulunduğun o sabahlarda
Sevgilim
                                                        29. 4. 2010

Sevgilim-9

Bugün sen mi seslendin bana
Güneşinle esişinle ruhumu aydınlatan sabaha
Gözlerimi kapatıp etrafa baktığımda
Her yerde seni gördüm
Bulutta, yağmurda ağaçta ve doğada
Hep senin kokunu duydum
Sanki su idin içtim,  içtim doyamadım
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Nedendir bilmem ama
Sadece senin gölgende uyanırdım
Uyudum
Kitaplarda şiirlerimizi okurdum
Hep okudum
Bütün bunları yaparken sen yorgun
Yatağında yatıyordun
Ben söyledikçe de ağlıyordun
Hayır ağlayamıyordun bile sadece hıçkırıyordun
Sen
Duygu yüklü idin
Sende bende sonsuz sevdiğinim
Artık bu yalan dünyada
Değil mi?
Sevgilim
                                                                    29. 4. 2010

Gitti Üç Yılım

Nereye gittinse, seni hep sordum
Kimseler demedi, geçti üç yılım
Gözler avcı oldu, kalbimi yordum
İyiler kayboldu, gitti üç yılım

Sanki kelepçeler, takmış koluma
Rüyama bakıp da, atmış yoluma
Hayalim gelirse, bensiz soluma
Sevenler yok oldu, gitti üç yılım

Dağda gezen avcı, almaz bu hazzı
Birlikte olduğum, o en son yazı
Göğsüme vurmuştu, solmaz beyazı
İyiler kayboldu, gitti üç yılım

Beni hiç duymadı, o iliklerim
Acıyı tadıp da, terk ettiklerim
Tutmaz oldu artık,  bak bileklerim
Sevdiğim yok oldu gitti üç yılım

Gökyüzüne yıldız, atıp taktılar
Yüreğime aşkı, deyip yaktılar
Yare ağlayarak, nasıl baktılar
İyiler kayboldu, gitti üç yılım
Ecelin gelmişti, Azrail şaşkın
Ben yanında iken, kabaran aşkın
Dillerden düşmeyen, o gönlüm taşkın
İyiler kayboldu, gitti üç yılım

Ruhumuzu saran, sevdanın yeli
Kırılmış o sazın, tutmaz o teli
Sızlıyor her yanın, akıyor seli
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İyiler kayboldu, gitti üç yılım

Bahattin’im artık, sevdam seninle
Yunus’un aşkını, koysan teninle
Karanlıktan korkmaz, dursan benimle
Sevdiğim yok oldu gitti üç yılım
                                                     26. 8. 2010

Gönül Yıldızı

Yağmurda tutuldum, ben o güzele
Göğsümü sarmıştı, aşkın yıldızı
Çağlayıp akmıştın, sen o özele
Sarmış gökyüzünü, gönül yıldızı

El açıp yalvarsam, ayrı istemez
Şarkılar söylesem, sevda dinlemez
Diz çöküp ağlasam, inkar edemez
Bulutlar kararmış, gönül yıldızı

Sensiz olan aşkı, seven unutmaz
Yarin hayalini, eliyle tutmaz
Gece karanlıkta, sevda uyutmaz
Hasretle bekliyor, gönül yıldızı

Dilinde ateşi, söndüremezsin
Yaptığı telaşı, döndüremezsin
Ondan başkasına, gönderemezsin
Özlemle akıyor, gönül yıldızı

Gölgede gezip de, rüyada serer
Gittiği her yerde, dostlara yerer
Ruhumu kaplayan, sevgiye erer
Bedende durmayan, gönül yıldızı

Sessizce dinlerdin, bende o nazı
Prenses sanmıştım, sende o yazı
Tuttuğun hasreti, elinle kazı
Ayrı kalamazsın, gönül yıldızı

Gökyüzünü açıp, ellere sundum
Kimlere layıksam, oraya kondum
Artık yalnızlıktan, gerçekten dondum
Terk edip de gitme, gönül yıldızı

Yalan yanlış dolu, sonsuz bilmece
Yerleri sarıp da, elle dilmece
Kalbimi yormadan, hassas silmece
Deyiversen sende, gönül yıldızı
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Bahattin’im yari, ben çok severim
Göğsümde ağrıyı, kime sererim
Geceyi gündüze, nasıl dererim
Atıp da gidemem, gönül yıldızı
                                                                     27. 8. 2010

Dizeler

Sensiz geçiyor bak, karanlık gece
Vursan eziyor ah, o anlık hece
Sazında konuşur, sonsuz bilmece
Ruhumda kaybolur, bitmez dizeler

Titretir gönlümde, günün batışı
Alır o ömrümden,  yerde yatışı
Sevda çekenlerin sonsuz atışı
Ruhumda kaybolur, bitmez dizeler

Rüyaları saran, aşkı bir görsem
Simsiyah saçında, örgünü örsem
Yanan yanağımı, göğsüne sürsem
Ruhumda kaybolur, bitmez dizeler
                                                         24. 8. 2010

Sensiz Ömrüme

Gözlerin kor senin, bakışın ateş
Gönlümü yakacak, sevdiklerime
İlk kez gördüğümde, kalbimde güneş
Dolacak hayalin sensiz ömrüme

Sen gittin gideli, içimde yanar
Çektiğin acılar, nasılda kanar
Eşin dostun durmaz, hep seni anar
Doğacak hayalin sensiz ömrüme

Fakirlik boğmuştu, sen yetişirken
Okulda alıştın, simidi yerken
Hayalini yapıp, tok tutar derken
Dolacak cemalin sensiz ömrüme

Bir kerecik öpsem dudaklarından
Ağlayıp akacak, yanaklarından
Saçını ördüğün, taraklarından
Doğacak hayalin sensiz ömrüme

Sancılı doğmuşum, senin için ben
Hasretim gurbette, tenin için ben
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Kokunu özümle, birleştirirken
Doğacak hayalin sensiz ömrüme

Ne telefon gelir, ne de telsizin
Söyle sen bakıyım, neden dilsizsin
Ölüm döşeğinde, çok da sessizsin
Dolacak hayalin sensiz ömrüme

Çocukken korkardın, karanlıklardan
Yalnız gidemezdin, meydanlıklardan
Okurken çok çektin aydınlıklardan
Dolacak hayalin sensiz ömrüme
                                                          26. 12. 2010

Yakardı

Evdeki izlerin hala duruyor
Sofrada izlerin neden buruyor
Ruhumda gözlerin gerçek solmuyor
Okuduğun şiir beni yakardı
                                                                 5. 1. 2011

Gönül Sultanının

Bağladım kollarımın arasına,
Senin sensiz olmayan hayalini
Sardım sarmaladım, kalp arasına
Gönül sultanının bensiz halini
Kazamadım ben de, elveda diye
Yazamadım yari canlanır diye
Bozamadım geçmiş söylenir diye
Gönül sultanının bensiz halini

Sensiz olan bu dünyada doğmuşum,
Acıları bu bedene, koymuşum
Gece gündüz karanlığı soymuşum
Seven sultanının bensiz halini

Gönlünden gönlüme, nasıl girmişti
Bu alemde özleyip terk etmişti
Acıları kanıma yer etmişti
Gönül sultanının bensiz halini
5. 10. 2010

Benim Yarim Balya’lıymış

Yar başına peruk takmış
Ben baktıkça o gülüyor
Saçları da hepten akmış
Oynadıkça can veriyor
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Hayat dolu neşeliydi
Gülüp oynar işveliydi
Dünya onun köşeliydi
Benim yarim Balya’lıymış

Hem gülüyor hem seviyor
Ona bakan can eriyor
Gönül gözü kapanırken
Ben baktıkça o ölüyor

Hayat dolu neşeliydi
Gülüp oynar işveliydi
Dünya onun köşeliydi
Benim yarim Balya’lıymış

Onu okur iken gördüm
Bedenine aşkı ördüm
Kimlerdensin diye sordum
Acı katıp söylemiyor

Hem neşeli hem de zevkli
Benim sevdam ona ekli
Yaraları haktan çekli
Benim yarim Akbaş’lıymış

Yel estikçe gül açıyor
Ben baktıkça o kaçıyor
Nefesiyle aşk saçıyor
Kokusuyla o geliyor

Hem neşeli hem de zevkli
Benim sevdam ona ekli
Yaraları haktan çekli
Benim yarim Akbaş’lıymış

Köy ortasında pınarı
Meydandaki o çınarı
Yaprak yeşil gövde sarı
Yel vurdukça o geliyor

Hayat dolu neşeliydi
Gülüp oynar işveliydi
Dünya onun köşeliydi
Benim yarim Balya’lıymış
Derelerden su akardı
Evcilerden o bakardı
Sayalardan kim çıkardı
Güngörmezden yar geliyor

Hayat dolu neşeliydi
Gülüp oynar işveliydi
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Dünya onun köşeliydi
Benim yarim Balya’lıymış
5. 2. 2011

Cennetine Kurbanım

Bensiz o dudakların, nasıl ıslanır dersin
Gözlerinden her düşen, damlalara kurbanım
Gökyüzünde bulutla, bensiz nasıl gezersin?
Toprağıma ten düştü, cennetine kurbanım

Bir daha yaşar isem, sevdiğimi incitmem
Ona bakan gözleri, yaşar iken terk etmem
Yari üzen her şeyi, bu alemde bekletmem
Toprağıma sen düştün, cennetine kurbanım

Karanlık gecelerin, sabahları geç olur
Yari bekleyenlerin, özlemleri güç olur
Hasret çeken gönüller, bu dünyada hiç olur
Toprağıma sen düştün, cennetine kurbanım

Yaşattığın güzellik, yar bilirim özünde
Hiçte emsalin yoktu, inkar etmen sözünde
Taşıdığın özellik, durur hala gözümde
Toprağıma sen düştün, cennetine kurbanım

Sen gidince gölgende, hala durur yerinde
Gönlümü okşadığın, ellerinde serinde
Hayalini ederim, kokun durur terimde
Toprağıma sen düştün, cennetine kurbanım
Yazdığım bu nameler, sevgin ile bir değil
Aşkımı anlatırken, sevmek inan zor değil
Hasret kalan tenimi, yalnız koymak hak değil
Toprağıma sen düştün, cennetine kurbanım

Bahattin’in bu sesi, rüzgar olup esmesin
Karanlıkta hayali, tek başına gezmesin
O yarin özlemini, sonsuza dek çekmesin
Toprağıma sen düştün, cennetine kurbanım
1. 2. 2011

Sanmam

Sen gideli bu dünyada tek ahım
Ağız içer gönül geçer hiç sanmam
Bedenine leke yapmış siyahım
Sevda geçmez, gönül biçmez hiç sanmam

Gök yüzünde kanat çırpan bir kuşum
Bulutların üzerine konmuşum
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Yüreğini ellerimle tutmuşum
Aşkı seçer, gönül biçer hiç sanmam

Sevenlerin gölgesinde yürüme
Dağ başında hasret kalıp ürüme
Donmuş karı ellerinle kürüme
Sevda geçer, gönül biçer hiç sanmam

Geceleri karanlıklar ayazdır
Hayalleri anılarda beyazdır
Bahar sonu geleceği hep yazdır
Seven geçer, özlem biçer hiç sanmam

Dillerinden hiç gitmeyen salihsin
Aynalardan silinmeyen zalimsin
Gönül gözü kapanmayan alimsin
Seven geçer özlem geçmez hiç sanmam

Giden yarin etrafında dolanma
Yağmur olup gözyaşıyla sulanma
Başı dönmüş sarhoş gibi bulanma
Seven geçer sevmeyeni hiç sanmam
1. 1. 2011

İnsandı-1

Garipti fakirdi ama mertti,
Saftı hatta çok temizdi
Yüreği ateş gibi yanar
Çevresine merhamet saçardı
Her gördüğü zayıfa yardım etmeyi sever
Haksızlığa tahammül edemezdi
İsyankardı
Doğru bildiğini çekinmeden haykırır
Yalan söyleyemezdi
Merhametliydi
Ezilenlerin savunucusu olurdu
Zalimden çekinmez ölümüne mücadele ederdi
O çocukları, muhtaçları hatta zavallıları korurdu
Yemez yedirir, giymez giydirirdi
Onun için fakirlik ve güçsüzlük kader değildi
Sürekli savunurdu
Gözü pek, gönlü ve eli boldu
Geleceğini düşünmez, başkalarını kollar
Yılmadan yorulmadan
En son anına kadar mücadele eder
Korkunun yılgının esiri olmayan
Yuvasını sevgisiyle besleyen
İnsandı
8. 1. 2011
İnsandı-2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

O sanki bir melekti
Gördüğünü unutmaz
İyilik bilir
Sabreder, merhametliydi
Mücadeleyi yılmadan sürdürür
Başarılıyı sever takdir ederdi
Başarısızlığı asla kabul etmezdi
Başarmak için, zor da olsa
Yılmadan sonuçlanıncaya kadar
Doğru bildiklerini savunurdu
Haklıyı haksızı ayırt eder taraf tutmazdı
Daima haklının yanında durdu

Gönlü gerçekten boldu
Tutumluydu
Yokluğu varlığı, geleceği düşünür
Onlarsız tedbiri elden bırakmaz
Bu duygu yumağı ile doluydu
Güzel giyinir aşırıya kaçmazdı
Sadeydi
Yemesini, yapmasını sever
Bilmediklerini hemen öğrenirdi
Biliyorum demez, bir bilene danışan
Yavrusunu çocuklarını seven
İnsandı
8. 1. 2011

İnsandı-3

Okur araştırır,
Öğrendiklerinin  tatbikatını
Anında yapardı
Yavaş yavaş yemeğini yerdi
Damak tadı mükemmeldi
Yapıp yedirmeyi çok severdi
Yemekleri yendimi, veya beğenildimi
Mutlu olur, kibirlilik etmezdi
Bu onun için eğlenceydi sanki
Eğlenmeyi oynamayı yüzünden gülmeyi
Hiç eksik etmedi
Çok güzel sesi vardı
Şarkı söylemeyi, dinlemeyi
Tutku halinde yapardı zevkle
O edebiyatçı olduğu için çok düzgün konuşur
Anında yanlış hece veya kelimelerin
Düzeltilmesini isterdi
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Ama müziği bambaşka severdi

Göz zevkine önem verir
Renkleri uyumlu kullanırdı
Temizdi, çevresinin de temiz olmasını isterdi
Elindekilerle yetinir
Onlardan güzellikler çıkarırdı
Yaratıcı gücü çoktu
Girdiği ortamlarda, çocukla çocuk
Yaşlı ile yaşlı olur
Dinlemeyi onlarla sohbet etmeyi severdi
Sabır küpüydü adeta
Başkalarının derdi
Onun için üzüntü kaynağıydı
Hep başkalarını düşünen
Çocuklarsız yapamayan
İnsandı
                                                    8. 1. 2011
İnsandı-4

Çevresindekilerle çok güzel vakit geçirir
Onları hoş tutmak kırmamak için
Fedakarlıklar yapardı
Sıcak kanlıydı çabuk kaynaşır
Tez kırılır kin tutmazdı
Küs kalamazdı
İnançlıydı
Dualarını yapar, hakkı ve hakikati bilirdi
Geçmişine çok bağlıydı
Akraba eş dost ve arkadaş canlısı olup
Gezmeyi değişikliği severdi
Yurt dışını her an merak ederdi
Dünyayı gezip görmeyi çok isterdi
Çok güzel kokardı
Aşırı makyaj yapmaz
Aşırı koku sürmez
Hassas koku alırdı
Tat ve koku alma duyusu müthişti
Tatlıyı aşırı sevmezdi
Eti otu ve sebzeyi severdi
O çok mu çok özel ve güzeldi
Benim gözümde kelebekti
Yok yok o
Varlığını güzellikleriyle süsleyen
İnsandı
                                                                      8. 1. 2011
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İnsandı-5

Köyünün anılarını gündemde tutmayı çok isterdi
Hep çocukluğundaki
Garipliği yokluğu ezikliği içinde eritir
Onları yaşayanlara ve yaşatanlara özlemle bakardı
Eski satılan evlerini geri almak en büyük tutkusuydu
Hep onu isterdi
Kardeşlerine ailesine aşırı düşkündü
Haklarında kimseye söz ettirmezdi
Bana dahi
Bir arada olmak onlarla yaşamak tek arzusuydu
Tüm kardeşlerini anne baba şefkatiyle kollayıp
Bir arada olmasını sağlamaktı arzusu
Ta ki
Son yaz yıkılana kadar

Hastalığa yakalandığında
İsyan etmedi
Hep sabır diledi
Son anlarda dahi üzülmememizi
İstemediği için tek başına
Günlüğünü yazarken
Hep kardeşleri ve çocukları  için dua etmiştir
En sonunda
Kendisi içinde ağrılarının kesilmesini isteyen
Dertlerini yalnız yaşatan
Yuvasına bağlı
İnsandı
                                                                            9. 1. 2011

İnsandı-6

Son anları konuşamayıp
Derdini söyleyemeyip
Elli iki gün yemeyip içmeyip burundan
Beslenerek yatması
Haline razı olur gibi, bakması
Bizlere sevgi duyması
Son ana kadar acısını iniltiyle anlatması
Bütün bunları içinde tek başına yaşaması
Cennete gitmesinin tek nedenidir
Zannederim o cennetlik bir kadındır
Aşk dolu aşk kokan
Eşine bağlı yaşayan
Sevgi dolu kırılmayan kırılan
O insan
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Yaşarken yakalandığı hastalık ve kullandığı ilaçlar
Sinir sistemini, zayıflatmış
Son anlarında
Tahammülü kalmayan
Çabuk sinirlenen, küçük bir şeyle bağıran
Sonrada yaptıkları kırdıkları  için üzülen
İnsandı o
O benim canım ciğerim Nilgün adında eşim
O beni yaşatan güneşim
Onsuz nasıl nefes alayım şimdi
O ölüp gitti, bu dünyadan gerçek dünyaya
O artık sonsuza kadar yüreğimden çıkmayan
O cennetimde yaşayan
O şimdi ruhlar aleminde dolaşan
O sevmeye sevilmeye anılmaya, layıktı
O ne melek ne şeytandı
O bu yalan dünyada gerçek bir insandı
                                                                        9. 1. 2011

Ana

Dünyaya getirip, emekletirken
Neden söylemedin, yapma be ana
Acılar içinde, kıvranır iken
Neden uyarmadın, sustun be ana

Aşkın tuzağını,  yakmamış iken
Kucağında beni sakladın ana
Ateşe aldanıp, kalbi açarken
Güneş ışığını, demedin ana

Babamda tatmıştım, ilk ölümü ben
Neden söylemedin, sende be ana
Sevdiğim güzeli, kaybeder iken
En büyük ayrılık, ölümmüş ana

O sonsuzluğa sen, ulaşır iken
Kızlara bağlanma demedin ana
Ayrılık gönlümü, tutuştururken
Sevdiğim güzeli, kaybettim ana

Tüm sevdiklerimi, sonsuza attım
Yüreğimde hasret,  acıdır ana
Sevgili eşimi Hakka salmıştım
Ateşi içimde, tütüyor ana

Ben senin gülündüm, beni koklardın
Göğsümde yarayı, sarardın ana
Tenimde özlemi, bana bağlardın
Sonunda toprağa karıştın ana

17. 5. 2009
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Abim Ali Çağlayana

Ali abi çok beklerdim hafta sonu gelmezdin
Gözlerim yollarda olurdu hiç hissettirmezdim
Geliyorum derdin gelmeden sana inanmazdım
Severdim abi sana hiç mi hiç dayanamazdım

Çok isterdim yakın oturmayı seninle sohbet yapmayı
Şartlarımız tersti ikimizde bayılırdık şarkı mırıldanmayı
Niçin Melis'i uzak koydun bizden bense hala adayı
Çok isterdim yeğenimi kollarımın arasına alıp sarmayı

Felek bunu ne bana ne anneme ne de babama yaşattı
Hiçbirimiz göremedik o sıcaklığı o ortamı o Sedayı
Herkesin gönlüne göre versin o da olur gelin adayı
İşte o zaman istemez mi teyzeleri amcaları ve halayı

Ben ölürsem bu satırları okursun canım abi
Özlemle yattım özlemle kalktık olursa tabi
Bu dünyada tattıramadık Melis'e halalığı
Tadıyordur inan teyzeyi dayıyı yapılan ayrılığı

Herkes layık olduğu şeyle yaşar ben buymuşum
Zaten hayata gelirken tüm şartları unuturmuşum
Ha bir eksik ha bir fazla yaşamışım unutulmuşum
Fark etmez bir yeğen tarafında zorda olsa yok olmuşum

Seni sana bırakmadılar sende şüphem yok be abi
Duyunca yüreğin ne kadar yumuşak ne kadar tabi
Bu prensiple memlekette en iyi olursun baba adayı
Olsan ne olmasan ne ben yokum zaten mezar adayı

Elveda abi hakkını helal et benden helal sana
Çok acı çekiyorum dilim dönmüyor yaratana
Bu dünya fani geleceksiniz gittiğim vatana
O zaman üstüme taş değil toprak atsana
10. 04. 2008
Kamçılayın

Eğer ölüm olmayacaksa
Kılıçla beni parçalayın
Aşk içimde durmayacaksa
Yarimle beni kamçılayın

İster atın istersen satın
Sakın ha şaşırtmadan katın
Sevdaya müthiş fark yaratın
Aşkı gönlümde kamçılayın
29. 12. 2010
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Açmaya Geldim

Aşkımın yolunda, sevenin mi var
Seni kollarımla sarmaya geldim
Ufuk çizgisini, bozanın mı var
Hakikat uğrunu, karmaya geldim

Demedim kimseye, sevdiğimi ben
Gönüllerde duran, haki katı ten
Kokunu vermezdi, dudakta busen
Ruhunu açıp da bakmaya geldim

Su gibi akardın, karanlıklarda
Sır gibi çıkardın, çaydanlıklarda
Umudu vermedin, aydınlıklarda
Acıları yarıp da, akmaya geldim

Gerekliyse şahit, işte orada
Evlenirken verdin, sözü burada
Bana bakmadın sen, çıkan kurada
Hakikat uğruna bakmaya geldim

Bahattin’im yalnız, seni görmeye
Serdiğin anıyı, bana vermeye
Karanlığı yarıp, aşkım demeye
Konuşacak dili, açmaya geldim
16. 8. 2010
Sen Doktorların Bey Efendisisin (Mehmet Altınok)

Ankara da cerrah olan doktor gerçekten çok
İnsanlık ayrı bir sanat,bunların kimi aç, kimi tok
Gönlün bol paraya,pula minnetin hiç yok
Buldum doktorumu işte adı Mehmet Altınok

Var mıdır böyle doktor, çaresiz insana bakan
Fakir, fukara demez dertleriyle uğraşan
Yaralarını sarıp, sohbet edip kaynaşan
Bütün hastalarıyla dünyalarını paylaşan

Yıllarca hocalık yap,bilgini onlarla paylaşıp sat
Ne kutsal görevin var, için gerçekten çok rahat
Sanatçı bir babanın oğlusun oda ulu müthiş bir zat
Yaşadığın sürece,yapmadın hiç hata ve kabahat

Fikrin, fikrime uymuyor,çok da şaşırdım
O fikirdeki insanlarla,sevmez uğraşırdım
Beni şok ettin, düşüncemi dünyamı karıştırdın
Bu yüzden seni çok inceledim, çok araştırdım

İşini seven, çalışmadan mutlu olan
Bir eşi,çok sevdiği iki kızı bulunan
Atasını sevip,onlarla ilgilenir usanmadan
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Bu mütevazı yaşamı sürdürüyorsun bıkmadan

Arkadaşlarınla hoş sohbeti seversin
Onlarla gülüp, onlarla eğlenirsin
Yeri gelince de her an görevindesin
Sen doktorların bir bey efendisisin

Öğrencilerinle,hoş sohbetini uzaktan gözlerdim
Harun’a ve her birine hatasız iş yapmayı öğretirdin
Hastalarla konuşup yılmadan,dertlerini dinlerdin
Hiç mi canın sıkılmaz, çekin gidin bile demezdin
23.8.2007
Pembe Gülüm

Dostlar dünü hatırlamaz oldu benliğim
En çok çocukluğumu özledim
Annemin ninnisini
Babamın iniltisini duydum kucağımda
Geçmiş karanlık bir kutu gibi
Yakın zaman ise kopkoyu karanlık
Çocukluk ondan daha yakın aydınlık
Baksana
Geliyor tek tek hala benliğime
Kainat inadına ayırıyor sevenleri birbirinden
Ha bugün, ha yarın sıra gelecek
Benim gibi elbet bir gün size de

Okusam haykırsam dinler misiniz ki
Beni
Geçmişte kalan hayallerimi
Aşk ile yanıp kül oldu bedenlerde
Söyle kimlere diyeyim daha
Sonsuza dek can yarimi sevdiğimi

Bak ay ışığı doğmuş yine
Aydınlatıp rahatlatıyor yarınları belki de
Sevda çekenlerin niyetine
Yok oldu bütün geçmiş birden
Hiç farkı var mıydı
Dünlerin bu günden

Bak aydınlık günler solmaz oldu
Gönüllerde
Mevsimler kar kış olsa da
Donmadan saklandı sevdan yüreğimde
Acın çıkmaz dilimden
Şarkılar türküler duyduğum an
Gözümün önünde oluşan hayalin
Beyaz perdeye yansımış o film
Renksiz geçip gider bir bir önümden

Sevda ile yanıp, aşk ile titredi dilim
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Sen gidince yalnız kaldım sevgilim
Unutmak şöyle dursun
Sensiz olan kapkaranlık bu ömrüm
Satırlar yüreğinde bir bir kelam olsun
O cennet mahalinde
Baharda açan çiçek olsan da
Benim özümde solmayan tek
Mis kokulu pembe gülüm
                                                         25. 12. 2010

Tutamazsın

Sade güzele bakmakla doyabilirsen
Huyu güzeli yıllarca unutamazsın
Su olup da ırmaklarda akabilirsen
Sevdiğini aynı yerde can tutamazsın
                                                                      25. 12. 2010

İleri

Tut sevgilim tut beni, rüyalarımda uçan
Garip gönül kuşusun, hayallerimi saçan
Yüreğimde sert esen, sessiz sedasız kaçan
Acıları bölmüşsün, benden gayri ileri
                                                           27. 12. 2010

Canım Doktorum…… (Mehmet Altınok’a)

Çok sevdiğim tenini sana uzattım
Kanser denen zalimi, acıya kattım
Bensiz o güzeli sen, nereye attın
Gönlüme yağ çalmıştın, canım doktorum

Günlerce onkoloji, bahçesindeydim
Kötünün iyisidir, diye sevindim
Tam on yıldır Nilgün’e, ömür kesseydin
Ona göre yaşardım, canım doktorum

Çok güvenirdi sana, sözün dinlerdi
Az konuşurdun ama, özü simlerdi
O Mehmet Altınok’tan, başka bilmezdi
Ahmet’in Kazığını, unutamadım

Beyaz güvercin gibi, saldın havaya
Tıp fakültesinde ben, düştüm belaya
Bir sabah vaktindeki, olan salaya
Çığlık çığlığa kattım, canım doktorum

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Demet onkolojide, gönül dostuydun
Doktorluktan ötece, fakir postuydun
O yüce gönlündeki, hakkın sosuydun
Giydiğin gömleğin çok paktı doktorum

Mehmet’ten dilediğim,gerçek Altınok
Doktorlar içinde de, yüreği pek tok
Paraya tamah etmez, gönül bağı çok
Kuruya dal olurdun, canım doktorum

Bahattin bağ içinde, üzüm toplardı
Çaresizler elinde, acı kaplardı
Yirmi sekiz yılını, o hesaplardı
Son anında düşmüştüm, ona doktorum
4.7.2010
Dillerinden Gitmez

Gözlerimi sevdan, nasıl yakıyor
Gözü dönmüş sapık, bana bakıyor
Gönül çeşme olmuş, hepten akıyor
Dillerinden gitmez, sevda ateşi
                                                            21.12.2010

Sende Can

Düşünmen titretti, yalnız kalan ömrünü
Anılarımızı yazmakla bitmedi can
Şanlı olacak bak, dünyadaki ömrünü
Cennetinde sakla, rahatladın sende can
                                                      21.12.2010

Duruyor Hala

Bir hasret içerim, bu sevgidendir ki
O gülümseyen yüzün duruyor hala
Bitmez hayallerim, özlemdendir ki
Evindeki izlerin duruyor hala

Ayık hiç gezemem, can sarhoşun olsam
Elindeki kadehe akıp da dolsam
Dudaklarının arasında kaybolsam
Yüreğimde izlerin duruyor hala

İçtiğim şaraptan hıçkırıklar doğar
Dağların üstünde, sis adamı boğar
İnmez hiç bulutlar, can güneşler doğar
Gönüldeki izlerin duruyor hala

Ok gibi batardı şiirde sözlerin
Ruhumdan hiç çıkmazdı senin özlerin
Üzüm gibi kara o müthiş gözlerin
Hiç aklımdan çıkmazsın duruyor hala
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İşte o benim sevda dolu yüreğim
Sen o dünyada benim olsan meleğim
Tanrıdan  ikimize sonsuz dileğim
Sofradaki izlerin duruyor hala

Unutma oralarda bekle geleyim
Acına acı katıp desen ekleyim
Sensiz buralarda geçmişi bekleyim
Gönüldeki izlerin duruyor hala
                                                              21.12.2010

Mahkumum

Senden uzak kaldığım işte o anlar
Yalnızlığın acısını çıkaranlar
Geceleri gündüzdür deyip sayanlar
Kalbin bana tutsak,  ben sana mahkumum

Yokluğunda yar seni unutamadım
İçimdeki yarayı çıkartamadım
Aşık olmuş düşleri kurutamadım
Kalbin bana tutsak,  ben sana mahkumum

Sen uyurken başında nöbet tutardım
Ayrılığa özlem katıp da yutardım
Gardiyanım olsan müebbet yatardım
Kalbin bana tutsak,  ben sana mahkumum

Yar seni aldatmaktan çokça uzağım
Sevdana esir olmuş gerçek uşağım
Merhametsiz avcıya düşen tuzağım
Kalbin bana tutsak,  ben sana mahkumum

Çiçek açmış bağrımda solmayan güldün
Sarıya kırmızıyı katmış sümbüldün
Hazanda durmaz öten sanki bülbüldün
Kalbin bana tutsak,  ben sana mahkumum
                                                                      19. 12. 2010
Yanyana Yatırıp

Yarimin üstüne, gömsene beni
El ele kol kola, kefenle teni
Bir gün ölür isem, onunla beni
Yanyana yatırıp, sarsana hemi?

Ruhumda sevdayı, boşa atmayın
Onsuz yaşanılmaz, aşkı satmayın
Denizin üstüne, köprü yapmayın
Yanyana yatırıp, koysana beni

Yaşayan bedeni, taşıyanım ben
Sırt üstü yatıp da, kaşıyanım ben
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Senin o kokuna aşiyanım ben
Yanyana getirip sarsana beni

Geceyle gündüzü nereye koydun
Kekik kokulu yar,  acıya doydun
Dilindeki tadı, damağa koydun
Bu dünyada aşka, sarsana beni

Yağmurlar buluta, küsüp de düştü
Topraktaki yerim, ateşle pişti
Ağaçtaki yaprak, nasıl büzüştü
Yanyana yatırıp, sarsana hemi?
                                                     15.12.2010

Neylesin

Özümdeki arzuya, göğsümdeki sızıya
Oku salmış bir kere, anıları delmesin
Aşık olan kuzuya, umut salmış yazıya
Gönül koymuş kaç kere, sevenleri bilmesin
Görmeyince o gözler, arzu nedir bilmesin
Yarsiz  çıkan o izler, inim inim inlesin
Ufkundaki ayazı, güneş dahi silmesin
Gönlü yanmış bir kere, sevda çeken neylesin

Yarsiz nasıl geçti kış, onsuz bahar gelmesin
Gökyüzünde bulutlar, yağmur olup inmesin
Şu kalbime açılan, yaraları görmesin
Sevda yakmış bir kere, acıları silmesin

Geceleri rüyada, karanlık bana hasret
Gündüzleri gölgede, yürümek farklı hasret
Su görmeyen kayada, çatlaklık cana hasret
Gönül uçmuş kaç kere, sevenleri neylesin
                                                            17.12.2010

Katamadı

Şimşek gibi çakardı, sözleriyle yakıp
Bu dünyayı kimse, aydınlatamadı
Hakkın adaletine, sığınıp bakıp
Seven yüzler ile cana, can katamadı
                                                         19.12.2010

Yarden Uzak

Ruhumun sahibisin
Bedenimse el gibi
Hasretin farklı acı gönlüm seni neylesin
Toprağında inlerim
Baharında çiğdemim
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Bu kış çok erken geldi
Sen bensiz oralarda tek başına neylersin
Bağlarında salkım salkım üzümler
Yüreğini saran  her dal
Umut yapmış çözümler
Yaraları bensiz tatsan aşık olup neylersin
Kaybettiğin o duygular
Rüzgarında sakladığın kuytular
Ilık ılık estikçe, anıları oydular
Paramparça olan o kalbimi neylersin

Sensiz çalışmıyor bak aklım
Kaynatıyor, içerimi gözlerin
Geçmişimde özlem bitse yok saklım
Yüreğimi titretiyor sözlerin
Dinlemezsen sevenleri hak söylesin neylesin

Dudakların hep çatlamış özlemden
Dillerinden hiç düşmeyen sözlerden
Hasret dolmuş bedenleri gözlerden
Seven yanmış yar yok olmuş can neylesin söylesin

Geride bıraktığın körpecikten yavrular
Sen canını onlar için adadın
Dağılıp gitti ev yanında yalnız kalan avlular
Umut yapıp onlar için çağladın
Sular bile sevda için neylesin

Ölsen bile denizdeki saldasın
Geri dönsen umutsuz bir yoldasın
Dağda taşta diken dolu çalıdasın
Sevenleri tek başına özle terk salmasın
Anlaşılmaz bekleyişin sonucu
Yarden uzak çakıl taşlar yol boyunca neylesin
                                                      17.12.2010

Zulüm Ediyor

Yaşarken ölmek arasında derler buna
Seven kalbimle her taraf aşkımdan yana
Gönlümü alıp boşalttı bilmiyor daha
Zulüm ediyor zaman hem sana hem bana
                                                             21.12.2010

Her Zaman
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Yarini arayan, aşıklar gibi
Başkasını görmez, kördür gözleri
Umutları kalpte, sevdası yeni
Ruhundaki özlem, yanar her zaman

Çıkmayan sesleri, dudaklarında
Yoldaki izleri, ayaklarında
Bir sevda oldun yanaklarında
Ruhundaki özlem durur her zaman

Yanımda olsan da, seni özlerim
Kaybederim diye, yolun gözlerim
Albümlerde resmi, her an izlerim
Ruhundaki özlem durur her zaman

Seni unutmadım, tükense yıllar
Acıyla tatlıyı, sarmış anılar
Sevda dediğinse, kulakta çınlar
Ruhundaki özlem durur her zaman

Gökyüzünde akan, yıldızımdın sen
Aşkına aşk katan, hayalindim ben
Birlikte olduğun, işte bu beden
Ruhunda özlemi, arar her zaman
El açtım Allah’a, yalvardım durdum
Gittiğin dünyada, hayranın oldum
Bu alemde seni, seven son kuldum
Ruhundaki özlem, durur her zaman

Titreyip duruyor, sensiz ellerim
Ağzında dönmüyor, pembe dillerin
Sana bu dünyada, bakan gözlerim
Ruhundaki özlem, durur her zaman
                                                                      16.12.2010

Giden Sevenlerin

Sen gittin gideli, bu ellerde
Duvarlar dinlemez oldu
Bembeyaz gönülleri sürgünde
Tek başına konu oldu
Sana demir parmaklıklar
Göğüs kafesim, olurken
Hayalimin gardiyanına baksana
Yer ve gök karanlık geceler yapayalnız sondu

Sevenin gönlüne dolup kaplayan yüreği
Sonsuz çıkmaz bir yoldu
Görmez artık bu gözler, rengini morartıp
Beti benzi sapsarı soldu
Gözlerimden boşanan yağmur gibi yaşların
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Yanaklarıma ırmak olup, akarken
Apayrı  bir koldu

Görülmeyen resimlerin asılmış
Duvarlara
Sevda nöbeti sarmış bedenleri
Ağlar durur bülbül  dört köşede
Gülüne
Kirpikler batmış, kapkara göz bebeğine
Bilmem ki sensiz nasıl tütüyor bacalar
Dumanlar içinde
Yükselen ağıt sesi, değilse ne?
Gölgene sığınmış  ürkek kuşum
Yalnız kalmış bir başına kafesinde

Zaman geçtikçe sırası gelen gider
Pişman olur son nefesinde son kez gülenler
Ölüm sanaldır o zaman sana ve bana
İnsafı yoktur bomboş aynaların
Nedendir bilinmez ama mutluluk künye olur
Yakana

Kimi bulutlar arasında, kimi dağların arkasında
Kimileri de gökyüzünde
Yıldızların aralarında saklanmış
Anan ve baban yok olmuş
Seven eller sevdaları yoğurmuş
Üst üste konmuş özlemler, o zaman
Akıldan akıl çıkar, konuşmaz kudret
Yağmurda yıkanır yapraklar, silmeden
Katlanmış dört tahta  tabut şeklinde üstüne
İstemeden bu dünyayı terk edip giden sevenlerin
                                                      15.12.2010

Aşkımı Söyle

Anadan ayrılan öksüzler gibi
Yarini gözleyen aşkı unutma
Gökyüzünde yalnız yıldızlar gibi
Umudu bekleyen, canı unutma

Koklayıp da durdun, sokaklarında
Yürüyüp yoruldun, ayaklarınla
Nefesi olmayan, dudaklarınla
Dilekler tutup da, aşkımı söyle

Sensiz uyutamam,, bu gözleri ben
Yaşı kurutamam, rüzgarda esen
Ruhumda titreyip, yanakta busen
Güneşte ısıtıp, aşkımı söyle
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Acıyla tatlıyı, sarsa da yıllar
Seni çok sevmiştim, içim kan ağlar
Terk edip gittiğin, bensiz dünyalar
Rüyada uyutup şarkımı söyle

Özlemi tükenmiş, sevenler gibi
Yarini özlemiş, gülenler gibi
Kalbine gizlenmiş, yaralar gibi
Dünyada uyutup aşkımı söyle
                                                        16.12.2010

Ol Yeter

Ne zaman sevdiysem hep kaybetmişim
Tanrıma gidince, umut etmişim
Koşacağın günü, hesap etmişim
Gittiğin o yerde, mutlu ol yeter

Bu şarkı hiç düşmez, söylenir durur
Dilin dönmese de, gönül kudurur
Sevenler hissetmez, bedenler kurur
Gittiğin o yerde, mutlu ol yeter

Sana yazdığımı, dostlarım görsün
Esen rüzgarların saçını örsün
Yarsiz oralarda, görmeyen körsün
Gittiğin o yerde, mutlu ol yeter

Geçmiş anılara, kokular sinsin
Önce tanrı sonra günahın binsin
Çıkan fırtınada, acılar dinsin
Gittiğin o yerde, mutlu ol yeter

Hayalimde olan, aşkla buluşmak
Gökyüzünde bulut, olup uçuşmak
Yalnız dileğim var, yare kavuşmak
Gittiğin o yerde, mutlu ol yeter
                                                                14.12.2010

Ölüm Olursa

Günlerce ruhumu
Titretti senin yokluğun
Bilemedi bu alemde
Sevda çekmiş acıların çokluğun
Gönüllere umut olmuş
Bedenine bırakılan tokluğun
Sanki soğuk bir duştu rüzgar  sedası
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Ilık ılık esti damarlardaki kanda
Hissetmedi dayanamadı hasretine
Durdu saatlerce
Bulunduğu taşıdığı canda
Ta ki son nefes bitene kadar
Dünyadan kopmaya yarayan
Toprak olacak beden
Sonsuza terk edilen
Ölüm olursa
                                                             11.12.2010
Alıp Gider

Sendin doğdurmadan, doğurmadı o ana
Yüreğimde acı meyve alıp soyana
Dilerim yollara,  düşmüş orda yatana
Alıp gider yıllar,  sensiz kalan gönlüme

                                                                 19.12.2010

Eklersin

Doymadım sana, yaşamak buysa
Aşka sevdaya
Doymadım nefes almaya
Hasret olduğun o çaresiz yaraya
Ne olursan ol topla çıkar veya böl
İstesen de istemesen de
Unutma hiç çarpmayı
Dünya dediğin ne ki
Geri dön bir bak hele
Bitivermiş zaman
Sevince anlar yaşayan insan
Gördüğün o tatlı rüya
Hiç çıkmaz ne hayalinden ne de aklından

Lafı fazla dolama söyle açık açık sevdanı
Ruhuna bıraktığı edayı
Tatlı bir gülücükle doldurdun
Sevdiğinin düşlerine
Yaz rüzgarı bile atamaz yüreğine
Sıcacık olsa ömür
Koskocaman anı resim ile her yan örtülüdür

Nefesinle soluk aldığını zannedersin
Günlerce yarin yolunu gözlersin
Buluşmak Kafdağı’ndan da ötede mi dersin
Olsun ama yine onu sonsuza dek beklersin
Buluştuğun kaldığın son durakta
Zafer işareti edersin
Eee sonra kaşarlı tost yapar afiyetle yersin
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Birlikte geçirdiğiniz anı bilemezsin

Çözmeyi beklemezsin denklem nedir der
Hakkı hakikati hissedemezsin
Parmakların yorulur yazmaktan
Bilmiyorum da diyemezsin

Anladım sıfır derecede su donar
Onu artık buharlaşınca da içemezsin
Hele istemiyorum hiçbirşey diyemezsin
Vakit saat geldi mi?
Yemek istediğini bile yiyemezsin
Can
Hayatı istemeden terk eder gidersin
Ama aşkımızı basite indiremezsin
Yıllarca hayalinde hatta sonsuza dek
Sevdanı yüreğinde beslersin
Geri durup arkasından sevdiğim yar diye eklersin
                                                               10.12.2010

Gömün Beni

Sabah kalkıp gökyüzünde, yıldızlara bakıyorum
Sana olan bu sevdamı, ateşinle yakıyorum
Yağmur olup yağınca da, yeryüzünde akıyorum
Sarılmış yatarken de o, yar yanına gömün beni,
                                                         5.1.2011

Kanma

Toprakla bedenin, kaybolur ama
Sana olan sevgim, yok olur sanma
Ruhumu kaplayan, aşkın kor ama
Gönülden çıkmayan, sevdaya kanma
                                              6.1.2011

Karalandı

Önce umutsuzluk, çaldı kapıları
Sonra sonsuzluk, kapıyı araladı
Sevenle sevilen yıktı tabuları
Her şey aşinaydı, yazıp karalandı

Aynalardan silindi tüm yaşananlar
Ani boşaldı yeryüzünde yananlar
Öksüz kaldı yarinden ayrı olanlar
Her şey aşinaydı, yazıp karalandı

Hayali erken bitti nasıl tükendi
Yaralanınca sevda tek tük sekendi
Ciğerine batan çöp değil dikendi
Her şey aşinaydı, yazıp karalandı
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Rüzgarda çevirdik, son yer fazla derin
Unutmadık yar göğsümde durur yerin
Güneşi bulut örtmüş bu taraf serin
Her şey aşinaydı, yazıp karalandı

Dikiver karanlığa gözlerimizi
Ekiver toprağa bedenlerimizi
Deyiver geçmişe dileklerimizi
Her şey aşinaydı, yazıp karalandı

En büyük yalnızlık, yardan ayrı kalmak
Hasrettin geçmişe, özleyip can almak
Uzaktan uzağa yare ıslık çalmak
Her şey aşinaydı, yazıp karalandı
                                                                10.12.2010

Rüyası

Kalpteki yara gönül yarası
Ruhundaki özlem hakikatın arası
Aşktaki yara, sevgi belası
Dildeki yara, türkü edası
Candaki yara, gerçek sefası
Dünyadaki yara, macerası
Bir hastalıktır bulaşır müptelası
Bedendeki yara, yaşam alası
Gözdeki yara, görme sevdası
Çek çekebilirsen, ey gönül
Sonsuza dek, tükenmez
Sevenlerin rüyası
                                              11.12.2010

En Son Gününde

Sevda rüzgarının estiği gündü bugün
Hasret yelinin seçtiği gündü bugün
Kış rüzgarının sonuydu desene be gülüm
Ayrılık saati olan sabah geldi bak
Ölmüştün can sen işte o gün

Gözlerini son kez kapattığın gündü bu gün
Unutmadık hiçbirisini
Ayıramadı dünü hatta o günden
Yıllarca taşıdı tüm hasreti şu garip göğsünde
Ih bile etmedi
Özlemiyle yandı sızladı durdu ömrü
Yangısı yüreğinde köz tuttu
Hepsi gelip geçti şu yaşanan  zulümde
Sessiz ağlayıp sustu
Sensiz o en son gününde
                                                      11.12.2010
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Akar Mı

Yollar seni yollar, memleketine
Bitti yalan sevda, yakar mı sonra
Zorlar yari zorlar, aşk cennetine
Özünde gözyaşı,  akar mı sonra

Yari seven yürek, hep yari andı
Sonsuza dek bu kalp, seni ne sandı
Gözünün üstünde, duransa nişandı
Cennetinde acı, akar mı  sonra

Yokluğun içimden, hiç gitmedi ki
Kurduğun hayaller, terk etmedi ki
Beni seven ruhun, gözükmedi ki
Cennetinde acı, akar mı sonra

Gezdiğin yerlerin, sır perdesinden
Gördüğüm rüyanın, gel demesinden
Yüce yaratanın, son testisinden
İçtiğin suların, akar mı sonra

Hayalinle yanıp, külü didenin
Terk edince yalnız, kalan bedenin
Bu alemde sensiz olup bitenin
Yüreğinde acı akar mı sonra
                                                                       8.12.2010
Biter Mi Sonra

Sevda umudunu, seninle aştı
Cennete varışın, ölümden sonra
Hasreti bağrıma, katınca şaştı
Dünyada acılar, biter mi sonra

Nefsime kattığın, sevda değil mi?
Aşkın zincirini, kırdın değil mi?
Göğsümdeki yaran gerçek değil mi?
Dünyada acılar, biter mi sonra

Bana bu ateşi, dağlayan kudret
İçinden attığın, kin değil nefret
Sevdanı ruhuma, kodlayıp sabret
Dünyada acılar, biter mi sonra

El ele tutuşup, gezdiğim yalan
Gökyüzünde uçup, buluta dalan
Acıyla tatlıyı, iç içe salan
Dünyada anılar, biter mi sonra

Birdenbire yumdun, o gözlerini
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Ömrüme kattığın, son sözlerini
Açtım tüm kalbimi tut özlerimi
Dünyada acılar, biter mi sonra

Yar ile yaşanan, bir efsaneydi
Aşk dile dolaşan, çok şahaneydi
Hasretin özlemi, can bahaneydi
Dünyada acılar, biter mi sonra

Yarin sarhoşuyum, gönlüm meyhane
Yaşattığı zevkler, duysan şahane
Anıları olmuş artık efsane
Dünyada acılar, biter mi sonra
                                                      8. 12. 2010
Aşk İzi

Ey sevdiğim benden, ayrılamazsın
Aşkını ruhuma, atıp da gitme
Bu sevda derdini, unutamazsın
O izi göğsüme takıp da gitme

Gönlündeki dağa, kuş gibi kondun
Sonrada bu elden, gidip kurtuldun
Bedende acıyı, neden dondurdun
Aşk izi göğsüme açıp da gitme

Gittiğin dağlarda neler yaşarsın
Bakta bir gör beni, nasıl şaşarsın
Ne bir eksik ne bir fazla yaşarsın
Aşk izi göğsüme katıp da gitme

Dilin üzüm tatlı, tadı saldıkça
İçtiğim şuruptan, sarhoş oldukça
Salkım salkım sevda, kucak açtıkça
Aşk izi göğsüme katıp da gitme
                                                          8.12.2010

Biliyor Musun

Demedim bu lafı başkalarına
Beni oradan sen duyuyor musun
Gülümseme benden başkalarına
Seni sevdiğimi biliyor musun

Gönlümdeki sevda dilimde yanar
Söz ettiğim anda, ciğerim kanar
Beni terk eden yar, durmadan anar
Seni seviyorum, biliyor musun

Sardım sonsuza dek, hep af diledim
Hayatım boyunca, yari bekledim
Güzelliği suya, aşka ekledim
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Seni sevdiğimi biliyor musun

Çok çabaladığım, dünyama bir bak
Hayatım boyunca, yıldızımı yak
Anıları suya, özletip bırak
Seni sevdiğimi biliyor musun

Acın öldürmüyor, içten yakıyor
Gittiğin dünyada, bana bakıyor
Her geçen bir yılda, ömür akıyor
Seni sevdiğimi biliyor musun
                                                   5.12.2010

Artık İçim Çok Rahat

Sorular karşısında, sustum yalan etmedim
Aldatmadım kimseyi, bundan vicdanım rahat
Yaptığım iyiliğe, karşılık beklemedim
Üzüldün mü, üzüldüm, ruhun olsun safahat

Sardım yari sonsuza, onu hiç unutmadım
Güzellikleri yaşa, serip de kurutmadım
Af diledim tanrıdan, suyunu durutmadım
Üzüldün mü üzüldüm, artık içim çok rahat

Aşk acısı öldürmez, olgunlaşmış insanı
Açık yara hiç şişmez, kurşun delmiş insanı
Yakıp da acı vermez, toprak olmuş insanı
Üzüldün mü üzüldüm, artık içim çok rahat

Bana acı veriyor, yarimi seviyorum
Ağrıyı çekiyorum, özlemi biliyorum
Aşkıyla pişiyorum, teselli ediyorum
Üzüldün mü üzüldüm, artık içim çok rahat

Bu yazdığım şiirde, hepsi yaşandı bitti
Merak eden her kimse, okuyup hemen gitti
Ömür dediğin ne ki, yaşandıkça o yitti
Üzüldün mü üzüldüm, artık içim çok rahat
                                                5.12.2010

Göçtüğünü Hissettim

Beynimde akan neyse kalemime yansıyor
Yaşadığım alemde, maskeli dolaşıyor
Yüzün bana bakıyor, ruhunu yansıtıyor
Sana yanan özümün, göçtüğünü hissettim
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Ara ara üzüldüm, ama hiç aldatmadım
Arada af diledim, aşkımı dağlatmadım
Yeri geldi afettim, yarimi ağlatmadım
Sana yanan özümün, göçtüğünü hissettim

Yakıp da acıtmıyor, pişirip öldürüyor
Sadece sevenleri, seçip de güldürüyor
Hasrete özlem katıp, aşkını böldürüyor
Sana bakan ruhumun, göçtüğünü hissettim

Bir tek şunu demedim, yaşadığın boyunca
Of bile çekemedim, aşkın hasret olunca
Acıları dermedim, sevdan kalbi oyunca
Sana bakan ruhumun, göçtüğünü hissettim

Sensiz kaç yaş büyüdüm, hayalin çekip gitti
Bu dünyada sevdamız, içerime yer etti
Bu gördüğün rüyaydı, uyanınca hep bitti
Sana bakan ruhumun, göçtüğünü hissettim
                                                        5.12.2010

Bedenlerin İskelet

Yaşanan şu dünyada, yüzümüzde maskemiz
Özünde ne yanarsa, ağzında nefesimiz
Yüzüme dostum güler, nefrete düşman deriz
Bedenlerin iskelet, olduğunu hissettim

Ağlatmadım kimseyi, vicdanım artık rahat
Kendi kendime sordum, ölümse istirahat
Sensiz ben çok üzüldüm, yapmam artık seyahat
Bedenlerin iskelet, olduğunu hissettim

Yaralar öldürmüyor, sevda çekenler bilir
Ayrılık güldürmüyor, onu yaşayan bilir
Güzellik hiç sürmüyor, zaman ona boş gelir
Bedenlerin iskelet, olduğunu hissettim

Yaşadığım sevdayı, gökyüzüne yazaydım
Ruhundaki edayı, toprak yapıp kazaydım
Acımayan yarayı, rüzgarınla bozaydın
Bedenlerin iskelet, olduğunu hissettim
                                             5.12.2010

Yaşattığın Ömründe

Anılar sermiş helalimi,
Kelimeler düğümlenmiş göğsüme
Sevdanın ateşi çıkmıyor içimden
Titre titreye bildiğince yar
Bak hala inleyip duruyor  sevdan
Beni sensiz yaşattığın ömrümde
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                                                                       6.1.2010
Asla

Hayat dediğin sanki ay
Bütün  yıldızları insan say
Karmakarışık görülür gökyüzünde
Karanlığı aydınlatamayacağına  göre
Durmaz bakarsın ışıklar altında
Gönülden gönüle parlayarak kay
Oysaki yaşam ırmakta akan bir çay
Tut tutabilirsen hepsini
Toprağa katıp eritip çürüttüğüne say
İşte o zaman anlarsın
Yaşamı yaşatana katarsın
Bir güzelce sevda ile etrafını sararsın
Belli mi olur ateş çıkmadan yakarsın
Sevdaya aşkı banar
Yanaklarda kanarsın
Dudakların sıcaklığı nefesini yaymış
Sevdiğinin yüzüne
Neden öyle aptal aptal bakarsın
Şaşkın
Durmuş birde inanmadan kaşlarını
Sevmediğin o insanlara
Çatarsın
Biliyorum yarini kaybetmek
Yüreğini yok etmek kadar zor gelir
Acısı sonsuza dek kalır
Yokluğu ömür boyu kısalır
Sevenlerin gönüllerinde
İşte o zaman dudaklarındaki kızıllık
Güle döner
Yanağına bıraktığı buselerde
Yari öldürebilirsin ama
Seven ruhu asla söndüremezsin
                                                          4.12.2010
Kökü O

Sen ağaçta yapraktın, o toprağa düşmeden
Boşalan dalların da, yaprak değil ağaç ol
Çürüyen bedeninde, yaraları deşmeden
Saçların dökülürse, aşkımıza sahip ol

Bu dünyaya kök saldın, anıların ayakta
Hayallerin yetmiyor, atıversen dayakta
Doğurduğun çocuklar, acemidir çaylakta
Kuruyup düşen dalda, yaprak değil kökü ol
                                                               30.11.2010

Ferman Olur
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Unutamam dedim yare, unutmadım unutamam
Hatıralar derin yara, ilaç sürsen kurutamam
Bir hayaldi gelip geçti, yaşananlar rüya oldu
Unutulmaz denen günler, yüreğime ateş  koydu

Sensiz hayat çok zor canım, hasretinin izi olur
Yaşarken saldığın koku, ciğerime nefes olur
Gerideki resimlerin, anılara mazi olur
Unutulmaz denen günler, bedenime çile olur

Birlikteki en güzel gün, geri döner şiir olur
Şarkılarda türkülerde, aşkımız hep rehber olur
Sevda dolu bu gönlüme, yaşattığın çile olur
Unutulur dediğin gün, en acı bir ferman olur
                                                              02.12.2010

Öp Ki

Al yüreğimi eline kanasın tüm yaralarım
Koparcasına titriyor bak bedenim
Dokun dudaklarınla yüzüme
Özgür olayım ruhunda senin
Belki ateşim yükselir o an ama
Boşver dönsün seni seven başım
Hatta delice oynayayım kaldırım taşların üzerinde
Ayağımı vura vura toprağın göğsüne
Tozu dumana katayım yeryüzünü
Seni sensiz de seven
Gölgeni koklayarak hisseden
Dalgalı saçlarını elleriyle düzelten
Kıvrım kıvrım olmuş dağların eteğinde
Bütün yollar
Her adımı adam sayar
Zehirli çiçekler arasında
Yürekten yüreğe kayar sevda
Kapama gözlerini
Öp sen yanaklarımı
Sevdiğim
Buselerinle hayat bulur dudaklarım
Ateş olmuş yakacak
Dokunduğun her yeri, küle çevirmiş
Yalnız kalan aşkım
Tütmesin göğsüme örttüğün nefes
Üfledi ver de
Öleyim senin için
Öp ki sonsuza dek güleyim
Sevdiğim
                                                         4.12.2010
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Ağlarmıyım Hiç

Haykırıp nara atanlar, duysun kahrımı
Dilden dile dolananlar, tutsun ağrımı
Sana doğru yırtılacak, en son bağrımı
Sensiz yakar durur gönlüm, ağlar mıyım hiç

Arşınlayıp gezerim ben, ufkun üstünde
Aşkı ruhunda ezerim, bana küstünse
Nasıl olsa da sezerim, hayalse tinde
Sensiz yakar durur gönlüm, ağlar mıyım hiç
                                                                       6.1.2011

Açsana

Yaratanım alınca, sanmasın unuturum
Hasret ile özlemi, göğsümde kuruturum
Ruhumdaki sevdayı, su gibi duru turum
Gittiğin o dünyayı, ikimize açsana

Karanlık geceleri, yalnız inan olmuyor
Umutsuz heceleri, dilden dile dolmuyor
Seni seven şu gönlüm, yüreğimde solmuyor
Gittiğin o dünyayı, ikimize açsana
                                                                    29.11.2010

Aşkları Lezzet Yapan

Dağ taşa zehir katsan, bedenleri kaşınmaz
Bu aleme kol kanat, gerilmeden aşınmaz
Kaybettiğin eşine, hasret olsan şaşılmaz
Aşkları lezzet yapan, duaları yapsana

Geceleri karanlık, yüreğinde ateştir
Hasret olan özleri, sevdiğiyle birleştir
Gönüllerde bütünleş, sevenleri eşleştir
Aşkları lezzet yapan, duaları yapsana
                                                                         7.1.2011
Kokunu Özleyip

Hakkını helal et, biricik karım
Sen gidince kaldı, her yerim yarım
Ufkumda kanmayan, sonsuz bekarım
Kokunu özleyip, ağlar gözlerim

Tükenmek bilmiyor, sensiz ağrılar
Şimşekler çakıyor, bitmez çağrılar
Umuda aşk deyip, gerçek bağlılar
Kokunu özleyip, ağlar gözlerim
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Giderken kalbime attığın ateş
Sevdanı içimde, ellerinle deş
Gökyüzünde senle, yok olan güneş
Kokunu özleyip, ağlar gözlerim
                                                          6.1.2011

Su Yüzünde Dünyanın

Ey ruhumun sahibi, içerime fan yapan
Ateş olup yandıkça, o halime vakıfsın
Kalbimde akan kanın, akmasını yol yapan
Su yüzünde dünyanın, duruşuna hayransın

Sen ki verdin bu dili, bilirsin ki yazarım
Nefret değil hedefim, kıskançlıktır nazarım
Bıraktığın alemde, sensiz nasıl azarım
Su yüzünde dünyanın, duruşuna hayransın

Özündeki bendini, sakın açma iyi tut
Gökyüzünde kendini, kaplamış beyaz bulut
Tükenmeyen sevdalar, yüreklerde bir umut
Su yüzünde dünyanın, duruşuna hayransın
İbriklerden su akar, kollarını yıkarsın
Yükseklerde o bakar, gönüllere akarsın
Güneşiyle hak yakar, tek başına naçarsın
Su yüzünde dünyanın, duruşuna hayransın

Çocuk iken belendik,  her anını severek
Büyür iken elendik, ona canı vererek
Sevdasına dilendik, gerçek aşkı bilerek
Su yüzünde dünyanın, duruşuna hayransın
                                                            7.1.2011

Özümü Sarsacak

Sensizken dünyaya baktım da durdum
Güzeldi gözlerin, huyun çok güzel
İçimden aşkını dışarı vurdum
Özümü sarsacak, kokun çok özel

Simsiyah saçların, beyazlaşınca
Uçları kırılıp, çatallaşınca
O bedenin benden, uzaklaşınca
Özümü sarsacak, kokun çok güzel

Oymalı yemeni, almış başına
Acı soğan ile, yenen aşına
Rastığını çekmiş, hilal kaşına
Özümü sarsacak, kokun çok güzel

Şaşı bakışınla, süslenen gözler
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Bu yüreğim seni, her zaman özler
Ağzından düşmeyen, sevdalı sözler
Özümü sarsacak, kokun çok güzel

Laf bile atmıştım, dünden bu güne
Nasılda dalmışım, biten o güne
Ruhuma sevdanı, sardığın güne
Özümü sarsacak, kokun çok güzel
                                                                       6.1.2011
Göz Yaşı Silenlere

Aşkımızın üstüne, ne diye öğünürsün
Doğacak yaraları, ne ile örtünürsün
Hayallerin gölgeymiş, aşkınla görünürsün
Yağmur burada seldir, göz yaşı diyenlere

Serinlerim gönlünde, akacak koca ırmak
Yar ile öldüğümde, özlemler benden ırak
Geçmişim mazi oldu, anıyı orda bırak
Yağmur burada seldir, göz yaşı silenlere
                                                      5.1.2011

Acıyı Biliyorum

Sabah kalkıp bakınca, yıldızı görüyorum
Sana olan sevdamı, ruhumda örüyorum
İçimdeki ateşi, dumanla koruyorum
Tek başıma yatarken, acıyı biliyorum
                                                           5.1.2010

Akar Gider

Sevmenin bedelini, yazsam  kendi elimle
Kimileri el gibi, ölüp gider erkenden
Yare olan sevgimi, haykırırsam dilimle
Rüyaların sel gibi, akar gider erkenden

Düşlerin hayalimde, çağlayan koca ırmak
Acıların ömrümde, yaşanmış gerçek tuzak
Umutların bitince, özlemin benden ırak
Rüyaların sel gibi, akar gider erkenden
                                                              5.1.2010

Olmaz Dargınlık

Kime yakınlaşsam sonu ayrılık
Hatta unutma ki, belki kırgınlık
Anladım ki yoktur, Rabbimden başka
Gönülleri sarar, olmaz dargınlık

Aşk oğlu aşığım, bedenimle ben
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Yürekteki rüzgara veriyor isen
Sevdamın sebebi, eğer değilsen
Gönülleri sarar, olmaz dargınlık

Evdeki izleri, duruyor hala
Sofrada bizleri, koruyor hala
Ruhumda sözleri, soruyor hala
Gönülleri sarar, olmaz dargınlık
                                                             5.1.2010

Bezmemdir

Sevdiğim en büyük hediyen
Seninle el ele gezmemdir
Hayranım sana ebediyen
Ümitsiz olanı bezmemdir
                                                                        31.12.2010

Onsuz Sevda

Aşk sahip olmak değilse de
Yarin canına can vermektir
Ecel gelmiş olsa bile de
Onsuz sevdayı devşirmektir
                                                                31.12.2010

İzlenenler

Dünyada isen hayat vardır
Uzayda ise gezegenler
Güneşte ise ateş vardır
Ay ışında gözlenenler

Sevda içinde yanacaklar
Yeryüzünde hep izlenenler
                                                                31.12.2010

Azrail’de Hiç Suç Yok

Tamamı kalkacaktır, bedenden ayrılacak
Buradan taşınacaktır, hakikat sorulacak
Ölüm anı gelince, toprağa karılacak
Azrail de hiç suç yok, ruhları kurulacak
                                                         5.1.2011

Bilmem-1

Dillerden düşmeyen yare günahı
Atar mı gönlünde, yakar mı bilmem
Karanlığı yarıp, tutsan ferahı
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Alır mı koynuna sarar mı bilmem

Bensiz yüreğinde, tutma o şahı
Ağlayıp da durma, karma siyahı
Sevda kervanına, koysan o ahı
Tükenmez umudu,, alır mı bilmem

Mercimek gibiyse, çevirip durma
Yönünü belli et, yüzünü burma
Gördüğün rüyayı, kötüye yorma
Tükenmez umudu sarar mı bilmem
Dillerden düşmeyen, nağmeyi dinle
Issız çöllerdeki, sıcakta inle
Geçmişi anıp da, nefreti kinle
Bir birine katıp, ağlar mı bilmem
                                                                       12.1.2011

Bilmem-2

Mercimeği tutup atsan içine
Yutar mı gönül-ün, yatar mı bilmem
Aşkın çemberinde, ümitsiz vahı
Çıkar mı bedenden geçer mi bilmem

Gerçek hakikate versen ruhumu
Gönül yari sarar, oda umudu
Ufkundaki sönmez, aşkın güruhu
Özlemi tutkuya koyar mı bilmem

Yarin omzundan, çıkmaz günahı
Ah ile vah ile, ağlar mı bilmem
Bulut üzerine, koysan ferahı
Çekerse sevdiğin, tadar mı bilmem

Gönül fermanında, tutamam onu
Girdiğin yollarda, tükenmez sonu
O yarin göğsünde, solacak konu
Ben siz bu diyarda, söner mi bilmem

Diktiğin ağaçlık, olmuşsa orman
Geçmişse hasreti, sevdaya yorman
Karanlık geceye, yıldızı koyman
Özlemi tutkuya koyar mı bilmem
                                                                 12.1.2011

Annen Yanına

Bana izin versen biricik oğlum
Bırak da gideyim, annen yanına
Bir yaralı kartal, gibi yorgunum
Dermanım var iken, kıysan canıma
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Sevdamı görenler, inanmadılar
Yarsiz bu canıma kıyamadılar
Bir selamı bana, sayamadılar
Bırak da gideyim, annen yanına

Derdim içimdeymiş, deyince elli
Gönlüm hep çürümüş dileğim belli
Saçlarının her teli rüzgar da yelli
Zamanım var iken, kıysan canıma

Terk edilen bendim, nasıl yakayım
Su değil ki içim, onsuz akayım
Kaybolan yarime, öksüz bakayım
Bırak da gideyim, annen yanına

Sevginin günahı, bedenimdedir
Ne gafil biriysem, hikmetindedir
Alnımdaki yazı, kaderimdedir
Bırak da gideyim, annen yanına

Bahattin’in aşkı, yaşanmış günah
Bunca geçmiş zaman, özlüyor ah vah
Elleri açınca, affetse Allah
Bırak da gideyim, annen yanına
                                                              22.1.2011

Özledim Anneni

Bakmayın hiç bana, melek kızlarım
Özledim anneni, titrer her yanım
Dağ başında çiçek, bitmez yazlarım
Sesimi duyar mı, özleyen canım

Haykırır yüreğim, ağlar dururum
Ben o yarsiz günden, güne kururum
Geçmişi andıkça, hedef bulurum
Özledim anneni, titrer her yanım

Düştüğüm bu halde, içten yarayım
Yarsiz bu dünyada, gerçek karayım
Acıya tat katıp, nasıl sarayım
Özledim anneni, titrer her yanım

Alıp da götürsen, gittiği yere
Dağlar arasından, akan o dere
Sevdamı bırakmam, yarsiz o yere
Özledim anneni, titrer her yanım

Bırakıp da giden, sevgili eşim
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Hasret kalan beden, umut kardeşim
Beni terk eden ruh, kalansa leşim
Özledim anneni, titrer her yanım

Bahattin’in aşkı, tükenmez yara
Sabahı akşama, bıraksan kara
Gece rüyasında, gelse nazara
Özledim anneni, titrer her yanım
                                                                             22.1.2011

Ağlarsa Yarim

Değişemem dünyayı onun güler yüzüne
Ağlarsa eğer bensiz, bu canımı adarım
Adından bir tek hece, katı versen sözüne
Göğsüme ağrı çöktü, yarim için yanarım

Ateş nedir bilir mi, seven yürek erirse
İçini saran yara, sonsuz acı verirse
Ölüm tutmuş elini, Azrail de gelirse
Ağlarsa yarim bensiz, bu canımı adarım

Neydi bu kadar seni, yavaş yavaş eriten
Gönülleri boşaltıp, sevdaları delirten
Umudunu yok sayıp, hasret zormuş dedirten
Göğsüme ağrı çöktü, yarim için yanarım

İncitmesin hiç kimse, gittiğin o yollarda
Özlem beni kırsa da, tutamazsın kollarda
Kulun kölen olayım, sarı versen sonlarda
Ağlarsa yarim bensiz, bu canımı adarım

Sim siyah gözlerini, unutacak mı sandın
Cennetine bakıp da, son ateşte mi yandın
Issız çöllerde geçen, susuzluğa mı kandın
Ağlarsa yarim bensiz, bu canımı adarım

Bir kere bakıverse, göğsümde çiçek açar
Yürek hasret değilse, seven kalmaz hiç naçar
Yaşattığın emekler, gelecekten hep kaçar
Ağlarsa yarim bensiz, bu canımı adarım
                                                             1.2.2011

Sevdiğimin (Nilgün’ümün)

Sevda ile bakışı kordu üzerimde
Bilmem ki yürekteki ateş
Nasıl tutuştu
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Göğsünden fışkıracak o son nefes
Sanki bir güneş
Sanki bir alev olup sevdamı yutmuştu

O güzel gözlerin üstündeki kirpikleri, ise
Oktu
Kalbime nasıl sokmuştu
Bana yaşattığı aşk karşısında
Ruhum
Yanıp kül dolmuştu
Bedenimde bıraktığı izler de
Hala durur
Andıkça da titrer ellerim
Sende hep kendimi görürüm
Can
Anılarını hatırladıkça
Resimlerine baktıkça da
Hayalinin
Karşısında mum olup eririm
Sevdiğimin(Nilgün’ümün)
                                                         30.1.2011

Git

Zaman geçti dersin, ölüm gelince
Korku yaşatmadan, çekip öyle git
Günah nasıl edersin, insan sevince
El açıp Allah’a, dua edip git

Şarkılar söylerdin, candan severdin
Çoluğa çocuğa, yardım ederdin
Eşine dostuna, durmaz gülerdin
El açıp Allah’a, dua edip git

Simsiyah saçları, hastalık döktü
Çaresiz mikrobu, ciğere çöktü
Göğsünde ağrıyı, öksürtüp söktü
El açıp Allah’a, dua edip git

Bu hayat bizlere, sanki bir kafes
Ağzından çıkacak, elbet o nefes
Ölüm yaşayana, oluyor heves
El açıp Allah’a, dua edip git

Bir tek seni sevdim, seninle oldum
Aşkınla yaşarken, bilmeden soldum
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Yaralı kalbine, sevdamı koydum
El açıp Allah’a, dua edip git

Kopsun neredeyse, gökyüzü dağdan
Yıldızlar karışmış, sonsuza ağdan
Yağan yağmurları, bekleten çağdan
El açıp Allah’a, dua edip git

Her gece rüyamda, seni görürüm
Sabahı beklerken, inan ölürüm
İşareti versen hemen gelirim
El açıp Allah’a, dua edip git
                                                               3.2.2011
Sessiz Olan Geceyi

Gözlerini kaparken, veda bile etmedin
El sallarsın diye, anıları ben tuttum
Bu dünyadan kaçarken, isteyerek gitmedin
Sessiz olan geceyi, gözyaşınla kuruttun

Ayrılıklar sonunda, hayalimi sen yıktın
El ele dolaşırdık, severken nasıl bıktın
Sen ölümü tadarken, son kurşununu sıktın
Sessiz olan geceyi, gözyaşımla kuruttun

Aşktan umut beklerken, zaman su olup akmış
Göz yaşımı silerken, yanağını ter yakmış
Yumuşak kulağına, o küpeyi kim takmış
Sessiz olan geceyi, gözyaşımla kuruttun

Bitmedi mi acılar, yaran hep derindendir
Yetmedi mi o canlar, susmak kederindendir
Üşümüşsün baksana, mezar yerinden midir
Sessiz olan geceyi, gözyaşımla kuruttun

Duvardaki resimler, hala asılı durur
Ağzına aldığın tat, dil üstünde mi kurur
Boşalan kollarının, temasını kim vurur
Sessiz olan geceyi, gözyaşımla kuruttun

Bahattin’im bu elde, yarden ayrı gezemem
Hasret kalan gönlümü, farklı yerde sezemem
Terk edilen sevdayı, yere düşse ezemem
Sessiz olan geceyi, gözyaşımla kuruttun
                                                               5.2.2011

İçerdim Dostum

Birlikte içmeye, doyamadım ben
Neden yanındayım, deme be dostum
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Senin yokluğuna, dayanamazken
Doldursan kadehi, içerdim dostum

Sen yanımda iken, gülerdi yüzün
Taşıdığın acı, içinde hüzün
Kimseye demezdin, tükendi sözün
Doldursan kadehi, içerdim dostum

Bu alemde artık, sevdan dolana
Ruhundaki aşkın çıkmaz yalana
Şahitlik düşer mi, sarhoş olana
Doldursan kadehi, içerdim dostum

Boşalan bardaklar, ne çabuk bitti
Seni seven gönlüm, gurbete gitti
Toprağa koymadan, acılar yitti
Doldursan kadehi, içerdim dostum

Ben sessiz ağlarken, kalbim kururdu
Damlayan göz yaşı, nasıl dururdu
Bardağın içinde, zehir olurdu
Doldursan kadehi, içerdim dostum

Bahattin’im  yarsiz, nasıl gezerim
Bütün sevenleri, candan ezerim
Yazdığı şiirde, aşkı sezerim
Doldursan kadehi, içerdim dostum
                                                     5.2.2011

Ağlatma Gönül

Ne gerçeği görürsün nede hayali
İstenmeyen yerlerde duruverirsin
Geceleri rüyandan gitmez hayali
Zamanla rüzgarın da kurur erirsin

Sevmek gönüllere de akan işkence
Yarine bağlanıp yavaşça görürsün
Karanlıkta durursan, yazık o gence
Toprakları katlayıp, üstünü örtsen

Tutamadım hızını, yüreğim akmış
Çok erkenden tanışıp, aşkı bilmişim
Kuruyan dudakları, dilini yakmış
Sanki birdik bedende, yari sevmişim

Seven bakar sevmeyen, sevdalar yıkar
Azı gerçek tatlıdır, çoğu da zarar
Değişik bedenlerde, göğsümü tıkar
Sonsuz alemlerini, dostlarım karar
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Gökyüzünde yıllarca, nasıl süzüldün
Kartallar pençesinde, gerçek ezildin
Kapkaranlık sevdaya, dalıp üzüldün
Hem sevdin hem sevildin, yarle sezildin

Aşkın yaşı olur mu, seven yaşlanmaz
Yarden yare kaçıp da, sevgi haşlanmaz
Sevdanın bedeli de, bomboş taşlanmaz
Umudu tarayıp da, ağlatma gönül
                                                                                              3.11.2011

Güzeldi Gözleri

Parlayan aynaya baktım kendimce
Güzeldi gözleri, hem de çok güzel
Simsiyah saçları, örsem ömrümce
Bitmeyen kokusu, gerçekten özel

Giydiği elbise, durur dolapta
Son ayakkabısı, kurur kalıpta
O bakışlarıyla, ufka dalıp ta
Güzeldi gözleri, hem de çok güzel

Ok gibi kirpikler, süslemiş yüzü
Oyalı yazması, kapatmış gözü
Baharı gelmeden, bitmese güzü
Güzeldi gözleri, hem de çok güzel

Dudaklar kirazdı, yanakları al
Ağrıyan göğsünü, yüreğime sal
Çağırdı annesi, biraz daha kal
Güzeldi gözleri, hem de çok güzel

Birlikte anımız, sel gibi aktı
Sızlayan yarayı, ateşle yaktı
Eş dost hepsi birden ağlayıp baktı
Güzeldi gözleri, hem de çok güzel

Çabuk olsan biraz, hakka el açtın
Elveda etmeden, nasılda kaçtın
Geceyi gündüze, ağrıyla saçtın
Güzeldi gözleri, hem de çok güzel
                                                           30.1.2011

Oda Yeter

Sensiz bu dünyamız artık bana dar
Oda yeter, oda yetmez zor ama
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Hak elinde bensiz kalan yarim var
Kara kışın orda kalmış kor sanma

Gider gider gitmez oldu canım yar
Soğuk sudan içer oldu erir kar
Cennetinde bensiz gezen zalim yar
Oda yeter, gönül biter baksana
                                                                  29. 1. 2011

Vakitsiz Gelip Gittik

Geceleri karanlık, gün görmemiş düşlerin,
Aynalara sığmayan, bensiz o gülüşlerin
Hanım eli kokusu, yaprağı deyişlerin
Vakitsiz gelip gittik, bu hayalin üstüne

Zamansız esen rüzgar, yeline de kaptırma
Hasret kalan sevdamı, gökyüzüne saptırma
Telaşla çalan kalbi, tamirciye yaptırma
Vakitsiz gelip gittik, bu hayalin üstüne

Toprağına düşmeden, hepside hayal olur
Gökyüzünde kayacak, yıldıza mekan olur
Yürüyemez dizlerle, nefes almak zor olur
Vakitsiz gelip gittik, bu hayalin üstüne

Kalplere düşen ateş, aşıklarda bilinir
Bilmediğin yollarda, lime lime delinir
Sabahları loş ışık, hayal olur silinir
Vakitsiz gelip gittik, bu hayalin üstüne

Bahattin’im boşuna, tutmuyor anıları
Güvenmiyorsan ona, çekersin acıları
Avucuna gelmeden, terk etti yavruları
Vakitsiz gelip gittik, bu hayalin üstüne                        7.2.2011
Vakitsiz Gelip

Günlerce dokundum ben,  kelebek kanadına
Yaldızlı unlar gibi toz saçardı üstüme
Bir günlük hayatının, doyamazdı tadına
Vakitsiz gelip gittik, bu hayalin üstüne

Gördüğüm son rüyada, hayatım tükenmişti
Sonsuzluğa dermanım, kalbim kilitlenmişti
Yare olan sevdamız, acıyla çillenmişti
Vakitsiz gelip gittik, bu hayalin üstüne

Susuzluğun fermandı, titreyen dudağında
Simsiyah renkli saçlar, parlardı yanağında
Gözünden akan yaşlar, yağmur sağanağında
Vakitsiz gelip gittik, bu hayalin üstüne
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Yarım kaldı öykümüz, zehir kusan kuytudan
Koşarak uzaklaştı, sevgimizi bir tutan
Adına ölüm koydu, yüreğimi kurutan
Vakitsiz gelip gittik, bu hayalin üstüne

Kirpiklerden parlıyor, yakut gibi akanlar
Gözlerinin içine, baktıkça canlananlar
Özünü de yakıyor, sevdaya aldananlar
Vakitsiz gelip gittik, bu hayalin üstüne

Bahattin’im yalınız, yürüyemez boş yolsa
Sakın dikme fidanı, aşıları kaybolsa
Sevdiği gönülleri, bu alemde son olsa
Vakitsiz gelip gittik, bu hayalin üstüne
                                                       7.2.2011

Yarmişsin Desem

Sevdalı gönlüme, koyup da bakma
Çeşmede su olup, boş yere akma
Umudu set yapıp göğsüne takma
Sevdiğim güzele yarmişsin desem

Aldığın yarayı toprakta ezer
Dağdaki yabanı, kim görse sezer
Acıya tat katıp, bilmeden gezer
Sevdiğim güzele yarmişsin desem

Eline ateşi alıp da yakma
Özlemle sevdayı, göğsüne takma
Havada bulut yok, sakın ha bakma
Sevdiğim güzele yarmişsin desem
                                                                             29.1.2011

Git

Zaman geçti dersin, ölüm gelince
Korku yaşatmadan, çekip öyle git
Günah nasıl edersin, insan sevince
El açıp Allah’a, dua edip git

Şarkılar söylerdin, candan severdin
Çoluğa çocuğa, yardım ederdin
Eşine dostuna, durmaz gülerdin
El açıp Allah’a, dua edip git

Simsiyah saçları, hastalık döktü
Çaresiz mikrobu, ciğere çöktü
Göğsünde ağrıyı, öksürtüp söktü
El açıp Allah’a, dua edip git
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Bu hayat bizlere, sanki bir kafes
Ağzından çıkacak, elbet o nefes
Ölüm yaşayana, oluyor heves
El açıp Allah’a, dua edip git

Bir tek seni sevdim, seninle oldum
Aşkınla yaşarken, bilmeden soldum
Yaralı kalbine, sevdamı koydum
El açıp Allah’a, dua edip git

Kopsun neredeyse, gökyüzü dağdan
Yıldızlar karışmış, sonsuza ağdan
Yağan yağmurları, bekleten çağdan
El açıp Allah’a, dua edip git

Her gece rüyamda, seni görürüm
Sabahı beklerken, inan ölürüm
İşareti versen hemen gelirim
El açıp Allah’a, dua edip git
                                                          3.2.2011

Paylaşamaz O

Ankara’da aşık, Bahattin yaşar
Sevdiğine söyler, ağlar susmaz o
Dağlardan dağlara, yol bulup aşar
Yarini kimseyle paylaşamaz o

El ele dolaşıp, nasılda sevdi
Çaresiz yarayla toprağa serdi
Bu hasreti ona Allah’ım verdi
Derdini kimseyle, paylaşamaz o

Haklıyı haksızı, içinde tutar
Hatayı görürse, nasılda yutar
Çektiği acıyla, hala can atar
Derdini kimseyle, paylaşamaz o
Yaşadığı aşkı, unutamıyor
Yarsiz bu alemi, kurutamıyor
Özlenen dünyayı, bir tutamıyor
Derdini kimseyle, paylaşamaz o

Duvarda resimler, asılı durur
Yare olan hasret, içinde kurur
Taşıdığı sevda, gerçekten gurur
Derdini kimseyle, paylaşamaz o

Yağmur yağar sular, sel olup akar
Kalbe düşen ateş, nasılda yakar
Kızgın çöllerinde, özleyip bakar
Derdini kimseyle, paylaşamaz o
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Okuyup da yazmış, bütün sevenler
Gönlünü kaptırmış, hakka erenler
Hasreti dünyada, yalnız çekenler
Derdini kimseyle, paylaşamaz o
                                                         31.1.2011

Gönderme

Bir köprü üstünde, yaratsam eğer
O gül yüzü bana sakın döndürme
Acıları sensiz çekersem eğer
Geçmişini bana geri gönderme
                                                              9.1.2011

Sevdayı Saklar

Tüy gibi yürekte uçuşan kuşlar
Çıkacak nefeste, sevdayı saklar
Duyduğu sevgide, alınan duşlar
Geçmişi gönülde, yaşatıp aklar

Her ikisi birden, olmuş öğretmen
Kurduğu yuvayı, yalnız terk etmen
Acıya tat katıp, öyle belletmen
Çıkacak nefeste, sevdayı saklar

İlk aşkı ondaydı, ilk sevdiği o
Derin yaralıydı, unutmazdı o
İpince yoldan da, yürüyendi o
Çıkacak nefeste, sevdayı saklar

Uzunca çok baktı, içi eridi
Akan göz yaşları, sanki teriydi
Göğsündeki yara en son yeriydi
Çıkacak nefeste, sevdayı saklar

Bahattin’in aşkı delicesine
Nilgün’ün sevgisi, ölürcesine
Zamanın debisi, bitmezcesine
Çıkacak nefeste, sevdayı saklar
                                                                   30.1.2011

Alev Almışım

Ne kızım severmiş,  nede dostlarım
Sensiz bu ellerde boşa dalmışım
Issız gökyüzünde, uçan dostlarım
Bıraktığın yerde, sonsuz kalmışım

İnsan sevdiğinden, nefret eder mi
Kendi çocuğuna, hiç kahreder mi
Gönülleri çökmüş, acı keder mi
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Bıraktığın yerde, bomboş dalmışım

Ağlamayı unut, sensiz olmuyor
Yüreklere düşen, farkı bulmuyor
Yari bekleyenler, kalp de solmuyor
Bıraktığın yerde, sonsuz kalmışım
Dillerimden düşmez, yar senin adın
Özleminden pişmez, giderse tadın
Buluştuğun yere, uğrarsa kadın
Bıraktığın yerde, bomboş dalmışım

Herkes senden benden, bahsetmez oldu
Koyduğun o anı, hayalle doldu
Sevdiğin erkeğe, bak neler oldu
Bıraktığın yerde, sonsuz dalmışım

Bahattin’in içten, kalbi kanıyor
Ateş olmuş özü, yari anıyor
Bitmeyen sevdası, neden yanıyor
Bıraktığın yerden, alev almışım

26. 9. 2010
Ki

Küçükken sarmıştı annem buraya
Sevgi yumağını, atamadım ki
Evin bahçesinde, duran toprağa
En son kokusunu katamadın ki

Kokunu özledim, sıcaklığını
Tadını özledim unutmadım ki
Sensiz ısınmayan, ocaklığını
Güneşe katıp da, kurutmadım ki
12. 2. 2011

Acıyamazsın

Gündüzün sonu geceye bakar
Bulutun sonu hep yere akar
Sevdanın sonu yüreği yakar
Taşıyamazsan acıyamazsın
                                                        21.12.2010
Senin Olurum

Şiirlerimin konusunda yaşarsın
Şarkıların nağmesindeki ezgisin
Sen
Dertlisin ruhuma sardığın o aşkla
İnlerim gece gündüz dudaklarımla
Adını

Bilirim uzaklardasın bir gül gibi
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Yada bir güneş gibi gönlüme dolup
Kaybolan
Yada gölge gibi uzayıp kısalan
Sevdasın özlemimde beni koruyan
Solan

Gökyüzünde hırçın rüzgar gibi sevdam
Estikçe göğsüme unutamaz insan
Yar
Darmadağın eder aşk koparsa benden
Seni ararım her yerde parçalanan
Tenden

Seni görmeyince yar dengem gidiyor
Geleni gideni alnından vur diyor
Aklım
Yok ki bu dünyada senden gizli işim
Unutma çok seviyorum ha sevgili
Eşim

Anılarda yaşarsan sazlar titretir
Edasıyla kulağıma o haz verir
Can
Kalından inceye doğru tükenen ses
Yok oldukça içimi sızlatır o sonsuz
Nefes
Rüyaların adı var, özlenir isen
Gönülleri  kirletir can anılardan
Geçersen
Bunu yalnız bilesin vasiyetimdir
İyi dinle ölürsem bu canım senindir
Bilesin yar

Kar yağmıştı üstüne üşütür sandım
Toprağı örtünce üstüne ısıtır
Sandım
Özlemekten usanmam sonsuz severim
Döner dururum etrafında yılmadan
Senin olurum
Bahattin Tonbul
12. 10. 2010

Ne Derdi

Titremez aşk ne sende ne serde nede yerde
Unutmaz can bu yüreklerde
Beller seni arar durur seherlerde
Acıya tatlıyı kardı
Durmadan, ye ha ye dedi
Yememiz  içinde tuzu biberi birlikte ekledi
Günlerce hep onu tattı ve yedi
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Bir an bile sevdasını hiç terk etmedi
Belki ağladı, sızladı günlerce ama
Konuşamayan o masum dili hiç dönmedi
Bu yüzden yoktu ses seda
Sadece bedeninde duran
Yaşadığını hissettiren nefesi vardı
Dudakların arasında
Tam elli iki gün, hareketsiz
Demir parmaklıkların gerisindeydi
Hasta hane odasındaydı her ikisi birden
Sanki kafes içinde durdular mutluydular
O anlar
Sevgileri bir dirhem eksilmedi
Aksine günden güne alevlendi ateşlendi çoğaldı
Her ikisinin içinde
Sevdiği gitti gideli de
Bedenimde son ateşi köz oldu
Ruhunu ve geleceğini ısıtıp durdurdu
Yarinin ruhunu aradı günlerce
Hiç anılarını yok etmedi
Aralık vermeden yazdı
Yazdı durmadan bu öksüz bilek
Sanki su olup aktı sevenlerin gönlüne
Aktı günlerce aylarca beklide yıllarca
Umut içinde, bir tutku oldu
Sevdiğinin dilinde
Kokusunu hissederdi ciğerinde
Hatta ağzından çıkan nefesinde de
Kısacası hayattı o onun için
Yaşarken bu olan biteni anlayamadı
El eleyken de doyamadı sevdiğine

Büktü belini birden kaptığı o dert
Her ikisini ölene kadar konuşturmadı
Yürekleri konuştu adeta
İçlerin de kalan heves
Her an sordu kendi kendine
Dili dönmüş olsaydı aşkının
Veya ses vermiş olsaydı
En son nefesin de son sözü ne olurdu
Acaba
Her an merak etmiştir sevgili eşi
Kim bilir ne derdi?
                                                         11. 12. 2010
Göğsümde

Büyük küçük harfleri bak toplanmış
Yarim üstüne
Yüreğimde
O ise böğründe kenetlenmiş kainatı
Acıları ve ayrılığı
Hiç gitmiyor çok da inat
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Düşmüş bir korku içine
Gözler parlar
Umutlar oynar
Sevenler ağlar
Durur mu yar
Üstüne geceler
Karanlıkta
Gökyüzünü kaplamış yıldızlar
Doymuş sabaha kadar
Sabahlar tükenmeden
Kaybolmuş seven bütün umutlar
Acılar sızılar doğrudan
Dağlar bedenini
Sensiz güneş doğmuyor bek ebedi
Sonsuzluk kaybolmuş cennetimde
Beni bekler kanatlanmış meleğim
Bütün aşkım
Sevdiğim sendin
Yaraladığın o öksüz ceylanın
Hala durur göğsümde
                                                                      6.8.2010

Boyandı

Albümdeki yıllar önce çekinmiş
Çocukluk ve gençlik fotoğraflarıma baktım
Kimi güzel kimileride özeldi
Simsiyah saçlarım, altında
Parlayan gözlerim
Bir yaya benzeyen dudakların altında
Pala bıyıklarım vardı
Ok gibi kirpikler gözüme batardı

Gülümsediğimde güller
Surat astığımda gönüller susardı
Sevdiğim hep o gözleriyle bana bakardı
Ta ciğerime ateş atıp yakardı
Hala onun o alevi, damarımda
Kan olup akardı
Hızlı hızlı koştu zaman hiç unutulamadı
Açlık yokluk hatta özlem onsuz yatamadı
Ağladı durdu günlerce
Gökyüzü
Sular toprağa, topraksa bağrıma ağırlık oldu
Sıvandı tüm bedenime
Güneş dahi çare etmedi sevda dolu yüreğime
Titredi sıtma tutar gibi dallar
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Esti günlerce durmayan rüzgarlar
Kaldırdı dağların üstünden bulutu
Anlamaz oldu gelip geçen
Umutsuzca toprağa düştü
Koşan yürüyen o sevda dolu beden

Az gitti uz gitti sonsuzlukta
Birileri hayal etti
Kimileri isyan
Hiç paylaşılmadı sevenlerin sevdası
Toplandı yavuklusunun göğsünde
Bakışları dumanlı
Yazılanlar taşa artık bir fermandı
Kimileri cehennemde yandı, kimileride cennete dayandı
Uyan artık yar seni unutmayan
Çocukların sevdiğin sana ayandı
Gönüllere bıraktığın aşkın kokusuyla
Gönülleri sevdanla boyandı
                                                                          1.1.2011

Kırık O Kaleminle

Vakit sensiz geçmiyor,Ankara gecesinde
Karanlıklar tüm sustu,rüyalar aleminle
Sessizliğin bitmiyor,şiirler hecesinde
Hepsi birden kayboldu,kırılmış kaleminle

Titriyordu bedenin,sanki oynuyor gibi
Bitiyordu yüreğin,suda kaynıyor gibi
Acıları çekenin,dili yanıyor gibi
Hepsi birden yok oldu,kırık o kaleminle

Sana mutluluk diler,gökyüzünde güvercin
Hayaller alemine,tez ulaştı habercin
İnim inim inliyor,yeryüzünde ciğercin
Hepsi birden yok oldu,kırık o kaleminle

Bayrağı dalgalanır,Ankara kalesinde
Geçmişi harmanlanır,o yarin selesinde
Elbisesi yırtılmaz,sebepse  telesinde
Hepsi birden yok oldu,kırık o kaleminle

Her akşam kayboluyor,sabah doğan güneşin
Sapık supuk soluyor,her gün içen o keşin
Ağızları kokuyor,korkar sensiz o eşin
Hepsi birden yok oldu,kırık o kaleminle
Bahçenin köşesinde, gölge yapan çardağın
İçinde su taşınan,boş duran o bardağın
Gözlerini yumarken, oynamayan dudağın
Hepsi birden kayboldu, kırık o kaleminle

Bahattin’in içinde,eser kara yelleri
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Bırakmıyor göğsünü, yarsiz kalan elleri
Ruhundaki özlemi, telgrafın telleri
Hepsi birden kayboldu, kırık o kaleminle
                                                         24.8.2010

Mekanına Ulaştın

Cennetinden bakarak,bizi izlerdin her gün
Gürültünüzü duydum çokça derinden gelir
Sular gibi akarak,doyamazsın sen her gün
Yürekleri kaynatmak uzaklardan dar gelir

Son deminde yıldızdın,geceyi ışı tarak
Ah yarim ayrılığı,tek başına çekersin
Son anında yalnızdın,göğsünü acıtarak
Toprağına kavuştun,özlemini ekersin

Çok bekledin direndin,hasta hanede yatarak
Affedince severdin,yarini hep anarak
O yolda bir trendin,dolu dizgin kaçarak
Mekanına ulaştın,beni nerde beklersin
                                                                      10.8.2010

Islatayım Elimle

Gel o canlarınızı, bir tutayım belimle
Dilim dönmez yanarsa, yüreğim ve gözlerim
O ıslanan tenini ben sileyim dilimle
Senle o yaşadığım,günü özler beklerim
Peki neden terk edip gittin bu dünyadan sen
Ben o saçlarını da,ak edeyim terimle
Meleğimdin göğsüme,acıyı ilettin sen
O parlayan yüzünü,ıslatayım elimle
                                                                                                10.8.2010

En Son Dileğim

Güneş doğsa sensiz
Bedenimin içinde
Acın gitmez yüreğimden sevgilim
Ufukta batan ay yıldızlardan da öte
Sevdalar tüter dağların üstünde
Süzülen ağaçların dalları arasından
Geçerken
Kokun mest eder,gönlümü
Sevdadan uzak,
Bitmez eserin
Anıları sarar terimde
Dudaklarıma verdiğin tadı
Ağzıma dağıtmışsın,
Oda sarmış tüm bedenimi
Sevda ateşimize yıllarca meydan okutmuşsun
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Göğsümde
Sen toprakta çürürken
Hayalin hala gözlerimin önünde
Tutam tutam gelir tutamadığın o aşk
Sürtünmez dillerimin üstünde
Sesinse inceden inceye
Kaplamış ruhumu
Çınlatır kulaklarımı
Hatta titretir ellerimi
Sensiz olduğum o zaman
Kaybolan vücudunun üstünde
Yılların durur
Çizgileri de kayboluvermiş
Bak
Her ikimizin yüzünde
Mazin kaplamış gök yüzünü
Tadınsa dudaklarımdan
Silsem bile gitmiyor
Yanağıma koyduğun o sıcak busen
Var ya unutamam
İşte bende kalan en son
Dileğim
15.8.2010

Aşka Sevda

Resmine bakıp da,hayran olmuştum
Damarımda akan,kana bakarım
Yüzündeki rengin,nasıl yolmuştum
Göğsümdeki aşka sevda takarım

Dillerim dönmüyor,neler söylesem
Gözlerim görmüyor,yari eylesem
Sesinse çıkmıyor,şarkı söylesen
Ruhundaki aşka sevda takarım

Her şey güzeldi, yüreğin narda
Yakan ellerinle,gönlümü sar da
Giydiğin elbise,olmasın darda
Saçındaki aşka sevda takarım

Gökyüzünü yıldız,ışı tır sanma
Bütün söylenene,sakın ha kanma
Bedenini saran,ateşe yanma
Sensiz kalan aşka,sevda takarım

Su üstüne yazı,ne ile yazsam
Söylenen anıyı,toprağa kazsam
Göllerde büyüyen,incecik sazsam
Gecelerde kalan aşka sevda takarım
                                                                          16.8.2010
Gecelerde

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şiirlere yazmıştım,belki gelirsin diye
Seni arar dururum,karanlık gecelerde
Sürpriz yapıp dönersen,adım sana hediye
Dudağına sıkıştı,çıkmayan hecelerde

Şaşkın şaşkın bakarım,görmeyen gözlerimle
Nefesini koklarım,bitmeyen özlerimle
İsimleri kazırım,sessiz sözlerinle
Dillerine karıştı,dönmeyen hecelerde

Gök yüzüne baksana,hiç yıldızlar kaymıyor
Su olup da aksana,anıları saymıyor
Yüreğini yaksana,ateş olup baymıyor
Bedenlerin yok oldu,karanlık gecelerde

Söylemeden gitmiştin,bende sana kıyamam
Acıları çekmiştin,yarsiz kalbi oyamam
Toprağına düşmüştün,ellerimle soyamam
Can canana girmişti,bulutsuz gecelerde

O yari çok sevmiştim,demedim başkasına
Gönüllere sermiştim,ölümüm pahasına
Ellerimi açmıştım,tükenmez dehasına
Allah’ıma yalvardım,umutsuz gecelerde

Bahattin’im durmadan,sesiz sazsız ağlarım
Tellerine vurmadan,sular gibi çağlarım
Divanına varmadan,tüm aşkımı sağlarım
Yanağından ben çıktı,yarsiz o gecelerde
                                                                                         23.8.2010

Bari

Sensiz yaşamak mı, bu kadar zulüm
Ayrılığı anmak,çiçeksiz gülüm
Yarimi özledim,kalbinde külüm
Onu üflemeye izin ver bari

Tozunu üfleyip,nefes alayım
Sevdamı koyup da,kafes salayım
Dilimde dolayıp,kansız kalayım
Rüyamda görmeye izin ve bari

Elinle elimi,bir tuta bilsem
Gurbette halimi,uyuta bilsem
Sensiz bu dünyayı,bir yaka bilsem
Yanında durmaya izin ver bari
                                                                  25.8.2010
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Hayal mi ki ne?

Sevgilim sevmekten,vazgeç diyorsun
Sevdiğim meyveyi,bensiz yiyorsun
Acılar içinde,ne geziyorsun
Söylediğin bana,hayal mi ki ne?

El ele tuttuğum,o ilk günümü
Daha unutmadım,açsan dünümü
Karanlık gecede,sensiz önümü
Göremezdim aşkı,hayal mi ki ne?

Şarkılar söylerdin,dudaklarınla
Ruhumu oynatan,yanaklarınla
Saçına dolanmış,konaklarınla
Korku dolu zaman,hayal mi ki ne?
Açtın o kalbini,bağladın beni
Bütün bedenimi,sağladın yeni
Terk edip gidince,unutmam seni
Yaşattığın anlar,hayal mi ki ne?

Göz göze gelince,bitmez o canı
Tanrımdan dilersen,yapar ricanı
Cennette olacak,son heyecanı
Tattırırsa bana,hayal mi ki ne?

İçimi titreten,sen bir dilberdin
O müthiş sevdanı,nasılda serdin
Tenini koklayıp,hakka da erdin
Sardığın kolların,hayal mi ki ne?

Yan yana olunca,sarılıyorduk
Ayrılık olunca,darılıyorduk
Çaresiz olunca,çıldırıyorduk
Cennette buluşmak,hayal mi ki ne?

Bahattin’im beni, sonsuz severdi
Gün doğmadan evvel, şafak sökerdi
Yar dediğim dilber, uçup gezerdi
Onunla buluşmak, hayal mi ki ne
                                                        27.8.2010

Hakkın Hukuku

Seninle tanışmak,bana bahane
Göz göze gelmemiz,tesadüf değil
Nur saçan yüzünde,gerçek şahane
Hakkın hukukuna,gönlünce eğil

Sensiz çok yalvardım,olan aşkıma
Umudum bitmedi,ağlarım her gün
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Gölgende yürüyen,sesiz şaşkına
Hakkın hukukunu,bağlarsın bir gün
Tüm olumsuzluklar,kaynar içimde
Geceler sabahı,bekler biçimde
Ruhumu bağlar,ipler sicimde
Hakkın hukukunu,bağlarsın bir gün

Dillerin yanacak, kaybolmaz nefis
Çok da uzak değil, yüreğim kavis
Geçmişi anıyla,yapmışsın hapis
Hakkın hukukunu, söylerim bir gün

Sevdama bakıp da, aşkı sarı ver
Rüyaya dalıp da, beni karı ver
Hayalinde yanan, ateş narı ver
Hakkın hukukunu, dilerim her gün
                                                                    16.8.2010

Durur Kalbimde

Bakıversen bana,gözümde yoksun
Yaktığın ateşin,durur kalbimde
Özleminle beni,kavuran oksun
Açtırdığın güller,kurur kalbimde

Çıkarıp göğsünden,attın toprağa
Seviyor sevmiyor,demez dilimde
Ağacın dalından,kopan yaprağa
Açtırdığın güller,kurur kalbimde

Sensizliğin acı, gelirdi bana
Terk edip gidince,delirdim ana
Emanetim artık,kaybolan cana
Açtırdığın güller,kurur kalbimde

En zayıf anında,derdi kaptığın
Sevdanın yanında,ferdi taptığın
Aşkını ruhumda,köle yaptığın
Açtırdığın güller,kurur kalbimde

Bu kadar zulümdü,sevip hak ettin
Bahçemde gülümdü,rengi ak ettin
Ayrılık ölümdü,neden çark ettin
Açtırdığın güller,kurur kalbimde

Bakan gözlerinden,ışık sönmesin
Gittiğin o yerde,aşkın dönmesin
Karanlık gecede,yarin ölmesin
Açtırdığın güller,kurur kalbimde
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Bahattin’im yari,arar dururum
Onsuz bu göğsümü,yarar kururum
Sevda ateşine,sarar vururum
Açtırdığın güller,kurur kalbimde
                                                                29.8.2010

Güzelisin Sen

Olan aşkın yaşar,benim içimde
O kokunu alıp,aşarmışsın sen
Gözlerinden akar,tenim biçimde
Yüreğimin sessiz,güzelisin sen

Adalet demokrasiyi sayar yargılar
Gökyüzünde yalnız kayar algılar
Sevdam tüm insanı bayar salgılar
Yüreğimin sessiz,güzelisin sen

Karanlık geceyi,yarsiz geçirdim
Unutan günleri,halsiz geçirdim
Ruhumdaki yarayı,cansız geçirdim
Yüreğimin sessiz,güzelisin sen

Yalancı dünyadan,aşka diyorum
Umudum bu elde,başka diyorum
Sensiz bu alemler, taşsa diyorum
Yüreğimin sessiz,güzelisin sen

Diyemedin bana,elveda diye
Hayaldi gidişin,o sevda niye
Toprağa girişin,son veda diye
Yüreğimin sessiz,güzelisin sen

Bahattin’im durmaz,onu ararım
Adaleti kurmaz,konu tararım
Dillerimi yormaz,sonu kararım
Yüreğimin sessiz,güzelisin sen
                                                                            29.8.2010

Cana Geri Gel

Sevgilim bu eller, sensiz çekilmez
Hasretin yakıyor, cana geri gel
Gönlüme yabancı, sevda ekilmez
Gittiğin o yerden, bana geri gel

Ersiz olan yerden, çekilmez nazın
Susuz olan çölden, geçilmez yazın
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Issız sarp dağlarda, seçilmez tazın
Terk edip gittiğin, tene geri gel

Dost diyerek kanıp,inandıkların
Yüzüne gülüp de,aldandıkların
Ogün terk ederse,yar sandıkların
Elveda dediğin,güne geri gel

Sevgimi anlarsın,beni görünce
Sevdan inkarsız,teni görünce
Aşkımı bağlarsam seni görünce
Sessizce gittiğin,yere geri gel

Birlikte demiştik,o sonsuz yoldan
Hani söz vermiştik,o kansız yoldan
El ele tutuşup,o ansız yoldan
Uçarak gideriz,bana geri gel

Ufka dolmuş gönül,yeller esiyor
Yarden ayrılınca,güller kesiyor
Umudu kaybolmuş,diller sesliyor
Duyunca yanıma,çabuk geri gel

Bahattin’im eğer,son sözüm ise
Başka çare yoktur,aşk özüm ise
Sana bakacaklar,ilk gözüm ise
Kalk o topraktan,cana geri gel
                                                                    29.8.2010

Yıldız Olup

Gün geç tikçe sevdan,yakıyor beni
Hasretine aşkı,çakamıyorum
Karanlık geceler,görmüyor teni
Yıldız olup yarsiz,bakamıyorum

Boşlukta geçirdim,bu yılı sensiz
Dostuma demedim,ayrılık densiz
Giderken dediğin,sözlerin bensiz
Yıldız olup yarsiz,bakamıyorum

Kalbimdeki özlem,bana koymuyor
Vücudumda akan,kana doymuyor
Titreyen bedeni,elle soymuyor
Yıldız olup sensiz,bakamıyorum

Aşkımız üstüne,şarkılar dile
Sevdiğim uğruna,çektiğim çile
Ayrılıkta yanan,sevdamız bile
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Yıldız olup yarsiz,bakamıyorum

Bahattin’im içten,ağlarsan söyle
Kırılacak neydi,umutlar öyle
Sonsuzlukta kalan,nazarsa böyle
Yıldız olup yarsiz,bakamıyorum
                                                           26.8.2010

Hayallerin Üstünden

Ufukta bir can gördün,tutup kopartın bana
Gönüllerin üstünde,yanıp gider sevgimiz
Sevip sevdalar ördün,umut ayırttın bana
Hayallerin üstünden,kaçıp gider sevgimiz

Sana olan hasretim,gün geç tikçe köz eder,
Tutmaz artık ellerin,yaraları öz eder
İçimde yoğun acı,şiirlerde söz eder
Hayallerin üstünden,uçup gider sevgimiz

Dokunmayın sevdama,geçmişini özledim
Rüya değildi ama,gezişini özledim
Her şey mazide ama,sezişini özledim
Hayallerin üstünden,uçup gider sevgimiz

Gök yüzünde yıldızlar,bizim için doğardı
Vakti gelip kayanlar,ateş gibi yağardı
Umudumuz o anda,yüreğimi boğardı
Hayallerin üstünden,uçup gider sevgimiz
                                             31.8.2010

Gönül Hırsızımmışsın

Yüreğime doldurup,bulutlarda gezersin
Cennet bahçelerinde,sen zaten hazırmışsın
Karanlıkta yürürken,ayağınla ezersin
Aniden de yok oldun,gönül hırsızımmışsın

Akıllarda bulunan,sonsuz uçan kuşmuşsun
Rüyalardan çıkmayan,sanki bir umutmuşsun
Hayallerini alan,ruhlarıma konmuşsun
Birden bire kayboldun,gönül hırsızımmışsın

Senle sensiz ağlarım,bu garip sessiz yerde
Su olup da çağlarım,akayım dertsiz yerde
Acıları toplardın,tutamazsın son yerde
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Birden bire kayboldun,gönül hırsızımmışsın
                                                                                         19.9.2010

Bahattin Tonbul
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Nilgün Bitanem(2.kitap)

NİLGÜN
BİTANEM

ÖN SÖZ -1-

Yüce Rabbimin eş ettiği gönüller vardır. O gönüllerdir ki birbirlerine bu dünyada kanat
kol oldukları gibi; kalan, öbür dünyaya gidenin ardından “Gitme n’olur! ” diye inler,
onun Rab katına giderken giydiği o bembeyaz giysiyi gelinlik addeder ve “canım,
ciğerim, yârim, Nilgün’üm” diye ağlatır şiirin mısralarını.
“Gül kanatlı meleğiyle” bir ömrü paylaşmıştır şairimiz; onunla nice günler, nice geceleri
tatmıştır da “vedalaşmak için bir nefes bile bırakmamıştır ayrılık”; ama gönül, bir kez
vermiştir izini onun izine…
Nilgün’ümü ve Bahattin Bey’i hep birbirlerine olan sevgi-leri ile tanıdım; Nilgün’üm
hayat dolu, insan sevgisi gönlünden taşan, “çocuklarım, çocukluklarını yaşasınlar” diye
onlardan hiçbir şeyi esirgemeyen, memleketindeki evine de büyük bir gönül bağı ile
bağlanan dostum, kardeşim, meslektaşım! Biliyor musun Bahattin Tonbul’a verdiğin
yıllarınla büyüyen sevgin bozulmaz, korkma tuz bastım üzerine der o ardından.
Sular, seller gibi çağlıyor şimdi Bahattin Tonbul şiirleri ve okuyanların yüreklerindeki
kor, her gönle kendi yârini çağrıştı-rıyor, “Bunca sevilir miyim ki ben de? ” diye derin
ahlara dalıp gidiyorlar “sevda delisi” şairin inim inim inleten mısralarında.
Şair Abdülhak Hamit Tarhan’ın, eşi Fatma Hanım’a yazdığı “Makber”i gibi,  Şah Cihan’ın
eşi Mümtaz Mahal Hanım için yaptırdığı Taç Mahal gibi buram buram aşk ko-kan bu
şiirler, Nilgün’ümün ruhuyla dans edecektir, buna inanıyorum; çünkü bu şiirlerin
mürekkebinde Tanrısal bir gücün sevdası var, bu şiirlerin ardında hem yâr, hem baba,
hem ana yüreğiyle nabzı atan bir gönül var ve bu şiirlerin ardında sevdanın
ölümsüzlüğüne hepimizi inandıran bir gönlün mührü var. Bize düşen, okuyucu olarak bu
gönül ummanın da sevgisizliğimizi tüketmektir.
“Sensizliğimin Öyküsü, Nilgün’üm” kitabınızın damla-ları kurumadan gönüllere iz
bırakacak bu ikinci eserinizle bilin ki onun gönlünü şiir şelalesiyle yıkayacaksınız.
Yolunuz şiir olsun arkadaşım.
SERAP HOCA

ÖN SÖZ -2-
Şiir, şairin ruhunun dizelere yansımasıdır. Şairin duy-gu dünyasında ne yaşanıyorsa
yaşanılanın birebir kâğıda dökülmesidir. Bu bağlamda şiir, şairin ayrılmaz bir
parçası-dır. Bu nedenledir ki daha önce bir şairden şiir okuduysak daha sonra başka bir
şiirini okuduğumuzda altında imzası olmasa bile “Bu şiir falanca şairin şiiri.” diyebiliriz.
Bahattin Tonbul'un çok güzel taşlamalarını okudum ön-ce. Aslında taşlama demek ne
derece doğru, bilmiyorum. Taş, taştır ama o taş sevgilinin elindeyse taş olmaktan çıkar;
o da sevgilinin, aşkın bir parçası olur. İnşallah o şiirlerden de bu kitaba koyar da ne
demek istediğimi kolayca anlayabilirsiniz..
Başına gelen talihsiz ve acı bir olaydan sonra tamamen zorunlu ve acı ayrılıkların,
kahırlı özlemlerin şairi oldu. Eleşti-rebiliriz, ama bu da onun tarzı oldu gitti. Öyle çok şiir
yazdı ki ben peşinden koşmakla yetişemedim; dilerim siz yetişirsiniz.
Edebiyat dünyasında daim ve sonsuz başarılar diliyo-rum şair ozan Bahattin kardeşim.
Yolun açık olsun.
Ali ÇAĞLAYAN

SUNUM

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Saygıdeğer okurlarım merhaba,
Sizinle buluşmamın birincisin de “Nilgün Sensizliği-min Öyküsü”, ikincisi ise “Nilgün
Bitanem” adlı şiir eseriyle karşılaştık. Her iki şiir kitabımda da gerçek yaşamımdan
parçaları sunarken, duyduğum ve hissettiğim gibi içimdekini aynen yansıtmaya
çalıştım.
Sevgili eşim Nilgün Balıkesir’in Balya kazasının Akbaş köyünde dünyaya gelmiş,
Atike’den olma Refik Çağlayan’ın kızıdır. Onunla Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsünde
okur-ken tanıştık.
7 Temmuz 1980de evlendik. Selcen-Çağlayan Ecem adında kızlarımız, Gökçen adında
oğlumuz oldu.1999 Şubat ayında eşim 40 yaşına gelince bir kontrole gidilmesi
gerekti-ğini düşünerek Hacettepe Hastanesine gitti orada amansız hastalığını öğrendi.
5.1.2008 yılında da hastalığa yenik düşmesi ve bu a-lemden ayrılışının yüreğime
bıraktığı ateş şiir yazmamı sü-ratlendirmiştir.
Şiir ve şair denildiği zaman akla alt alta süslü satırlar ve ölçülü kafiyeli dizelerden
oluştuğunu zannediyordum. Bu eser ortaya çıkınca şunu anladım şiir yazmak değil
yaşamak-mış bunu daha iyi anladım. Yüreğimden geleni özü ile aktar-dım. Bu çok uzun
sürdü. Eş dost ve arkadaşlarım artık ken-dime gelmemi başka şeyler yazmamı
öneriyorlardı. Elimde değildi hiç biri, çünkü yazılan satırlar hep onun adınaydı. Gece
gündüz istemeden dökülen heceler kabuk bağlamış yaraydı yüreğimde sanki ve
temizlemek mümkün değildi. Her adını anışım beni gözyaşlarına boğuyor sesim titriyor
konuşamıyordum. Buna aşk mı, sevgi mi, sevda mı denir bilmiyorum ama hala
özlüyorum.
Şiirlerimin çoğunluğu seriler halinde internetten ya-yınlanmaktadır. Buralardan aldığım
bir kısım şiirleri eşim Nilgün Tonbul anısına kitap haline getirdim. Amacım birbi-rimize
olan sevgimizi aşkımızı sonsuza kadar taşımaktı ve başarabildiysem ne mutlu.
Sevdiklerinizle yaşarken birlikteliğin kıymetini bilin. Birbirinizi incitmeyin çünkü hayat
geçtiğini fark edemeye-cek kadar kısa. Yaşayın sevdiklerinizle doya doya ve
yapa-madıklarınızı düşünmeyin. Ayrılık bir anda herkesin kapısını çalabilir.
Zaten geriye akmıyor sevgi aşk, bir gemi gibi, binme-sini de inmesini de kadir kıymetini
de bilin. Çünkü dümeni elinde değil hayatın.
Sanki aşk yaşamda bir oyundu bizde bu oyunun geçici figüranlarıydık, oynadık bitti.
Rüzgarın ağaçlara, çiçeklere verdiği esinti, onları ya-şatmaya çoğalmaya sebepti. Aşkın
içimde bıraktığı esinti işte onun gibi bir şey.
Bu eserde sevgili eşimin aziz hatırasına hitaben düzen-lendi.
Hakkım helal olsun mekanı cennet olsun rahat uyu cennetinde meleğim bir gün bende
yanına geleceğim.
Bu şiirleri ben yazmadım sen yazdırdın hepsi senin. Yazana değil yazdıranı takdir edin
dostlar.
Sevdiklerinizle sağlıcakla kalın.
Bahattin TONBUL-2010-Ankara
Bu şiiri tanıştığımızda yazdın.
Şimdi kitabımızın adı oldu.

Bitanem

Bitanem!
İşte yine akşam oluyor
Bense sessizliğin koyu karanlığında
Boynu bükük oturuyorum
Karanlık beni korkutmayacak ama bitanem
Sen yanımda yoksun ki...
Oysa sen yanımda olsan
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Tüm karanlıklar parlak bir aydınlığa dönüşür
Sen yanımda oldun mu var ya bitanem
Uçuyorum sanki göklerin maviliğinde
Nilgün Tonbul

Mektup

Sevdiğime
Hey sevgilim
Sana bu satırlarımı
Birlikte aldığımız iki odalı
Bahçe katı
Mutfağı küçük olan evin salonundan yazıyorum
Hatırlar mısın on altı kasımı
Senin sağ tarafının tutmayıp dilinin tutulduğu
Acile gittiğimiz o anı
İşte o an dertlerin yüklenmeye başladığı andı
Tam elli bir gün hastahane odasında kımıldamadan yattığını
Ben de başında yılmadan, sabırla sana baktığımı
Her şeyi orada yaşarken gördüm, beterin beteri olduğunu
Orada düşüncelerini yitirmiş insanlarla dolu olduğunu
Başkalarının ellerinde onların düşüncelerine muhtaç olduğunu
Her akşam da başbaşa kalınca nefes alışın ve gözlerin-deki bakışın
Alıyordu benim üzerimdeki tüm olan yorgunluğumu
Elimde değil düşünmemek
Bu da bir nevi sabır dilemek
Belki de bazı şeyleri Mevlana’da görmek
Allah'tan istemek…
Mevsim kış dışarıda lapa lapa kar yağıyor
Her gece bizim oluyordu
Şükür edip kucaklıyordum, kokluyordum ya seni
Gönlümde bütün dertlerimi unutup düşünüyordum Sadece o geceyi
İşte her kar yağışında o anı hatırlayıp
Sana olan açlığım başlıyor.
Midemden sesler geliyor, o da birazdan biter
Sabır diliyorum.
Aklıma Mevlana geliyor o zaman, sana dualar edip
rahatlıyorum.
Karın yağışı azaldı ama içimdeki yangıyı söndürmeye yetmedi
Onu ancak tekrar bir aşk söndürmeliydi
Peki nasıl bir aşk ki bunu yenmeli
İşte o aşkı aramaya başladım şimdi.
Hatırladım
Yunus'un Elif'i, Mevlana'nın aşkı gibi
Nefes alıp vermem zorlaştı, belki de bu, hoşgörüydü
Tamam buldum ben ilacımı
Şimdi.
O dünya kötü düşüncelere meydan okunduğu,
Sevginin bol olduğu
Hoşgörü ile doyulduğu
Bir yerdir.
İşte burası umutsuzların umut aradığı
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Yürekleri biten insanlarla yüreklerin aşkla dolduğu
Sarhoş insanların ayıldığı
Kötülüklerin bittiği yerdir
Senden ayrıldıktan sonra keşfettiğim yer
Mevlana’nın düşüncesi Allah'ın aşkı burası
2008

Mektup-1

Sevdiğime
İşte bir hafta sonu daha dolanıp geldi günlerden cumartesi
Yataktan kalktım yanımda yine yoksun
Sevgilim
Okulda yok bu gün tatil, ortalığı domuz gribi sarmış
İnsanlar telaş içinde
Ne yapacaklarını şaşırmış
Her duyduklarını uyguluyorlar
Korku ve endişe son hattında, sebep:
Ölüm!
Var mı ondan ötesi, sanki gitmeyecek miyiz,
Sonumuz ora değil mi?
Telaş niye
Olsun kaderde varsa eğer derim yüreğime
Koş, koş çabuk elden kavuşalım sevdiğime
Onsuz burada hiçbir şeyin tadı tuzu yok
Hatta domuz gribinin bile
2009

Mektup-2

Sevdiğime
Acır sensiz geçen günlerim, bir bir sayarım hepsini hem de
İnanmazsan sor yüreğime
Hiçbir zaman çıkmıyor aklımdan yaşadığımız anılar
Hele emanet ettiğin çocuklar
İyi ki yoksun diyorum, bir an
Geçinemiyorlar birbirleriyle kız ile oğlan

Ağabeyi söz dinletemiyor kardeşine
Ben olmazsam
Parçalayacak kızı,
O da aşağı değil, çok büyük laflar ediyor kırıyor
Zora gelince de baba bak, diyor
Bense dayanamıyorum her ikisine sevgilim
Emanetin diye
Hiçbir iş yaptırmıyorum onlara seni aratmamak için
Çok emekler sarf ediyorum nafile
Anlayışları çok kıt, oğlum bazen üzülüyor
Duygusal sınırları zorlayınca
Boşalıyor aniden
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Canım sevgilim, belki bizleri izliyorsun
Bu satırlarımla seninle konuştuğumu hissediyor
Yazıyorum durmadan
Seni sensiz düşünüyorum
Artık o da acı veriyor bedenime
Dostlar, şair arkadaşlar teselli etmek istiyor ama
Ben sensiz edemiyorum
Var mı acep benim gibi dünyada yanan, hasret kalan
Diye düşünmüyor değilim
Tek miyim
Mümkün değil demek ki ateş düştüğü yeri yakıyor
Anılar arkamdan şimşek gibi çakıyor
Sevgilim
2009

Sevgili Eşim

Doğada kazandığım
Yaşadığım
Tattığım
Doyamadığım
Sonunda kaybettiğim
İlk ve son aşkımsın sen
Canlı iken cansız varlığım
Hayaliyle oyalandığım
Allah’a yolladığım
Nilgün’ümsün sen
En son sevgili eşim
2009

Mektup-3

Sensiz bu alemde kimsesizlere döndüm
Kimsesiz
Ana, baba hele sevdiğim sen yok olunca
Her yer karanlık, ışığa ihtiyacım bile yok
Duy artık sesimi karagözlüm duy da
Acı bana sensiz yüreğime
Teselli verip anılarını hatırlatırsın
Bana bir zamanlar olduğu gibi bu âlemde
Sevgiyle
Sırtımdaki terimi silerdin
Ya şimdi kime sildireyim onu
Ben işte o sevgiyle dolu,
Yüreği kaybettiğim yâri
Bekliyorum yâri
Tamam mı? Yani seni

Bazen de kendi sırtın kaşınınca
Kaşı, kaşı derdin; ben de elimi sırtına sokup
Tırnaklarımla yavaş yavaş kaşırdım
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Elinin ulaşmadığı yeri
Senin hoşuna giderdi
Buz gibi sırtını kaşırken ısınırdın bir anda
Ya şimdi
Sen yoksun ki, kimi kaşıyım veya kimi okşayayım
O sıcaklığımı aktarayım bedenine
Yapma be yapma, duy da gel acıyan ruhumu
Atıversem gökyüzüne
2009

Mektup-4

Sonsuzluğa bıraktığım sevgilimi
Anıyor durmadan
Ruhum.
Bedeni toprak oldu, hiç değilse kavuşsa ruhum
Acılar özlemler biter mi dersin
O zaman
El açtım sonsuzlukta yakalamaya özlemimi
Tek dayandığım umudum bu
Bu anı yakalamak
Bak kalbimdeki acı hiç kayboldu mu
Bekliyor daha dün gibi
Hasretinin özlemi gitmiyor ki yüreğimden
Karanlıkta gökyüzünde kayan yıldız gibi
Kaybolduğun veya gittiğin o yeri
Söyle de bileyim
Bensiz ne edersin oralarda tek başına şimdi
O eller hasret kokar burnuna hepten bensiz
Sevdiğim
Merak ya beklerim senin dönmeni
Veya bir bohçaya sarıp getireyim
Göğsümdeki sensiz hasret dolu yaralı
Sevgimi
Sarayım bedenine de ayrılmayalım sonsuza dek
Sen, ben ve her ikimiz
2009

Mektup-5

Acıyor sensiz olan ciğerim
Kışın o müthiş soğuğu dona çevirdi
Çözülmez diye beklemedin baharı
Karlar erimeden yârim toprağa serildi
Irmaklar çağlayıp aktı, aktı günlerce
Haftalarca durmadı canlar yok oldu denize doğru
Yüreğimi dolduramadım belki gelirsin diye
Boş durur yerin bak hâlâ göğsümde
Sensiz geceler karanlık
Bedenim hasta olmuş çok derinde
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Üzüntüden şımaracağım insan kalmadı bu âlemde
Yaşamak anlamsız değil de ne
Acı veriyor fazla ışık
Acı veriyor sensiz hayallerim
Acıyor anılarımdaki resimlere bakarken yüreğim
Tat alamıyor yalnız ruhum, sevgilim yok olmuşsa
Gözümse hep senin gittiğin kara toprağı arıyor
Yakalayamıyorum rüyaları
Hayalleri yaşanan maziyi bile anmak istemiyorum yalnız
Sevgilim
Derdin ya bırak konuşayım, usanma dırdırımdan
Susarsam pişman olursun
Koparsın işte o zaman
Dünyamdan
Ne kadar haklıymışsın, arıyor o sesini kulaklarımda
Bekliyorum dönersin diye
Acıyor bak sensiz olan ciğerim
2009

Mektup-6

Sevdiğime
Kalmadı dünyada
Ne kadar hayat doluydun
Sevgiyle bakardın her şeye
İncitmezdin büyük küçük kimseyi
Fakiri zengini, güzeli çirkini ayırt etmez
Muhtaçlara parçalardın hem kendini hem de yüreğini
Hele çocuklara boş gitmezdi elin
Vermeyi çok severdin, sürekli
Hediye gelince
Büyük küçük demez mutluluktan uçardın gökyüzüne
Hep güzellikler bırakmışsın gerine
Bak acı koymuşsun ruhuna
Sevgi yüklemişsin benliğine
Bambaşka biriydin sen
Yaşarken bu âlemde
Yerin hatta evdeki koltuğun boş durur baksan
Çok çektin çok anlaşılmamaktan
Yetmez acılar
Hasretlerin yıprattığı sinirler tükendi yavaş yavaş
Gezinen bedenindeki duygu
Bazen katı olmak isterdi, yaşam karşısında
Yapamazdı o kuş yüreğindeki düşüncen
Merhamet duyguların
Baskın çıkardı, her zaman sevdiklerine
Sitem yollardın çok uzaklara
Bütün acıları ve dertleri yalnız başına
Yüklerdin kendi omuzlarına
Çok ağır geldi belli
Yılların yorgunluğu aniden çökertti
Neyi düşünüyorum biliyor musun sevgilim
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Bensiz geçirdiğin o günleri
Şimdi ben de sensiz çekiyorum bak
Seni yalnız bıraktığım o günler için
Pişmanlık duyuyorum sensiz geçen şu günlerimde
Arıyorum rüyada, hayalde anılarımızın her bir noktasında

Derdin sen askere gittiğinde elbiselerini alıp koklar-dım, diye
Kokluyorum elbiselerini bende şimdi sen yoksun ki
Yoksun ki bu alemde
Sadece hayallerinle avunuyor sevda dolu gönlüm
Beni uzaktan belki de izliyorsundur
Diyebilseydim
O bile yetiyor içime ferahlık veriyor bir an
Yeter, yeter artık çık gel
Uyuyorsan eğer uykudan uyan
Kalmadı gücüm
Yabancısın artık şu an bana
Gelsene buraya eski sevgilin arıyor seni güzel bayan
Kalmadı dünyada hiç sana uyan
2009

Mektup-7

Sevdiğime
Bu sabah bayramın üçüncü günü
Uyandığımda her yer bomboş sessiz
Sen yoksun ya yanımda
Geçmişe uzandı duygular seni aradım odalarda yoktun
Kahvaltı yapmadan dışarıya çıktım hemen
Anıttepe parkurunda
Her şey aynı tıpkı bıraktığın gibi
Dolanıp durdum parkurun etrafında
Hava bulutlu, güneş ısıtıyordu derece 20’yi gösterirken
Sıcaklığını, kokunu duyar gibi oldum
Hem yürüyor hem de seni dinliyordum durmadan
Birden güneş bulutlar arkasına saklandı
Tam o an sen de kaybolup gittin
Sesin de kesiliverdi
Sıcaklığın bitti birden
Dereceye baktım 16’yı gösterdi aniden
Anladım üşüdün üşürdün burada yürürken
Sevgilim
Ne kadar güzel olurdu güneşin batışını izlemek
Nefesini hissederken sensiz günleri hiç düşünememiştim
Birden içim burkuldu
O günleri hatırlarken
Ey sevgilim ey seni ne kadar seviyormuş bu yürek
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Ah bir bilsen
Gitmezdin o zaman biliyorum buradan sen

Gelemedim bu bayram mezarına
Acılarım eskisinden inan hâlâ daha fazla
Ruhun ruhumla her an yan yana
Yalan dünyada doymamıştım aşkımıza
Yemekte, çayda, çorbada aşta sen varsın
Nefes alıp verdiğim boşlukta kokun
Gece karanlığında yüreğime dokun
Gözlerimdeki nem
Bedenimi titreten
Sevdan
Şiirlerimin her satırında aşktan yanan
Dudaklarım
Soluvermiş korkudan
Adına ne derler bilmem ama bu sevmekten öte
Bir sevda kara sevda o bile az
Kapkara sevda desene
2009

Seni Unutamayız Unutmadık

Severek evlendik, birbirimizi çok sevdik bağlandık
Evliliğimiz boyunca birbirimizi incitmedik
Sevgi, aşk, hoşgörü ile yaşadık
Bu ayrılığımız öyle acı geldi ki seni unutamayız
Ebedi de unutmadık
İçimiz yanıyor, peki bunu nasıl söndürüp
Nasıl soğutacaktık
Bunu hesaba hiç katmadık
2008

Mektup-8

Sevdiğime
Ayrı Koydular
Bir sabah anısında seni benden aldılar
Hastahane mikrobu, dediler hem de buna
Gönlüme acı bir ok saplayıp birden yok ettiler
Aniden hastalanınca
O an çukura düşmüş bir melek gibiydin
Ellerimi uzatıp elini tuttum kurtarmak için
Bedenindeki ısıyı, aşkı,
Damarlarındaki akan kanı hissettim yüreğimde
Canlandırdın bir an ciğerimi ısıttı,
Canıma can kattın birden
Hayat doluydun neden?

Yattığın yerde bile konuşmadan gülümser
Umut verirdin, bana çocuklarına
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Yetmedi mi
Ne sevgimiz ne aşkımız ne de coşkumuz sana

Haklısın dünyadaki mikrop biter mi dersin
Birini engellesen diğeri fırsat kolluyor
Zayıf anını bekliyor hemen
Yok etmek için.
İyilerin olduğu kadar, kötüler de çok
Koruyamadım bütün bunlardan seni

Akşam baş başaydık kimse giremezdi aramıza
Sabah doktor gelince karşıdan izledim seni
Ayakların morarınca bilemedim
Sordum doktora
Can çektiğini anlayamadım, bana da söyleyemedin
Konuşamıyordun da sevdiğim
Gözlerindeki ferin yavaş yavaş sönüşünü bilemedim
Uykun var zannettim bir an
Acılarını ağrı kesici ile dindirtmiştim
O an, anlayamadım
Son bakışını
Yaşarken doyamamıştım sana
Sonsuzda kaybolacağını hissedemedim
İşte o an yok ediverdiler birlikteliğimizi
Ayrı koydular birden
Tutulamayan sevgi dolu yüreğimizi
2009

Senin İçin Ağlıyor

Ayrılıktan bedenimde küf tutacak anılar
Yanıt alamadığım o yarım kalan mektuplar
Bu dünyada boynu bükük bıraktığın yavrular
Suratıma dalgın bakıp senin için ağlıyor

Sancıları yüksek dağda, bütün karlar eridi
Yeryüzünde çoğaldıkça sular gibi sel idi
Gönüllere hasret kokan bedeninde ten idi
Yavruların öksüz kalmış, senin için ağlıyor
2009

Mektup - 9

İşte yalnızım şu an bayram arifesinde
Seni aşkını arar gönlüm durmadan
Yalnızlık delememiş dört duvarı
Tavanla birlikte gelir üstüme
Yer sağlam mı bilmem ama orda bedenin var
Bilirim sevdiğim
Hiç değilse yanına gelirim
Umudu rahatlatıyor bir an yüreğimi
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Acıların dindiğini zannediyorum ama nafile
Ruhumu senden ayırtamıyorum
Gece gündüz karmakarışık hayallerinle seni arıyor gözüm
Hâlâ bulamadım seni oralarda sevdiğim
Anıların olmazsa
Yaşadık mı yaşamadık mı tereddüt edeceğim
Şunu bil ki seni sonsuza dek seveceğim
Varsın olmasın aydınlık görmesin gözlerim
Sesini, kokunu, acılarını özledim
Doyamadım şu yalan dünyada sana
Gezemedim el ele bulutlar üstünde
Hep sıkıntı çektik birlikte
Tam rahat edecekken
Gidiverdin dağların arkasında kayboldun
Sonsuzluk denizinde
Ama şunu bil ki
Yerleştiğin kalbim durur yerinde
Korkma bozulmaz tuz bastım üzerine
Belki dönersin bir gün diye
2009

Mektup-10

Sevdiğime
Karanlıkların aydınlığı beklediği gibi
Uyur geceler bensiz ve hatta sensiz
Acılarsa sızlamaz artık bedeninde
Yer etmiş kalbime benden habersiz
Tutulamaz sevgin yeryüzünde artık
Anılar bekler mi dersin
Günün içinde
Uyu sevgilim uyu, hiç sabahlar olmasın
Uyu ki güneş sevdasız doğmasın yeryüzüne
Sessizlik yırtıyor gökyüzünü
Yıldırım gibi parlayıp ışık saçınca
Yemekler yenmiyor artık tatsız tuzsuz
Bahar, kış mevsimine özlemle bakınca
Yapraklar tek tek düşüyor yere
Sararınca
Kuruyor toprağa karışıyor insan
Beti benzi solunca

Sessizlik yalnızlık tak dedi yüreğime
Tut elimi ver kalbini sevda çeken dileğime
Deve misali
Bu ağır olan yüke ne dersin
Yardım edecek sana takatim kalmadı
Boşlukta durmuş
Kaybolmuş olan sevgime
2009

Mektup-11
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Doğa Harikasıyla
Sevdiğime
Toprak ağlar ağızsız ve dilsiz sessiz
Gözyaşını hasretle bekler su gibi
Benden senden habersiz
Açma bağrını görülür
O bembeyaz pamuk gibi göğsün
Bırak yorgun kafamı koyayım üstüne de
Uyuyayım sonsuza dek sensiz
Hele kokunu özler oldu
Ciğerlerim
Tertemiz hava alıp hayat verirdin bana
Özlem dolup yanıyor boş yere vücudum sebepsiz
Ateşse her yanımı sarmış, ısısını bilmem ki
Derecesini ise göremem hatta hissedemem ki
Her yanım sırılsıklam olmuş sıcaktan
Ruhum dolaşır boşlukta, bembeyaz bulut gibi
Saklanamam ki arkasına hemen görülüverilir
Sebep ne olursa olsun gönlüm senden habersiz yâr
Gökkuşağı çıkmış parlayan güneş altında
Hatta
Gökyüzünü bir yandan diğer yana kaplamış
İnsanlar altından geçince ölümsüzleşiyormuş, derler
Sonsuzlukta
Sevdalılara yol olurmuş bu
Doğayı tabiatı kaplamış ışıltısıyla süslenmiş
Renk renk cennet misali,
Bir yanı karışmış dağlar arkasından toprağa
Diğer yanı gökyüzüyle denize yol gibi inivermiş
Aralıyor cennet kapılarını sanki
Sevgi dolu tüm insanlığa
Karışıveriyor toprağa, suya
Böylece yoğun olan sonsuz aşkımız
Sevdamız
Buluşuyor o an doğa harikasıyla
2009

Sesi Hâlâ Kulaklarımda

Yaban kedisi gibi bakar gözlerin
Korkutuyor bedenimi
Yükselip alçalan göğsüm altında titreyen
Yüreğim
Tutmuyor artık yok olmuş elim
İçimdeki özlemi koparan
Bir alev gibi
Bakma sen onun yaktığı yüzlere
Ne fırtınalar eser
Dondurur adamı ağustos ayında rüzgar
Maşak tepesinde
Sayalar bayırından gelen narası
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Hâlâ kulaklarımda
Huuuu! … Kim var oralarda?
Durmadan haykırıyor sevgili yârim
Girmiş olsan da kara toprağa
Sesi hâlâ kulaklarımda
2008

Mektup-12

Bana
Sen umudum,
Umudum gitmesin yüreğinde
Yansın durmadan bedenin meşale gibi
Parlayan alevin hareketi misali
Anılara dilek tut benden
Biter mi dersin sevda gönlümde
Adınsa hiç düşmez dilimde
Sonsuzluk olmuş dileğinde
Yara kaplamış içini sevginin
Düşüvermiş toprağın üstüne gölgesi
Bensiz yârimin
Ruhum her an onu karanlıkta arar hatta
Yanar
Durmadan gece gündüzü ayırtamaz kimse
Acısı
Dilek bile tutsanız gitmez
Rabbim almış yanına, o mutlu
Her istediği duruyor sağında ve sol kenarında
İzler bizi durmadan her an perde arkasında
Bazen çıkar karşıma
Göremem ama duyduğunu hissederim
Konuşurum onunla
Derin uykudan kaldırır beni
Şiir yazdırır satır satır
Aşkımıza ve bana
2009

Mektup - 13

Korku İçinde
Sevdiğime
Ağzını sarmış aşkın kokusu
Dudaklarınsa yanıyor derinden
Alev alev gibi sarmış her bir yanını
Tutamıyorum ellerimle seni yakıyor
Dilimi vurmaya korkuyorum
Bedenine…
Pelte pelte olmuş yapışıyor dudaklar birbirine
Rüyamda sarılmışım baksana…
Uyanırsam ne sana ne aşkıma
Kavuşamıyorum,
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Bu yüzden gözümü açmak istemiyorum
Kanat takmış tanrım bedenime
Uçuyorum gökyüzünde
Bulutlar üstünde
Yorulunca iniyorum yuvamızın tepesine
Seninle…
Kollarımın arasından düşersin diye
Nasıl da sarılmışım, ter içinde kalmışım
Büzülmüşüm yatağın bir köşesinde
Hey canan, çenem titriyor bak!
Yine yok olursun diye kalmışım
Korku içinde
2009

Mektup-14

Tıpkı Benim Gibi
Sevdiğime
Bir gün haykırırsam durma karşımda
Sakın aşkı sensizlikten
Yüreği bensizlikten
Sevdayı sevgisizlikten
Ayrı koyup da kaçma
Elinde ateş varsa sakın ha, sakın yaklaşma,
Hayalleriyle bile dalaşma
Gördün mü bomboşmuş anıları
Gölgeler kayboluvermiş güneşte
Sanal alem titrerdi seven yüreklerde

Dağ taş yıkılıp kaybolsa sevenler yakar toprağı
Haykırır son ocak sevgi bitene kadar
Kötü niyetli şeytan satıcılar tükenip yok olana kadar
Sevenlere şöyle der dilim:
Küçükler baş olunca, derdini ayaklar
Ayaklar yorulunca da
Hasretini yürekler çekermiş
Kan tükürürmüş yârinden ayrı olanlar
Tıpkı benim gibi
2009

Mektup-15

Sevdiğime
Hayat öyle hızlı akıyor ki
Koku duyarsan sevdiklerinle tat alırsan
Bir olur yaşarsan o da çok güzel
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O hâlde güzellikler ülkesindeyiz
Nefes rahat alıp verebiliyorsan
Tuzu, biberi, meşakkati sevgi üzerine kurulmuş
Eğer sevebiliyorsan
Gece karanlığında parlar aydınlatır sevgili
Yıldızları tutabilirsen ellerinle
Göğsünde esen rüzgarı kontrol edersin
Hiç acıtmazsın elinle elini değdirdiğinde

İşte en acısı da bu ya
Sevgili olmaz ise
Bütün bunlardan mahrumsun
Be hey adam, daha ne yaşarsın tek başına?
Işığı parlatanın olmazsa
Gündüzlerin gece olur bağrında
Dışarı çıkmak istemez bedenin
Dört duvar arasına sıkışmış yalnız yüreğin
Sus, dinle artık sessizliği
Ne bulursun ki, ses yok ki…

Dön bak, hatırlama hiç değilse gerçeğini
Andırıyor mu ki
İçini acıtmaktan başka
Gönül bile yalnızlıktan yorulmuş
Sevenler neden böyle erken ayrılıyormuş
Taşıdığı yürekler sonsuza dek sevgiliyle bir olurmuş
Derler tesellisi yeter gönlüme
Sonu ne olur bilmiyorum ama
Sevmek bambaşka bir şeymiş çık gel sevgilim
Dolaşalım seninle el ele göz göze
2009

Seni Düşünürken

Hava karardı yine korkmaya başladım, sen de yoksun
Ne yaparım yalnız her yerim titriyor
Çok zor, korkuyorum…
Televizyonu açtım son ses
Belki korkumu azaltır diye
Çok çaresizim ben, yalnızlığa ve karanlığa mahkum
Biliyorlar korkumu ondan yapıyorlar
Senden başkası da çözemez bunu çünkü
Aydınlatıyordun bana bakarken içimi
Yapma çok uzak durma benden biliyorum
Bir şey gelmiyor seninde elinden
Bende kime ne diyeceğimi hesap edemiyorum
Tanıyorsun ya beni ve korkularımı
Korkuyorum karanlıktan ben
Seni düşünürken
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2008
Mektup-16

Sevdiğime
Yüreğindeki küt küt çıkan sesi duyar gibiyim
Saatin sallanan zembereğinde
Tutmak isterdim tutamadım
Durdurmak istedim durduramadım
Ne akrebi ne yelkovanı
Dönüveriyorlar usanmadan birbirleri peşine
Hayranım her ikisinin bu sonsuz sevgisine
Evimizin her köşesinde seni görmekteyim
Yalnızlığımı hayallerimizle paylaşamıyorum
Karanlık kapatamıyor sevgimizi
İçerisinde birlikte yüzüyoruz sanki
Gönül gönüle
Sen bir canlı melektin bu âlemde yaşarken
Şimdi gerçeği oldun gökyüzünde
Bulutlar arasında bana bakarak dünyamı ısıtıyorsun
Gece yıldızları parlatarak karanlığımı aydınlatıyorsun
Bazen yağmur olup yağınca susuzluğumu gideriyorsun
Özlüyorum seni sensizliği
İyi dinle duy sesimi:
Şimdi bensiz toprak altında ne yapıyorsun?
Dağlarda, taşlarda, rüzgarlarda kokunu arıyorum
Fırtınalar korkutmuyor gönlümü
Ağaçların yapraklarında meyvelerin tadında
Arıyorum seni ve aşkımızı
Sensiz tat almıyorum
Bu dünyada sevgilim
Seni sonsuza dek hâlâ beklerim
2009

Nilgün’üm Olmadan

Sessizce gözlerini yumdun, veda bile etmeden
Bilemedim yakıştıramadım sana hiç ölümü
Evimizi terk ettik bir odadaydık seninle tam
Elli bir gün.
Anlayamadım

Sonmuş o an gözlerine bakmam hatta
Senin “seviyorum” diyememen
Serumla verdiğim maman
Sana sarılıp göğsüne başımı koyamayacaksam
Bu oyunda yokum…
Gitme ne olur buralardan..

Sen mutlu olamazsın bensiz
Baksana bana
Nefes alamıyorum artık sensiz
Bu dünyadan
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Hele…. asla sevgili eşim, yârim
Canım ciğerim
Nilgün’üm olmadan
Sebepsiz
2009

Mektup-17

Ölüme Zaman Vermeden
Sevdiğime
Saati zamanı unuttum
Ayrılığı hasreti yüreğimde kuruttum
Aşk denen nesneyi kadehlerin içine atıp
Gökyüzünde dolaşan sanki bir buluttun

Bir kuş olup kanatlanıp uçarak geldim yanına
Tutmak istedim yoktun
Ruhunu kalbime soktun
Doyurmak istedim toktun
Kollarımla sarayım dedim aktın
Sancılarına ortak olayım dedim kaçtın
Koklamak isteyince de yaktın
Söyle Allah aşkına ben sana ne yaptım

Acıyı, tatlıyı varı yoğu
Siyahı, beyazı seveni ve sevmeyeni de
Birbirine kattın.
Peki sonra?
Kendini toprağa
Beni boşluğa
Attın,
Hatta rengi kaybolmuş ateş içinde yaktın
Yaktıkça da koca yüreğime
Sensizliği
Bedenime sancıyı
Ruhuma ise Hakk’ın koskoca deryasını
Kattın.
Kattın katmasına ama
Kendine bunu sen neden yaptın?
Belki şimdi de daha rahatsın
Bu sanal alemin büyüsünü bir anda kaldırıp
Sevdiklerini hiçe sayarsın
2009

Nilgün Gelecek

Selam söyleyin, arkadaşlarıma
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Kızım Selcen'im, hatıralarıma
Beni bilirsin, bütün dostlarıma
Çağırın gelsin, ihmal etmeyin ha
Akrabalarım, dayılarım gelsin
Köylülerime, telefon edilsin
Tüm sevdiklerim, bilgilendirilsin
Gülün oynayın, düğün neşelensin

Hatırlarsanız, duyurun onlara
Nilgün gelecek deyin can dostlara
Yüreği yanan, tüm arkadaşlara
Selam söyleyin, unutmayanlara

Son zamanlarda, bilgi veremedim
Acılarımdan, kimseye demedim
Hepsini ben de içimde hissettim
Başkalarını, üzmek istemedim
2008

Mektup-18

Sevdiğime
Ey be kadın
Tutkundun bir zamanlar
Beni çok incittin
Bana kalbinden yer vermedin
Zaman zaman terk edip gittin
Hayatımın anlarını yok ettin
Neymiş efendim:
“Köyümü özledim”
Ta o kadar ki
Ayrılmayı bile yeğ ettin
İşte bense hep kıskandım
Gitmeni bensiz gezmeni istemezdim
Çünkü seni çok severdim
Bir saniye bile ayrı kalsam özlerdim

Mutluluğu çok aradın orada
Bulamadın en sonunda
Anladın beni ama
Vakti tükettin yolda
İşte ayrıyız şu an
Sen özgürce dolaşırsın o dünyanda
Bense yanıyorum aşkınla, hem de ne yanma

Unutmak bilmiyor kalbimdeki
Özlemle hasretle tutkuyla
Paramparça olmuş sensiz yüreğimdeki
Kokunu ruhundaki dokunu bile özler oldu ciğerim
Peki neden, neden terk ettin
Bunu öğrenmeyi çok isterdim
Bak kavuştun en sonunda, iyi mi ettin
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Yaralı bir bedeni, gözü yaşlı bir sevgiyi
Sonsuza dek arayan tutkuyu, anılara doymayan âşığı
Günlüklerle yok olan sevdayı
Karanlıktan korkan yüreği,
Acıları gönlünde tat yapanı aşkı
Dumansız tüten ruhu, yok olmaktan korkmayan insanı
Bir kenara atıp gittin
Gittin ama onun yaşamını,
Dünyasını mahvettin
Hayallerini yok ettin
Sevdasını erittin
Söyle sevgili yavaş yavaş ne ettin
Yalnızlığı çok mu istedin
2009

Mektup-19

Sevdiğime
Bak sevgilim seni düşünürken bile
O kadar mutlu oluyor ki yüreğim heyecan kaplıyor
Ateş basıyor bedenime, sensizliği düşünmek istemiyorum
Anılara bakıyor, onları canlandırıyorum hayallerimde
İşte o an mutluluk denizinde yüzüyorum birden
El ele göz göze seninle
Anlatması bile zor ne tat Allah’ım bu
Tüm sevenlerin olsun gönlünde
Ayrılığı neden koymuşlar
Hasreti neden yapmışlar
Acıları neden katmışlar
Sevdalılara sevenlere

Uzaklardan çok hafif tatlı bir rüzgar esiyor
Göğsüme
Yüreğimdeki yarayı rahatlatıyor, sancısını alıyor
Sanki bu esinti
Kokunu duyar oldum meleğim.
Sen gittin gideli kayboldu bütün var olan dileğim

Hayallerimiz yarım kaldı
Dünyam buğulandı
Görmüyorum yaşamı, yaşatmayı
Her şey anlamsız geliyor şuan

Hastalığı kapınca acıları hep sen tek başına yaşardın
Bedeninde
Anlatırdın bana bütün çektiklerini, bende hissederdim
Yüreğimde
Kolundan kan alınacak damar bulunamayacak,
Canın acıyacak diye
Uzaktan gördüğüm gözyaşlarının acısını
Seni koklayarak gideriyordum
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Şimdi ruhumda hissediyorum artık acı çekmiyorsun diye
Teselli veriyorum yalnızlığıma
Dayanamıyordum ağrı ve sızılarına karşı yetersiz oluşuma
Her anı kare kare buluyor, sarsılıyordum karanlıkta
Sevgilim
2009

Mektup - 20

Sevdiğime
Çoğu ömrün Ankara'da geçti benimle
Bitmedi öykümüz bitmezdi, gitmeseydi seninle
Yaşar geçmiş durmadan sızlar, yara yapar sensiz yüreğimde
Bütün acı tatlı olumsuzluklar yaşar hâlâ gönlümde
Hasreti, yalnızlığı unutamaz oldum
Gel, gel de hatırlayalım birlikte
Gökyüzünde izini, ateş içinde közünü
Bulutlar arasında sevgimizi soralım
Umut içinde karanlığı, ışık içinde yaranları
Saralım, el ele birlikte

Yalnız kalınca gücüm kalmadı sevdiğim
Senmişsin bana güç veren
Gücümü sonsuzluğa erdiren
Senmişsin yüreğimi ateşleyip söndüren
Dumansız tüttüren
Senmişsin acıları dindiren
Dertleri bitiren
Yaşamıma yön verip hasret koyup delirten
Bedenimi eriten
Sen

Uzak kaldı sevda gökyüzünde aya, yıldıza
Kuşlar ulaşamadı sonsuza
Sevenler sevilenler yok olsa da
Anne, baba, kardeş, arkadaş, yâr sevgisi yok olmaz
Bedenler kaybolsa da
Nice sevenler sevilenler
Ağalar, beyler, zenginler, fakirler, zayıflar, güçsüzler
Bir kefen içinde bir olup karıştılar toprağa
Bir çiçek bir böcek içinde yeniden doğup çoğaldılar
Çürüyüp yok olmadılar
Ruhları dolanıp durur mahşere dek sevdiklerinin
Bağrında
Hakk’a el açıp yalvarmışsan o anda
Dağlar yüreğini boştan yere ağlama sen
Oralarda sevgilim
2009

Mektup - 21

Sevdiğime
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Kimler gelip geçmedi ki
Kimler yiyip içmedi ki
Kimler ağlayıp gülmedi ki
Hepsi, hepsi bitti
Tüm canlı ve cansız varlıklar
Yok olup gitti

Gitti deriz ona ama
Belki de bu dünyadan gidiş
Orada da başlayışı getirir
Gerçekleri gerçeklerin göbeğinde de
Duranları eritir.

İşte bunu anlamaya
Bunu görmeye hatta hissetmeye
Çalışmak, düşünmek bile
O koskoca sonsuz deryanın
Sahibine kavuşacağımız günü
Zamanları tüketiyoruz bilmeden
Ardı ardına hızlı dönüveriyor, istemeden
Bir rüyadan uyanır gibi
Af dilemeliyiz
Hakk’a boyun eğmeliyiz düşünmeden
Ölüme zaman vermeden
Sevgilim
Gittin bu elden sen
2009

Mektup - 22

Sevdiğime
Seninle almıştık bu evi
Nasıl bırakırım hatıran dolu yeri
Kapısında, penceresinde duvarlarında
Duruyor hâlâ kokunla sevdamızın izleri
Mutlu olurdun sen çocukların içinde
Bahçesinde
Ektiğin güller bozulmamış
Çiçeklerin düzenleri yerinde
Hep ellerinle duruyor diktiklerin
Hiç bozmadım inan senin için serinde
Gelirsin diye gözümüz yolda
Güneşlenirdin sen her gün burada
Vazgeçemezdin evimizden sırf bahçesine sebep
Mutfağı dardı ama
Olsun, der
Yine de katlanırdın hepsine
Sıkılırdın bazen
Başka şey istemezdin
Bağlıydın sevgiyle hem bize hem de evimize
Kaybetmedin ölene dek sevda yüklü benliğini
Aşkımızı sarıverdin ruhumuzun derinliğine aniden

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anladın
Anladık birbirimize olan aşkımızı ama nafile
Vakit saat gelmişti ayrılığın
Bir nefes bile bırakmadı vedalaşmak için
Her ikimize

Bir ukde kaldı bak yüreğimde
Acaba sevgili yârim şimdi nerede?
Temennim Cennet bahçesinde
Bu yüzden dualarım sonsuza dek hep seninle
Gül kokulu meleğim
Kokun hiç gitmez dururdu tenimde
2009

Seni Koysam Toprağa-1

Çileli yürekler dergaha girdi
Şükür tezgahında sabrı gördü
Allah'ın uğruna serveti yedi
Gün doğarken soksam seni toprağa.

Gönlümden geçerken kuşu bilmezsin
Göklerde uçarken yâri görmezsin
İçimdeki aşkı nasıl sezmezsin
Yâr bakarken seni koysam toprağa
2008
Mektup - 23

Sevdiğime
Bırak koksun
İstenmeyecek bu aşk
Yükselen yerde dursun
Bayraklaşan o yürekler sevenin
Sevenlerin yüreğinde son bulsun
Sevgilim
Vatan sağ olsun
Duruyor her şey yıllar önce
Bıraktığın o yerde
Ne bir adım ilerleyebilmiş
Gitmemiş geri ne de ileriye
Köhneleşmiş bütün fikirler
Kaybolmuş hepsi sanki bir  mucize
Kızın, oğlun, dostların hatırlar diye
Koruma altına alınmış, sevgin
Sevenler sağ olsun
Sevgilim
Mektuplarımla ölümsüzleştiriyorum sevdamızı
Anıyorum acılarını anlatırken
Yaşıyorum bir bir yüreğimde
Yaralarını ise deşiyorum tırnaklarımla
Dudaklarım kuruyor sensizliğimle
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Varlığını hatırlayıp
Anılarımı resimlerle birleştirip
Kaydediyorum sanal âleme
Seni deliler gibi seven kalbimle
Sevgilim
2009

Mektup - 24

Sevdiğime
Gök tanrısı kızınca ince ince ateş saçar
Yıldırımlarıyla…
Hiddetlenince de haykırıp nara atar
Gök gürlemesiyle…
Bütün bu işleri istemeden yapar
Sevdalar üstüne.
Bazen de dayanamaz arkasından
Toprağa su olup akar ağlatarak
İnsanlar sevsin diye

Ayrılık olmazsa bilemezsin
Sevginin kıymetini
Hasret olmazsa silemezsin
Gözyaşının bereketini
Acın olmazsa anlar mısın canının kıymetini
Özlem kaybolsa
Soramazsın o zaman sevdiğine
Söyleyemezsin duyuramazsın aşkını sevdanı…
Sıcakta erisem buz misali
Şimdi benim sana yaptığım
Haykırışlarımın ulaşıp ulaşmadığını bilmediğim gibi
Sevdiğim
2009

Mektup - 25

Sevdiğime
Yârinden ayrı kalanlar
Ağlar ki ne ağlar, yer gök kanlı sicim gibi
Hiddetle adeta döver yürekleri
Gözyaşlarını taşıyamaz yanaklar
Akar toprağa
Toprak ise sel olup taşar gönüllere
Önüne gelen her engeli
Tüy misali etrafa yayar
Acımak yoktur lügatinde
Hasret kalanın
Ölüm kol gezer seranatında
Allah'tan kısa sürer bütün bunlar
Tanrı kitabında yazılıdır canlılara bir uyarıdır
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Sevdiğim
2009

Mektup - 26

Sevdiğime
İki ruhlu kadın
Olurdu çift sevgin, biri köyü özlerdi
Diğeri benden vazgeçemezdi
Uyandır insanlığı
Sevginin nefretini
Üzüntünün hikmetini
Aşkın bereketini
Ayrılığın zilletini
Acının kerametini
Vermiştir sevenlere
Bilen bilir alıp kor yüreğine
Bilmeyen ise terk edip gider sessizliğe
Benim gibi sevdiğim
2009

Mektup - 27

Sevdiğime
Mektuplarla bağladım sana olan sevgimi
Gönüllere dağladım terk ettiğin evimi
Sanal âleme yolladım tüm bildiklerimi
Okur isen cevabını ver cana

Gökyüzünde duruversen sen bana
Acı tatlı karışıyor baksana
Dillerinle dudağımı yaksana
O kokunu mektuplara sarıver
Yalnızlığım yeryüzünde kaynıyor
Senin aşkın ta şuramda oynuyor
Ruhundaki sonsuzluğun bitmiyor
Mektubumu alır almaz dön bana
2009

Mektup - 28

Sevdiğime
Ayrı ayrı düştük birden
Seni benden ayırtırken
Yüreğimi usul usul eriten
Sevgimin bende bıraktığı izlerini
Günden güne delirten
Sevgilisin
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Gönüllerde sevgili Nilgün'ümsün sen
Kalbimdeki aşkın
Gitmez artık senin bu sardığın yürekte
Titretin gece gündüz
Çılgın sevda dedirten
Misali
Gezer gökyüzündeki karanlığı sarmış tüm ruhun
Sevgi yumağı olmuş, yârim istemeden
Sızlasın bedenim, gitmesin acın, unutur muyum bilmem
Seni sonsuza dek seven eşin ben
2009

Mektup - 29

Sevdiğime
Ölürsem öldü deme bana sevdiğim
Dayanamaz bu sevda sana
Gönüllerde yaralı aslana
Olmadı bir tanem kavuştun sen yaratanına
Hasret yol gibi delip geçti zaman, gölge misali bu bedende
Sense yüreğimde aktın boşluğa aniden
Kaybolmayan sevgi biter mi hiç
Sevgilim
Acıların gitmez ruhumun derinliklerinden
Hele sevda gücü tükenmeden
Sevgilerin kayboluyor akşam
Sensiz burada hayat bana bomboş geliyor yaşam
Kollarım seni gecenin karanlığında
Üstüme yıldızlarını, nasıl da örtmüşsün
Ararım seni hayallerimde hatta düşümde
Sanki bedenimden kaçıp çok uzaklara gitmişsin
Toprağı mekân edinmişsin
Sevgilim
2009

Mektup - 30

Sevdiğime
Bir kuş olsam da kanatlanıp uçsam
Dağda bayırda dolanıp yanına konsam
Bir yılan olsan da beni bir güzel soksan
Zehir ini içerime atıp yüreğimi yaksan

Bülbül olup da gülün dalına konsan
Ben sana sürekli şarkılar yazsam
Sende bu şarkı ve türküleri bana okusan

Bir bal olsan da ağzıma atsam tatlandırsan
Vereceğin enerji ile drencimi daha da artırsan
Gücüme güç katsan, sevdiğim
Bir su olsan da içsem seni, içsem de sana doymasam

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sonsuza dek dudaklarımı ıslatsan
Güneş olsan da ısın ile yaksan bedenimi
Damarımda dolaşan kanı kaynatsan

Gökyüzünde yıldızım olup, karanlığımı aydınlatsan
Geceyi gündüz saysam, hasretinle solmasam
Kollarıma güç verip sana durmadan mektup yazsam
Sevdiğim, mektup yazsam
2009

Mektup - 31

Sevdiğime
Karanlığın gecesini
Bilemedi sensiz gönlüm
Yüreğimin şeceresini
Ayrılığın hecesini
Sevdamın derecesini
Sevgilim
Tadamadı inan sensiz ömrüm

Arar dururum günlerce bu ellerde
Yoksun da yazıyorum sana saatlerce
Yalnızlıkta kaldığım an gökyüzünde deseler de
Alamam göğsüme yâr, yer yok senden başka kimselere
Bakıver satırlarıma yabancı bulamazsın
Boş olsa da anıları kalsın yerli yerinde
Acıları durur hep yüreğimde
Sevgilim

Koyamadı tek başına seni sevenler
Bacı, kardeş, dayı, emmi bir iki hatırlayıp deseler
Unutmaz yârin seni
Olmaz onlar gibi, unutulan sevgisi
Uzar gider sonsuza hatta mahşere dek
Sevda delisi
İşte bu mektubu yazan onlardan birisi
Sevdiğim
2009

Mektup - 32

Sevdiğime
Bir insan hem sever hem de nefret eder mi
Aşkın rüzgarı, bir eser bir de gider mi
Kızınca da bu âlemi yalnız terk eder mi
Sevdiğim
Çok alışmıştık sana ağrına, sızına hatta kokuna
Bir sabah erkenden gülen gözünü kapatınca
Yıktın dünyamızı hâlâ düzeltemedik baksana
Alışamadık sensizliğe yaşamımızda
Sevdiğim
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Zaman su gibi geçsin, aşkın yüreğimde inlesin
Çocukların bekler hayallerinde annemiz gelsin, derler
Bana bakışlarıyla hissettirirler
Yaptığım yemekleri yeseler de
Onlara kattığın sevginin eksikliğini bilirler
Söylemezler bunu bana ama
Laf aramızda bunu ben de hissediyor
Söyleyemiyorum üzülmesinler diye
Sevgilim
Hayat olsan da olmasan da gidiveriyor yapayalnız gönlüm
Özlemimle seni arıyor hüznüm
İstemeden ağlıyıveriyor her iki gözüm
Sevdiğim
Çok duygusal oldum sensizlik bambaşka etkilemiş benliğimi
Gülerken bile ağlıyorum
Seni bir saniye olsun aklımdan çıkaramıyorum
Sevdiğim
Seninle buluşacağımız anı bazen hayalliyor,
Bazen rüyalarımda görüyorum.
Tatillerde köye giderdin de koşarak sana gelirdim ya
Tıpkı onun gibi bir şeymiş gibi geliyor bir an
Bu yüzden
Buluşacağımız günün heyecanını sabırsızlıkla
Bekliyorum sevdiğim
2009

Mektup - 33

Sevdiğime
Bu âlemden giderken bir sen gittin
Bir de kalbimi alıp götürdün ve bittim
Gökyüzünde yıldızları ellerinle sen ittin
Sevdiğim
Evimin kenarında koruyucum
Hayallerimde gece gündüz melektin
Beni beklerdin
Unuttun
Senin yokluğunda ilk defa bir eğlenceye katıldım okulda
Müzik nefisti, ahengine kapıldım halayın bir anında
Çıkıp fırladım piste birden
Bir kere dolandım, ikinciye meydan kalmadı
Yığıldım aniden,
Ayaklarım anlayamadı
Dizkapağımın yan bağları yırtılmıştı
Sen aklıma geldin hemen
Biliyorum beni izliyordun muhtemelen
Kıskandın, acını unuttuğumu sandın
Herhâlde sevgilim
Bunu senin yaptığını tahmin ettim, hissediyorum
Çok acı çektim o andan sonra
Gör dünya yığılıp kaldım sandalyede
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Kalkamadım bir daha ayağa
Zor geldim arabaya
Bir daha mı
Senden izinsiz oynamam vallaha
2009

Mektup - 34

Sevdiğime
Sen gittin gideli
Yüreğimde senin sevdan esiyor
Yokluğunda bile
Acıların bedenimi sızlatarak kesiyor

Eşin, dostun arayıp da hiç sormadı
Günlerine günler ekip biçiyorum
Rüyalarda umutların beni yormadı
Hayallerini sular gibi tek başıma içiyorum
Sevgilim
2009

Mektup - 35

Sevdiğime
Rüyamda demin gördüm seni
Öbür âleme gidip dönmüşsün sanki
Yüreğimdeki ateşi unutmamışsın ta ki
Akşam olmuş çok da acıkmışsın sevdiğim
Haydi şuradan et alalım, dedin
Yanağıma dudağınla bir öpücük değdirdin
O an dünyaları bana
Sevgini gönlüme salıverdin
Sevgilim
Unutmadım seni, sıcaklığını
Kokunsa duruyor bağrımda hâlâ
Daha dünkü gibi
Hasretliğin dudaklarımı kurutmuş
Rüyamdaki bir busen yüreğimi ısıtmış
Senin bir anlık sevincin dünyamı aydınlatmış
Bir gülüşün ruhumda mutluluğuma yer tutmuş
Sevdiğim
Keşke gözlerimi açıp uyanıvermeseydim
Gitmezdin sen değil mi
Sevgilim
2009

Mektup - 36

Sevdiğime
Sensiz sabahın ışıkları inadına doğuyor
Her doğuşu hasret olan bedenimi
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Güneşiyle yakıyor
Yağan yağmur yüksek dağdan
Sel olmuş da hiç durmadan akıyor
Uzun aylar, yıllar geçti
Susuzluğumu serin sular almıyor
Sevdiğim
Dön gel yârim dön gel de artık
Yüreğimde bütün kanlar,
Damarlarımda olan canlar
Ayrılıktan solan aşklar
Yok ediyor günden güne beni
Sevdiğim

Aşkımı almışsın gökyüzüne,
Sevdan kaplamış bütün bağrımı
İnadına yıldızlara bensiz bakıyorsun
Her yıldızın taşıdığı o acıyı, yüreklere taşıyorsun
Sevdiğim
Akıp dolduğu gönüllere şimşek gibi çakıyorsun
Beni bensiz
Anıyorsun değil mi sevdiğim?
2009

Mektup - 37

Sevdiğime
Aşkımızı yanına alarak
Bir umut yolculuğuna çıktın sen
Yüreğinde acıları tadarak
Sonsuzluğa sevdamızı kattın sen
Sevdiğim
Bomboş duruyor senden uzakta gönlüm
Gözyaşları döküyor, anılarda ömrüm
Yalnız kalmış hasret kokan yüreğim
Sevgilim
Ben sensiz bu âlemde dağ başında
Dolaşan
Kıpkırmızı olgunlaşmış bir çileğim
Ellerinle gelip yolaydın
Bedenimi
Kurutaydın güneşte dallarımı da
Bırakmasaydın tek başıma beni
Peki şimdi
Eller dokununca patlayacak yüreğim
Kıpkırmızı yabancı dudaklar arasında dağılacak
Gönlüm
Yok, yok inan senden başka bedene girmeye
Ruhumun tahammülü,
Aşkım sevdamızdan yana tütüyor
Rüyalarım her ikimiz için yazıyorum mektupları
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Geri dön sevgilim
2009

Mektup - 38

Sevdiğime
Karanlıkta yârimi, arayıp bulur isem
Sensizliğime ağlayarak isyan etmekteyim
Acıları anılarla hatırlayıp deşerek
Gökyüzünde yıldızlara çekmekteyim
Toprak ile bedeninin üstünü örtmekteyim
Canım sevgilim

Göremedim bir türlü özlediğim yüzünü
Hayallerim gece gündüz rüyalarda düşünü
Düğünlerde bayramlarda bana bakıp gülüşünü
Unutamam unutmadım sevdiğim

Hele ellerinle ellerimi tuttuğun o ilk günü
Daha dün gibi hayalimde sevgilim
Ne kadarda çabuk geçmiş
O günler
Peki ya şimdi
Sensiz seni özleyerek beklemekteyim
Sevgilim
2009

Mektup - 39

Sevdiğime
Bu dünyada o yâr ise eğer
Önüne diz çöküp günlerce ağlarım meğer
Saatlerce hatır sorarım, yazdıklarımı okur
Bu âlemi ikiye bölerim
Sevenlerle sevmeyenleri ayrı ayrı dokurum sevgilim

Yokluğundaki acıyı yaşarken anlayamadım
Sensizliği boş göğsümde taşıyamadım
Sızlandı durdu sensiz yüreğim
Ruhun âdeta gökyüzünde kayboldu
Sevdiğim
Bütün sevgim seninle gitti bu elden
Gölgelerin kayboluverdi güneş doğarken
Kızarıverdi şafak sevdamızı anarken
Bekliyorum seni mektuplarını yazarken
Sevgilim
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Sabah kumrular nasiplerini arıyor
Çıkardığı sesleriyle gönülleri tarıyor
Ürkek hâlleriyle aşkımızı andırıyor, giden
Sevdiğim

Korka korka yaşadık ömür boyunca
Anne baba hâlâ duyar diye korkunca
Ateş yakıp bacaları sarınca
Evlenmiştik seninle değil mi?
Sevdiğim
Aştık âlemi
Göz göre göre sonsuzluğa uçarken
Doymadı sevgimiz yokluktan kaçarken
Bütün zorluklar bitmişti rahata kavuşurken
Tükendi ümitler
Sevdiğim Cennet’te beni bekler
Yüreğim hâlâ adını andıkça titrer
Sevdiğim
2009

Mektup - 40

Sevdiğime
Karanlıklar o dağında
Resmini arar sorarım
Bulamadım, tutamadım sevgilim
Yüreğine girip kaybolamadığım
Ruhunu arar dururum
Bir tanem
Ağzındaki acılığı
Silemedim yıkayamadım
Ellerimle seni
Hasretinden bu âlemin zulmünü
Sevenlere âşıklara diyemedim sevgilim
Gökyüzünde akşamları kızıllığa baksana
Acıları o ateşe atsana
Sevda ışığına aynamızı tutsana
Sonsuzluğa sevgimizi yansıt
Yansıt sevgilim
Satır satır dokuyorum mektuplarımızı
Aşkımıza anıt yapıyorum
Tuttuğumuz şarkılarımızı
Dostlara diyemiyorum acılarımızı
Gelmeden uykudan uyandırma
Beni sevgilim
Hayalinle oralarda sabitleşmişim
Seni sonsuzluktan döneceğin günü
Sabırsızlıkla beklerim
2009

Mektup - 41
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Sevdiğime
Sen sevgilim
Kalbimin sahibiydin
Okulda severek dersini verir
Özenle öğrencilerini eğitmeye çalışırdın
Evimin kadını, hizmetçisi, aşçısı
Hastabakıcısı, ütücüsü, bulaşıkçısı idin
Çocuklara bakar yemek yapar, çamaşır yıkardın
Bazen düzen yapar, bazen de temizlerdin evimizi sen
Düşünüyorum da şimdi
Birlikte yaşarken
Ben neydim,
Neydim be sevgilim! ...
2009

Sevgiyi Aşar

Kabilse çamur
Hikmetse anar
Bu sevda aşka da
Seveni yakar

Ayrılık varsa
Hikmeti sorar
Kalpteki yara
Sevgiyi aşar
2008

Mektup - 42

Sevdiğime
Canım sevgilim
Bedenin toprak altında uyurken
Acılarının tükendiğine seviniyorum
Hasretin deliyor yüreğimi o zaman
Ruhum seninle gece gündüz dolaşırken
Sonsuza kavuşacağım günü bekliyorum
Çünkü seninle olacağım o zaman
Sevgilim

Sevdanın esiri olmuş dünyam, ışığım, ateşim, suyum gibisin
Nefes alıp vermem zorlaşıyor seni andıkça
Yokluğun deliyor bedenimi
Ayaklarım çekmez oldu seven kalbimi
Sızlıyor dizlerim
Ne kadar zormuş sensiz olmak bu âlemde
Bana koca bir yük hasretin
Taşıyamaz oldum sensizliği
Kimse bilmiyor anlamıyor hâlimi
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Kimi unut diyor, kimi yaşamaya devam
Kimi gül, kimi eğlen karmakarışık oldu sensiz bu âlem
Bense her saniye seninle gezerken
Rüyalarım geçmişimizle dolu, seninle olurken
Huzur buluyorum seninle nefes alırken
Sevgilim

Arada bu satırlarla da seninle konuşuyorum
Telefonlaşamıyorum
Dinlerler diye korkuyorum
Sevgimize nazar eder istemeyenler
Ayırtırlar sonra ikimizi birbirimizden
Hapse atarlar Ergene koncusun diye

Bu dünyada sensiz hapse girmek istemiyorum
Diri diri
Baksana şairler yazarlar, doktor ve subaylar hep içeride
Dışarıdakilerde korkularından intihar ediyorlar
Hapse düşmemek için
Şunu bilgi beni de yakalasalar
İntihar etmem
Çünkü sana sonsuza dek kavuşamam o zaman
Sana kavuşmak için Allah affetsin
Zamanım doluncaya dek beklerim sevgilim
Haberin olsun geçen her gün sana yaklaştığımı hissederim
Sevgilim
2009

Mektup - 43

Sevdiğime
Buğday misali söküp alsam
Seni o topraklardan
Bassam bağrıma gönlüme soksam
İşte o an atıversem kucaktan kucağa senin
Sevgini
Sevgi misali yüreğime soksam bedenini
Acılarına acı,
Hasretine hasret desem bu âlemde
Rüyalarımda el ele gezsem
Seninle
Anıların fotoğraflarla albümler arasında duruyor
Bakmaya korkuyorum
Sensizliğim anlaşılacak diye
Ey sevgilim dinle yüreğimin sesini,
Sensizliğimin nefesini hissediyorum ciğerlerimde
Haşır haşır geliyor kulaklarıma bronşit olmuş beden gibi
İşlemişsin yüreğimin derinliğine
Çıkman çıkartmam mümkün değil
Hangi çılgın ilaç içirip de söküp atacak bunu
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Bir hayal misali sevda zannediyorlar ikimizin aşkını
Yanılıyorlar elbet
Toprak paklar, toprak iyi eder yaramızı
Sevgimiz
Dilden dile gönülden gönüle haykırır gün geçtikçe
Anılar arkamızda Leylalar Mecnunlar yaratmış bir fazla olsa ne çıkar
Bu âlemde
İşte bu yaralı yüreği tedavisi Tanrı’ma kaldı yine
Sevgiler selamlar tüm seven sevilen yüreklere
Selam söyle
2010

Sen Yanımda Olmayınca

Her seferinde telefon açıp
Nasılsın, diye soruyorum sen canımsın
Sense ayağından, belinden hep sızlanırsın
Şimdi kim mesaj ediyor, o ağrılarına
Ayağına, beline
Hatta ilk hamileyken kalçandaki, sızlayan sana acı veren, Âdeta inleten yerine
Merak etme
Bütün bunlar, kullandığın ilaçların tetiklemesiyle
Geçti bir yıl, bitecek o zaman bir yılın daha gelmesiyle
Anladın herhâlde,
Vücudunda dolaşım bozukluğu yapıyor haplar
Kullan sakın ha, mücadele et
Fazla iş görme dinlen, istirahat et
Olur mu canım sevgilim
Kontrolün var eylül ayında
İnşallah ondan da iyi haber alınca
Birinciyi atlatmıştın, hatırla
İkinciyi de atlatacaksın bu inançla
Çok merak ediyorum
Ben de acı duyuyorum
Sen yanımda olmayınca
2007

Mektup - 44

Sevdiğime
Sevgilim
Atıversen beni de
Soksan kalbinin derinliğine
Beni orada saklasan, sonsuza dek
Uyanmasam kalsam bedeninde
Acılar duruyor hâlâ hepsi yerli yerinde
Seveni sevmeyeni belli de

Tut elimi bırakma istersen
Sen seviyorsan beni
Uyandır iyice silkele bedenimi
Kendime getir hem seni hem de seni seveni
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Bak titriyor kalbim sesinden belli
Çok derinden geliyor sevdamızın seli

Anılar hayaller birbirine karışmış
Rüyalar gerçek gibi
Duygular konuşuyor, koklaşıyor birbiriyle
Sadece sessiz sinema gibi
Unutmak mümkün mü hiç seni
Severdik birbirimizi deliler gibi
2010

Mektup - 45

Sevdiğime
Ne düşünüyorum biliyor musun?
Ben ölmüş sense yaşamış olsaydın
Dayanır mıydın bu acıya
Bu yalnızlığa, çaresizliğe
Sessiz kalır mıydın bu ıstıraba
Bensiz bedenin ağrılarına
Sevgilim
Biliyorum yakardı kalbin
Yaşayan sevgini, yüreğini
Sarardı dumansız ateşi
Beyninden fışkırırdı âdeta
Durmazdı acılar titretirdi, sevdayı
Sevgiyi hatta dolaşacak tüm dilekleri
Dayanır mıydın bütün bunlara bilmem
Sevgilim
Bilmek de istemem inan
2010

Mektup - 46

Sevdiğime
Bir bak sevgilim sensizliğin acısı yanar kalbimde durmadan
Titretti bedenimi, beynimi yaşayacağım bugünleri
Dağladı kızgın demir çubukla yalnızlığın ruhumu
Bakamadım anılara
Unutamadım hayallerimizi
Yaşamak istemiyorum sensiz bu âlemde yeter, yeter artık
Her gün kokun burnumda tütüyor
Sesin kulaklarımda çınlıyor
Çocuklarımızın yüzünde seni görüyorum
Durmadan
Arkadaşlarınla karşılaştığımda seni soruyorlar sanki
Çarşı pazar gezemiyorum sensiz
İnan büyük alışveriş merkezlerine çıkmıyorum artık
Yoksun diye acılarını hissediyorum benliğimde
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İşte ben bütün bunları taşıdım yaşadım bir bir yüreğimde
Sen sonsuza giderken bıraktığın alev sardı bedenimi
İlk anlar dayanılacak gibi değildi
Şiirlere dökmeye çalıştım bir zaman
Doğru yanlış durmadan
Hep seni yazdım, aşkımızı anılarımızı kazdım
Satırlarımda,
Acıların dinmek bilmiyor yakıyordu
İnan sabretmek öyle zordu
Yapamadım ulaşamadım bir türlü ne sana ne de aşkımıza
El açıp yalvardım Allah'a
Sabır istedim merhamet istedim beş vakit namazlarımda
Bir an rahatlar oldum ona yaklaştığımda
Su serper gibi ateş üstüne
Yüreğimi duman sardı, içten içe durmadan yandı
Sevdan sönmedi hiç bir zaman
Kaybolmadı inan
Aşkımızı yok zannetme
Korun duruyor hâlâ yerinde sönmeden duman
Sonsuzdaki kaldığın Cennet mekan
Kokar burnumda
Hakka hakikate kanan ruhum
Sevgim
2010

Beni Bırakmazdın Canım

Ben sana dünya güzelliklerini tattıramadım
Tam tattıracağım anda sen
Toprağa kaçtın
Bunca geçen zamanı geleceğe ve çocuklarına
Adadın
Öleceğini anlamadın
Ben emekli olunca aylığımı sana bağışladım
Hep onunla neler yapacağının
Hayalini yaşadın
Kimi zaman sahilde, kimi zamanda Balıkesir'de
Ev aldın
Ölümü ve öleceğini hiç akılda tutmadın
Tutsaydın
Beni bırakmazdın, canım
2008

Mektup - 47

Sevdiğime
Karanlıktan korkuyorum artık, sen yoksun diye
Özlemim bedenimi sarmış, bir ateş gibi
Bıraktığın acılar yüreğime hediye
Sessiz bu âlemden kaçışın
Dost ve düşmanlarını şaşırtmış
Hepsi hayret içinde
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Hayat dolu şen şakrak biriydin
Yüreğindeki acılar
Yaşamını perçinlerdi güç alırdın bunlardan
Hayata küsen dostlarına enerji kaynağı idin
Işık verirdin her birine
Oymak oymak aydınlatırdın onları ve beni de
İşte korkum ondan olsa gerek
Sevdan içimi ezerek
Karanlıktan korkuyorum artık neme gerek
Sevgi aşk bitti
Sensizliğim sabitti
Yok olmuştun bu girdabın içinde
Acılarımı anarken hatıralar
Silinir zannettim nafile, daha da güçlendi
Yüreğimdeki sevdan kapladı
Tüm gözümün gördüğü her yeri
Karanlık boşluk gibi sonsuzdu sanki
Hiç bir şey yok veya çok, anlaşılmıyor ki
Göz bebeklerim küçülmüş
Var olanları yuttuğu gibi
Sevgilim
Saklanıverdin içine
Korkuyorum ben ta küçüklükten
Tutsaydın ellerimi gelirdim arkandan çekinmeden
Ya şimdi
Çok korkuyorum
Çevremi göremiyorum sensizliğime üzülüyorum
Anılarınla avunuyor
Resimlerini izliyorum, her an kahroluyorum
Sevgilim
2010

Beklenmektesiniz – 2

Mezarının başında
Toprağını aldım kokladım yoktu kokun
İçime çektim hâlâ kokunu
Alamıyordum
Ama orda olduğunu biliyordum
Çünkü ellerimle ben dostlarımla koydum
Sen beyaz gelinliğinle yatıyordun
Seni orda hep öyle hayalliyorum
İçerime bıraktığın o sevgi dolu acın
Sızlatıyor bedenimi
Ruhum ruhunu arıyor gece gündüz
Arada çık gel de bırakma ne olur
Beni ve çocuklarımı yalnız koyma
Sensiz kimsesiz
Beklenmektesiniz
2008
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Mektup - 48

Sevdiğime
Sevgili yârim senden ayrılalı iki yıl yirmi üç gün oldu
Şu ana kadar sensiz yaşamak bana zulüm oldu
Kokun ciğerimden, hayalin gecelerimden
Anılar albümlerden, belki gelir diye
Gözlerim yollarını beklemekten her gün doldu
Betim benzim gül gibi sararıp soldu
Sensiz yaşamak gerçekten bana çok zor oldu.
Yılın ilk karı yağdı
Çok severdin beyazı
Çıkıp haykırırdın Her günüm ak olsun
Tüm insanlar huzur bulsun mutlu olsun! diye
Sen gidince bu âlemden, seven bu yüreğim
Yandı yandı kül oldu.
Mutluluklar da seninle birlikte bu âlemden yok oldu
Sevdiğim, yok oldu
Kar ne kadar tüm siyahlığı kapatsa da
Aradaki siyahlıklar hiçbir zaman gitmiyor
Kanser gibi büyüyüveriyor birden
O ak görüntü yok oluveriyor aniden
Eriyor olsa gerek
Senin bu dünyada eriyip yok olduğun gibi
Hep güzellikler hep iyiler kayboluyor, bu âlemden
Neden?
Dayanamıyorlar çirkinliğe herhâlde
Yaşam bu yüzden çok zor geliyor ruhuma
Daralıyorum, boğuluyorum sensizliğime
Anılarınla avunuyorum, geçmişi hayalliyor
Bir an da olsa o mutluluk rahatlatıyor bedenimi.
Özlüyorum birlikte olduğumuz
Geçmiş o tatlı günleri sevgilim
2010

Nilgün Fotoğraflarına Baktım

Nilgün fotoğraflarına baktım daha demin
O kadar mutlu o kadar tatlı bir de güzelsin
Bakmaya kıyamıyorum her zaman gülersin
Dayanamıyorum sana beni orda beklersin

Kalbim o kadar sevmiş ki acın bana zevk veriyor
O acını duymaz isem vakitler geçmek bilmiyor
Anılarımız olmazsa bu dünyada gün geçmiyor
Dayanamıyorum sana beni orada bekliyor

Bu sevda bu aşk biter mi bitmez mi bilmem
Bunu zaman gösterecek içimdeki alevden
Çıkan duman yok gözlerimle de göremem
Dayanamıyorum sana beni keşke affetsen
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Hayatım acılarınla dolsun seni bana unutturmasın
Çok çektin biliyorum hep olgun hem de masum
Yaşadığın sürece beni mutlu ettin rahat olasın
Dayanamıyorum sana beni iyi hatırlayasın
2008

Mektup - 49

Sevdiğime
Birlikteliğimiz çok kısa geldi bana, sana doyamadım
Hayallerimiz vardı
Daha birlikte yapacaklarımız yarım kalan düşüncelerimiz
Alabildiğineydi...
Sevgilim.
İşte bu yüzden
Emekli olamıyorum.
Söz vermiştim sana, dilediğin gibi harcaman için
Bu emekli param senin demiştim çok da hoşuna gitmişti
Sen de hep hayal ederdin
Balıkesir'de mi,
Sahil de mi ev alalım, diye kararsızdın
Karar bile veremeden gittin
Beni de kararsızlığa ittin…
Sevgilim
İşte ben de bu yüzden ne yapacağıma karar veremiyorum
Emekli olamıyorum
Çocuklarımız ve yuvamıza sahip çıkmak
Anılarınla yok olmak istiyorum
Seni çok özledim seni seviyorum
Sevgilim
Eğer izliyorsan bizi bazen çok çaresizim
Yok oluyorum, desteğini arıyorum
Çocuklarla mücadele ediyorum
Seninle yarım kalan hayallerimizi tamamlayım istiyorum
Hiçbirinin de kalbini kırmak istemiyorum ama
Kendi kalbim her gün bu yüzden kırılıyor,
İşte o an seni arıyor, yardımına muhtaç oluyorum
Bazen konuşacak dertleşecek kimseyi bulamıyorum
Dualar ediyorum.
Tanrı’mdan sabırlar diliyorum
Ama çok yalnız kalıyorum
Destek bulamıyorum kimseden
Onlar da haklı onlar da bunalım içinde olabilir
Ama yaşam devam ediyor.
Yeni yaşam kurmaları için çalışmak gerekir
Hayatlarına yön vermeleri gerekir
Kaçmak sığınmak değil, işte ben bu çelişkiler içinde
Sensiz mücadeleme devam ederken ağlamak geliyor
Sana sarılmak koklamak istiyorum
Bana bakıp gülmeni
Canım sevgilim demeni bekliyorum
Sevgilim
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2010

Mektup - 50

Sevdiğime
Yokluktan varlığı, soğuktan sıcağı
Bekarken evliliğe
Hatta açken tokluğu birlikte el ele
Sabırla yaşadık
Bazen giyinemedik
Azı çok saydık ama yine yaşadık
Bazen de çok oldu
Eşe dosta muhtaç olanlara dağıttık
Üşüdük birbirimize
Üşüdükçe sıkı sıkıya sarıldık,
Bununla yetindik başkalarında sıcaklık aramadık
Kendi kendimize ısındık
Bazen için için ağladık
Gözyaşlarımızı göstermedik sakladık
Kimi zaman da sıkıldık
Dışarıya bu sıkıntımızı aktarmadık
Birlikte baş başa konuşarak, koklaşarak
Hepsini atlattık
Eş dost hatta bazen arkadaşsız kaldık
Yürüyerek koşarak dışarıda sokakta doğayı gezerek atlattık
En zoru
Halasız, teyzesiz, amcasız kısacası akrabasız kaldık
Kısa ziyaretlerle onları da aştık
Seni yıkan kardeşsiz yiyensiz
Onlarla bir olamamanın ezikliği
Üzerinden atamadık
Bu derdine olan çaresizliğimi hiç bir zaman unutamam
Sevgilim
En son tatilinde artık ailenle mutlu olmanın
Onlarla dolu dolu yaşamanın
Kararına yön vermiştin
Bu yön yetmedi yüreğindeki o yara seni bizden alıp
Sonsuzluğa bizlere doyamadan alıp götürdü
Şimdi orada rahat uyu
Sevgilim
Bizler senin anılarınla yaşıyor
Dolapta duran elbiselerini koklayarak
Sensizliğin verdiği boşluğu
Yalnızlığı
Yüreğinde bıraktığın o acıyla birlikte unutmadan
Yaşamaya çalışıyoruz
Sevgilim
2010

Mektup - 51

Ben Sana Gelirim
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Hey sevgili yârim hey
Hasretim bak
Yakıyor sensiz olan bedenimi
Ne zamana kadar daha yakacak ciğerlerimi
Bilmiyorum
Tutma beni bekletme bu ellerde
Dayanamıyorum artık
Bunca çektiğim acı, sızı
Sarmış ruhumu
Kalmışım sanki garip yaban ellerinde
Sensiz ve yalnız
Dünyanın tadını alamıyorum
Ne dağı ne yeşili ne taşı ne de gölü
Etkilemiyor bulut rüzgar ve yağmurun sesi
Hepsinde bir an seni arıyor
Kokunu duyamayınca kahroluyor yüreğim
Soramıyorum göçmen kuşlara seni
Yok diyecek diye
Özlüyorum birlikte geçen günlerimizi
Kendi kendime bazen sorguluyorum
Neden o günler sana daha çok sarılmamışım
Neden seni ciğerlerime kadar solumamışım
Neden birlikte her anımızı dolu dolu yaşamamışım
Neden ağlayıp neden gülmüşüm
Neden bunlara vakit ayırmışım
Hâlâ bitmiyor nedenler
Anlıyorum, anlıyorum ben sevenleri
Hasreti acıyı ve gurbeti, sevdiğini kaybedenleri
Allah aşkına yaşarken kıymetini bilin
Sevdanın aşkın sevginin hatta sevilmenin yerini
Unutmayın sonsuzluğu
Oradaki umudu güzelliği sevgiyle süsleyin
Yıllarca sevenler gönülden gönüle gezenler
Yunuslar, Mevlanalar, Karacaoğlanlar
Leylalar, Mecnunlar, Keremler, Aslılar
Adını duyamadığımız adsız sevenler, sevdiğini içine gömenler
Sevip de sanal âlemde görüşemeyenler
Kısaca güller dikenler yok olacak burada
Her şey güzel olacak Tanrı’nın katında
En büyük aşkı tadacaksın o zaman
Karanlıklar olmayacak her yer nur kaplayacak
İçin rahat huzur ve hatta mutluluğa ulaşacak
Gerçek sevip sevilenler Hakk’a inecek
Sonsuza kadar Cennet’te sevdiği ile gezecek
Dünyadaki hasretini orada giderecek
Sevgilim
Bekle sen değil ben sana gelirim
2009

Mektup - 52

Beni Severmişsin
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Sen bu âlemden gittin ama
Ben her an senin yanındayım
Çürüyen etin, eriyen gözlerin derilerin
Hatta üstüne örtülen toprağından da
Yakınım
Boşalmış kemiklerin duruyor
Yıllarca bozulmadan iskeletin
Kendini yalnız hissettiğinde
Elini kaybolan yüreğinin üstüne getir
İşte ben ordayım
Sen sonsuzda gezsen de
Yanındayım
Seviyorum çünkü ben
Bir kere sevdim
Tanrının katında taraf değilim sevgilinim
Sense kanat takmış bir meleksin
Yanına geldiğimde acep
Beni sever misin
Sevgilim?
2009

Mektup - 53

Bir aşk bir sevdanın uğruna
Çaresizliği, güçlü iken güçsüzlüğü
Son teknolojinin yaşandığı anda
Evde doğal doğumla
Ağrı ve sancılarını çektiğin sonsuz gücü
Hatta anneliğin zirvesini
Üç çocuğu büyütürken de dolu dolu yaşadın
Sevgilim
Bu yüzden hem evinin kadını hem de
Kutsal olan öğretmenliğini en iyi şekilde
Yerine getirdin, canım
O anlarda yokluğu varlığı hissettirmedin onlara
Kimi zaman ağladın kimi zamanda güldün
Sızlanmadın zevkle yaptın ve tattın hepsini
Çünkü sen sevmiştin
Sevdiğin için de katlanmıştın hayatım
Yürü be kızım yürü sen mi kazandın
Yoksa yaşadıkların mı?
Bak sen tanrı katındasın şu anda
Bense tükenecek yok olacak alemde
Hakkın ve hakikatin içinde dururken
Kanatlanmış olarak uçtuğunu hissediyorum
Sonsuzlukta, ruhunun
Ne ağrı ne sızı ne yara ne de yokluk tasası
Hepsini bıraktın bu dünyada
Artık sen bir meleksin sevgilim melek
İster inan ister inanma ama
Huzur dolu yüreğinle, hayran hayran izliyorsun
Bizleri Hakkın Cennetinden.
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Üzülme sen aşkım
Geleceğiz çok yakın bir zamanda, senin yanına
İşte o an… İşte o an nasıl olur nasıl olacak diye
Dualar ediyorum durmadan, kokunu özlüyorum
Seni sensizlikte arıyorum, boğuluyorum
Bazen yanıma yaklaştığını hissederken
Kalbim küt küt diye atıyor
Sessizlik ve içimdeki ses beynimde yankılanıyor
Seviyorum seni sevgilim, inan çok seviyorum
İster uzayda, ister sonsuzlukta nerde olursan ol
Umurumda değil mekanın yeter ki acı çekme sen
Senin acı çekmene inan dayanamıyorum
Canım sevgilim yok oluyorum o anda
Ne hayalin ne gölgen
Göremiyorum hiçbirisini
Sadece hissediyorum… seni, sesini, gülümsemeni…
Kokun da yok…
Gözlerimden akan yaşlar sana geliyorsa eğer
İyi düşün…
Hiç durmadan ağlayayım seni boğana kadar
Doldurayım tüm çevreni gözyaşlarımla
Sonra da yüzerek yanına gelip kurtarıcın olayım
Sarılıp yanağını yanağıma dayayayım
Sonsuza dek hiç senden ayrılmayayım
Canım sevgilim
Birlikte uyuyup birlikte uyanalım olur mu?
2009

Mektup - 54

Nilgün’üm
İlk karşılaştığımda yüreğime ılık ılık esen
Bir rüzgardın sanki kılıç gibi oturdun kalbime
İşte o günden sonra evlenmeye karar verdik birlikte
Artık benim
Sevda yüklü trenim oldun
Ömrümden senin ömrüne
Ömür eklemek isterdim
Sabahtan akşama dek
Durmaz senin yolunu beklerdim
Canım sevdiğimsin
İlk göz ağrım
Sende tanıdım dünyayı
Seninle oldum yaşam boyu hiç ayrı kalmadım
İnan sana hâlâ doymadım
Nasıl geçti bunca yıl
Daha dün gibi yüreğim anı dokur
Seninle birlikte yaşadığımız aç susuz yoksul günlerimizi
Film şeridi gibi geçer gözümün önünden
Bitmez tükenmez hatıralar durur yerli yerinde
Hele o kokun
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Unutulmaz dağ kekiği kokun var ya
Sanki Cennet bahçesinden eser gibiydi burnuma
Mümkün değildi unutmak o kokuyu yakalamak
Ciğerlerime çekerdim doyamazdım o an bile
Sarardı tüm benliğimi kaybolurdu o koku aniden
Her zaman olmazdı anlayamazdım neden
Bambaşkaydı o sevgilim
Şimdi ben sensiz bu âlemde nasıl
Nasıl beklerim
Sabır diliyorum Tanrı’mdan sensizliğin acısını
Yüreğimde taşıyorum
Her vakitte sana dualar ediyorum
Cennettesin bunu biliyorum,
Çünkü çok merhamet yüklüydün
Hep başkalarını düşünürdün
Kendi dertlerini ancak eşinle bölüşürdün
Büyük küçük demeden hediye vermeyi çok severdin
Elindeki son kuruşuna kadar dağıtırdın
Kendin için değil hep başkaları için yaşadın
Sessiz geldin bu âleme sessiz terk ettin
Rahat uyu Cennetinde
Ama şunu bil ki en son sözünü her zaman merak ettim
Ne derdin bana, sen acaba
Canım sevgilim
2009

Mektup - 55

Sevdiğime
Canım sevgilim sensiz geçen şu günlerimi
Anlatmak mümkün değil
İçim parçalandı
Adını andıkça sesim değişti duygu doldum her an
Gözlerimin yaşını tutamadım, ağlamaktan
Kendimi kurtaramadım, anılardan
Bu kadar mı sevgi olur
Bu kadar mı insan bütünleşir sevdiği ile
Eğer şu yüreğim olmazsa
Alıştım yemek yapmaya, çamaşır yıkamaya
İki günde bir süpürüyorum etrafı
Tüm arkadaşların eşin dostun kardeşlerin bile unuttu ya
Peki ben sevgili eşin, bir an aklımdan çıkmıyorsun ya
Bir de akşam herkes odalarına çekilince
Boş olan sensiz şu yatak var ya…
Kahrediyor parçalıyor ruhumu seni aramaktan
Mümkün mü senin anılarından uzaklaşmak söz etmemek
Buram buram sen yaşıyorsun her yanımda
Ah… şu yüreğim ve anıların olmasa
Unuturum belki
Benden başka sevdiğini kaybeden ayrılan
Yok muydu sanki, bu dünyada
Ama sen ve ben başka
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Deliler gibi sevmişim ben
Bağlanmışım sonsuza dek, ruhumu incitmeden
Sana
Ey sevgili yârim duy sesimi!
Verdiğin acılarına alıştı bedenim artık
Ne olur uyansana
2008

Mektup - 56

Sevdiğime
Ne Yapalım
Sevgili eşim öldün ama hâlâ içimde yaşıyorsun.
Eşim diye hitap ettim, çünkü seni hala seviyorum.
Başka birisini kabullenemiyorum
Hani evlenirken söz vermiştik
Her şeyi birlikte yapacaktık.
Daha bitmedi yapacaklarımız.
Yetmedi zamanın, ne yapalım.
2008

Mektup - 57

Sevdiğime
Mektubunu daha dün aldım postadan
Bana gel diyorsun arka yoldan
Dudakların yanaklarını arıyor durmadan
Ellerin ellerimi tutuyor
Gözlerin beni artık görmüyor
Yağmurun ıslaklığı duruyor bedenimde
Gözyaşlarım senin için akıyor
Elmacık kemiklerim ıslanmış
Deden tüfeğini almış
Babanın sustası varmış
Tüm komşuların muşta takarmış
Ne yazar
Bu dünyada yaşıyorsam eğer
Geçmişim geleceğim mutlaka iki elim kanda olsa
Senin yanına geleceğim, gerisi boş yazar
2008

Mektup - 58

Sevdiğime
O An
Bir dost sordu dün seni yolda bana
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Ne söyleyeceğimi bilemedim inan
Ağzımın içinde senin ismin
Öldü diyemiyorum bir an
Dondum
Yüzüne aptal, aptal bakakaldım o an
Tekrar sordu
Dolmuştum artık
Boşaldım hıçkırarak ağladım birden
O da şaşırdı ve üzüldü
Ne olduğunu bile anlayamadı
Uzaklaştı hemen oradan.
Çıkmıyorum bu yüzden dışarı
Seni bana soracaklar diye
Ben de cevap veremiyorum içim doluyor
O an
2008

Mektup - 59

O Anda Yoktun
Bahçede oturuyordum
Seninle birlikte çay içtiğimiz yerde
Rüzgarın esişinden seni hissettim
Tatlı tatlı yüzümü okşuyordun
Dalların arasında elini uzatmış
Bana gülüyordun
İçim titredi biran…
Kokun hâlâ genzimde duruyordu
Sanki hiç gitmemiş
Sonsuza dek yanımda gibiydin
O güzelim içli yanık sesinle adımı söylüyordun
Yüreğim ilk tanışmamızdaki gibi küt küt atıyordu
Heyecandan ellerim titriyordu
Aptal aptal bakar oldum sana
Konuşamadım…
Dilim tutuldu…
Yanımda olmanın mutluluğundan olsa gerek
Gözlerimden yaşlar akmaya başladı
Ne olur bir daha ayrılma benden
Yalnız bırakma bu âlemde beni
Bir kere yaşadım çok acı geldi bana
Unutamadım seni
Sensizliğin acısı çok ağırmış meğer
Derken gözlerimi açtım
Yine kayboldun birden…
Rüyamda görüyormuşum seni
Kalbimin sesine bak hâlâ çarpıyor
Vücudum terden sırılsıklam olmuş
Yatağın ortasında kendimi sıkarak sarılıp kalmışım
Yorgana…
İşte sen yoktun yanımda o anda
2009
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Mektup - 60

Uzun bir hastalık döneminden sonra
Ne kadar rahat, ne kadar iniltisiz
Ne kadar huzur dolu, olduğunu gördüm
Yüzünden nur akıyordu o an sanki
Sessiz gittin bu âlemden
Tüm dertlerini içinde eriterek
Acıların bedenin de nur oldu,
Yaşarken
Sessiz çektiklerin
Dünyadaki, günahlarına kefaret oldular
Ölüm anındaki rahatlığın
Gösterdi
O an çok da huzurluydun
Acısı sızısı tükenmişti vücudunun
Tükenmiştin mutluydun artık
Gökyüzündeki ruhun
Bedenin çevresinde
Sonsuzluk yayıyordu
Allah’ıma kavuşmanın sevinciydi bütün bunlar
O da nur veriyordu yüreğine ve yüzüne
Kışın o soğuk karlı buzlu toprağı
Senin sıcaklığın ısıtıyordu
Allah’ın nuru da aydınlık veriyordu bizlere
Gökyüzünü ışıl ışıl parlıyordu o an
Güneş
Ta ki üstüne toprak örtünceye kadar
Sonra
Kapladı etrafı tekrar soğuk kar ve fırtına
Toprak görülmez oldu birden
Acıların gitmişti aniden
Görevini yapmış tamamlamış bir insanın
Mutluluğu vardı yüzünde
Sanki ölüme gülüyor gibiydin
Yatıyordun tıpkı melekler gibi
O şekilde
Sana bakan yüzlere bu mesajı veriyordun
O nurlu yüzünü gösteriyordun bizlere
Geziyordun Cennet bahçesinde
Rahat uyu sevgilim
O sonsuzluğa geleceğim ben de
Gezeriz melekler arasında el ele seninle
Seni sensiz seven
Sevgimle
2009

Mektup - 61

Senin İçinde Yok Olurum
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Bu sabah uyandığımda içim titriyordu
Seni rüyamda görmüştüm
Evde oturduk yedik içtik tam ayrılma vakti geldi
Siz gidin ben buradayım, dedin
O anda yüreğimi erittin.
Olmaz bırakmam seni deyince de
Ben burada nikahlandım, artık
Senden ayrıyım
Bir arada olmamız imkansız, dedin kabullenemedim
Çünkü seni çok seviyor,
Sensiz yapamıyordum
Sen bu sözleri isteyerek söylemediğini hissediyordum
Dilin söylüyordu gidin, ama yüreğin diyemiyordu
Biliyorum
Bunu söylerken gözlerindeki mahzun bakışlardan anladım
Sen de bizleri seviyordun, belki de zorunlu diyordun
Sevgilim…
Seni ve gönlünü almak için kalbimin çarpıntısını tu-tamadım
İçim ağladı biran sensizliği ve ayrılığı düşündüm
Boğazım tıkandı gözlerim sulandı o anda
Seninle yalnız kalıp konuşmak ikna etmek istedim
Nafile
Sen istemeyerek kararlıydın
Benden ve çocuklarından ayrılmaya
Bunun acısına nasıl dayanacaktın
Karma karışık duygular içerisinde
Acın göğsüme saplanmış sonsuza dek sensizliği düşününce
Kahroluyordu bedenim
İçin için adeta tuz gibi eridim, tükendim
Yatağın içerisinde buz gibi soğuk terle sersemledim
Gerçek hayatta yaşadıklarımı bir anda
Belki de saniyeler arasında
Damarımda dolaşan kanda hissettim
Sensiz ve sensizliğe tahammülüm yoktu
Bu âlemde kokunu göğsümden
Sevgini yüreğimden
Ruhunu geçmişimden
Silip atamadım
Hâlâ seni düşünür seni sonsuzluklarda ararım
Tanrı’ya yalvarıp günahlarını ve azapların varsa
Bağışlanmanı isterim her gün
Senin için vardım bu âlemde
Senin için de yok olurum canım sevgilim
2009

Ahretliğin Hatice Geldi

Bak canım bu gün kim geldi, bilir misin; ahretliğin
Bizi merak etmiş seni sordu, inan gözlerim doldu
Anlatırdın durmadan onunla yaşadığın hissettiğin günleri
Çanakkaleli Hatice okulda tek sevdiğin
Anıların o kadar çoktu ki anlata anlata bitiremezdin
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Şu anda hangi birini diyeyim sen ahretliğini özlerdi
Bu her şeyi anlatır zannedersem özleyerekten gittin
Konuşabilseydin şimdi iyi anlıyorum telefon ederdin

Sen canım ahretliğine gerçekten ahretlik der insanları severdin
Bu yüzden hep kendine mahvettin bizlere de peşinden çektirdin
Geçmişini film şeridi gibi tekrar eder anlatmayı çok severdin
Fakirlik çok ezmişti seni bütün duygularını içine gömerdin

Beni sevdin ben de seni canımdan çok sevdim
Bu yüzden beni kime neler anlattın bilemezdim
Tek bildiğim varsa sen sevgi dolu herkesi severdin
Bak ahretliğin de seni severmiş hatıralarını veremedim

Artık yapacak bir şey yok acılarını ne ettin
Bizimkiler hep şiir oldu hâlâ olacak hissettin
Fazla durmadılar bir gece gördün mü merak ettim
Acılarını hislerini hissettim sen kendini özlettin
2008

Ak Nilgün'üm

Ak Nilgün’üm kara bahtlı yârim
Seninle artık yattığın yerde buluşalım
Gökyüzündeki bulutlar üzerinde gezip
Sonra da yağmur olup toprakta kavuşalım

Bu dünya bitti senin için ağlamam boşa yâr
İçinde oğlun, kızın hatta sevdiğin olan var
Bir gün ola yolları size doğru düşer elbet
İşte o zaman rehber ol yanında bir yer al

Gökyüzünde boşluk mavi derinlik çeker
Kara toprağı bilmeyenler eker ve biçer
Canlı canlı yıllarca insanı bağrında besler
Denizle gök birleşir bir çizgiden geçer
2008

Akbaş Güzelim Benim-1

Ben kimim, inan seni sevmekten kimliğimi unuttum
Bak akşam oluyor yine ama ben hâlâ seni düşünüyor
Senin için şiirler yazıyorum.
Belki de bu şiirlerde seni arıyorum canım.
Satırları yazarken içim ağlıyor çünkü sana ulaşamıyorum
Nerdesin?
Hayal gibi geliyor bu kış toprağı eşeliyordum rüyamda
Korktum bıraktım bir anda
Sen yoktun ya yanımda
Şaşırttım bilemedim başım ağrıdı yüreğimde bir sıkıntı
Seslen ses ver artık kötü bile düşünmek istemiyorum
Canım.
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Bu kadar benden uzak ve sessiz kalamazdın
Sana bir şeyler mi oldu, haber bile vermedin
Ben seni çok özledim.
Hangi yöne gitmiş isen söyle o yöne geleyim
Ortalık çok rüzgarlı kokunu da alamıyorum
Rüzgar dağıtıyor
Telefonunu da burada bırakmışsın sana ulaşamıyorum.
Çok çaresizim haber bekliyorum yerden gökten aydan
Hatta yağmurdan bile
Seni çok özledim sevgilim
Biliyorum bir yerlerden gelip bana sürpriz yaparsın, diye
Heyecanla o günü bekliyorum
Canım
Gelmesen bile mahşere dek bekleyeceğim
Bunu bilmeni istiyor
Seni canımdan çok seviyorum Akbaş güzelim benim.
İstersen seni Akbaş Köyünde beklerim
2008

Akbaş Güzelim Benim-2

Eve senin için erken geliyorum yoksun
Sen böyle yapmazdın
Neden haber vermiyorsun
Yoksa korkuyor musun
Ne olur olan bitenden haber ver anlayamadım
Şaşırttım tamamen
Beklemekten de bıktım. Birdenbire yok oldun
En son hastahanede birlikte idik.
Doktor ve hemşire çık, dedi bana çıktım.
Sonra
Hemşireler uyuduğunu söylemişlerdi
Yüzüne baktım uyuyordun
Ayrıca da gülüyordun
Daha haberini alamadım bekliyorum
Kayboldun birden
Köye mi gittin yoksa, kardeşlerine sordum yok dediler
Beni telaşta koydun, ağrıların vardı ne oldu bilemiyorum
Hep seni düşünüyorum
Bak sana haber vereyim kızın bu yaz belki de evlenecek
Nerde isen çık gel, çok istiyordun.
Ben de seni bekliyorum
Bu sene emekli olacaktım böyle karar vermiştik
Ben de yoruldum artık canım,
Baş başa bir hayat yaşayalım olur mu gel
Bütün hayallerim sana bağlı kayıp oldun, ulaşamıyorum
Gel ne olur gel yalvarıyorum gel
Bak istersen yemek yapmayı da öğrendim
Bütün yemekleri yaparım evi de süpürürüm bulaşık da bana ait
Yeter ki gel bana canım sevgilim, Akbaş güzelim
İstersen Alaca'da beklerim
2008
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Akbaş Güzelim Benim - 3

Anlayamadım ama hâlâ dönmedin, ben de seni beklerim
Canım sevgilim
İlk hastalığını öğrenmiştik doktor doktor gezdik
Bu işi yırttık, diye tam sevinemedik
Tekrar etti, bilemedik.
Biz birbirimizi ölesiye sevdik
Senin ölümünü hiç aklımıza getiremedik.
En son karaciğer tedavisinin kemoterapisini almıştın
Tam bir hafta geçmişti. Ben de seni besliyordum
İyi olacaksın diye mutlu idik.
Ağrıların vardı ama idare ediyorduk canım benim
Birden çift görmeye başladın
Ve kendini ayakta tutmada zorlandın
Hocayı aradık.
O da hastalık beyne sıçramış olabilir deyince
Sen yatak odasına kaçmıştın anlayamadım.
Yanına geldiğimde sen bana teselli veriyordun
Allah'tan bu, gerekirse onunla da mücadele ederiz dedin
Moralini hiç bozmadın
Evet canım son tesellindi içine doğmuştu sanki
İşte o akşam sağ tarafın tutmadı felç olmuştun
Devamlı çıkarttın dayandın mücadele ettin ama
Bir daha konuşamadın.
Tam elli bir gün hastanede yattın
Canlıydı çok hoş bakıyordu gözlerin canını yediğim
Hep bana baktın ben de sana buna bile razıydım ama
Nankörlük ediyordum herhâlde neler çekiyordun
Bilmiyorduk çünkü ifade edemiyordun
Ağzına bir şey alamıyordun burnundan besledik
Çok çektin ama bilemedik ne olur bizi affet sevgilim
Bilemedik.
Bir gün birden kayboldun ciğerimi parçaladın
Eşine, dostlarına ve çocuklarla vedalaşamadın
Yok ettin kendini bana aşkımıza haber bile veremedin
İşte bu yüzden seni beklerim canım Akbaş güzelim
Nerde dersen de istersen canımı veririm
Beklerim.
2008

Akbaş Kızı

Seni alıp diyar diyar gurbet elde kalaydım
Bir diyardan diğerine keşke salaydım
Ömrümden alıp sana biraz ömür kataydım
Şöyle geri durup da salınmana bir bakaydım

Giyeydin feraceni örteydin yüzünü tanırdım yine
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Çünkü ta nerden istersen kokunu alırım dinle
Geri gel de köyde kalalım istersen hep seninle
Söz vermiştin emekli olup gidecektik Akbaş köyüne

Köyün içinde bir acemi feraceli var bakın dostlar
Yüzünü örtmeden kahvenin önünden geçiyorlar
Öyle bir salınıyor ki Akbaş köyünün genç kızı diyorlar
Tanıdım onu Refik’in kızlarıdır yüzde yüz bakın onlar
2008

Akbaş Köyünde

Bedenimi alıp toprağa gömdün
İçindeki aşka sakın aldanma
Ruhunu alıp da Cennete gördün
Akbaş köyünde yatıyor sanma

Bayırlardan indin dere boyuna
Alanı gezerken girdin koluna
Acıları kardın, saya yoluna
Akbaş köyünde yatıyor sanma

Ulu çınarları yare sardırdın
Gönlündeki çamı, Hakk’a aldırdın
Uzaktan yakından, hasret kaldırdın
Akbaş köyünde yatıyor sanma
2009

Akbaş Köyünde Tatil

Şu an yorulmuş yatıyorum eriklerin altında
Köyde
Çok sevdiğin köy evinde
Anıların duruyor hepsi yerli yerinde
En son aldığın çamaşır makinesi
Kaplar, kaşıklar tencereler
Baharda topladığın yatak yorgan
Halı, kilim yerli yerinde
Pencerenin telleri eskimiş bazıları yırtılmış
İçim almıyor değiştirmeye
Sen yoksun ya ondandır belki
Sayalar bayırını gezdim dün
Orman sensiz korkutuyor beni
Rüzgar dalları salladıkça çıkan hışırtının sesi
Seni hatırlatıyor bana
Korktuğun bensiz o geceyi
Çok etkilenmiştin heyecanla bana anlatmıştın
Ertesi gün de kaçmışsın Balıkesir’e
Bazen sesini duyuyorum, şarkı mırıldar gibi
Hep aynı ahenkte
Balya yolundan alana girdim
Sen yoktun dere de gezerken anıların kaplamış her yanı
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Bu yıl da sensiz geçiriyoruz tatili
Üstelik senin Akbaş köyünde
2009

Ali Abime Kardeşinden

Ali abi sevdim ben sende sev sevmek çok güzel
İstersen benimle bu mutluluğu yakalamaya gel
Düşünme artık her şey için bu hayat ayrı bir bedel
İster sev istersen sevme be Ali hayat zaten güzel

Bilirsin kardeşim bazen delilikler eder çılgınca gezerdim
Her şeyi birilerine endeksleme kendi kendimi yerdim
Sen aklıma gelince de ayrıca çok üzülür dert ederdim
Ali severdi köyü neden bunca yıldır gelemez derim

Gitmeyen üzüntülerini düşüncelerini kaldıramadım
İçimde yara duruyor sesimi sana duyuramadım
Beni göremiyorsunuz ama ordaki çektiğim acılarım
Bitti zannediyorsan belki de ben sizlere doyamadım
2008

Aşkımın Külüsün
Karlar erimeye başladı evlerin çatılarından sular damlıyor
Sen hâlâ yoksun toprak içindeki canlılar dışarı fışkırıyor
Hemen koştum mezarına başına bekledim akşama kadar
Senden ses seda yok mezarındaki yükseklik öylece duruyor
Sana dualar ediyorum belki de eve uğrarsın diye bekli-yorum
Gelir de bulamazsın diye okuldan başka hiçbir yere çıkmıyorum
Gözlerim yollarda evin çevresinde çıt çıksa hemen çı-kıp bakıyorum
Bir görsem seni buralarda yakalasam neler yapacağımı ben biliyorum
Temizliği düzgün olmayı ve düzeni hatta izlemeyi çok severdin
Her gün evi ve çevreyi süpürüyor düzenler yaparak seni bekledim
Merak ediyorum bana mı rastlamadın bizim eve neden gelmedin
Umudun var geleceksin ya da beni yanına getireceksin diye mi beklersin
Canım sevgilim canımın içi alev alev yanan aşkımın külüsün
Bu kül ile benim içimdeki sevdayı ateşler bazen de söndürürsün
Derdin ne anlayamadım bu hasret ve bu dertle beni de öldürürsün
İşte o zaman seninle ben el ele gezinir, birlikte mah-şerde görürsün
2008

Beklenmektesiniz - 1

Çok yolumu gözlerdin belki gelirim diye
Okuldan dağılınca ben alo derdim
Sesini duyayım diye
Sana hemen
Sevgilim sensizliğin acısı yüreğimde
Neden?
Duruyor hâlâ yerinde,
Ah sevgilim ah düşünmeden
Dünya boşa dönüyor bak sana hissettirmeden
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Yâr sebebini söylesene sahi neden belirtmeden
Uzak kaldı o diyarlar sana bana da
Hiç bilmeden
Sen yalnız, ben yalnız
Dünyalar bile sensiz bensiz
Habersiz
Akılardan uzak benim bedenim yeryüzünde
Senin ise toprak içine karışmış
Sahipsiz ve
Yâr yalnız kimsesiz sensiz nedensiz
Beklenmektesiniz…
2008

Beklenmektesiniz - 3

Sana sevgine uyarılarına muhtacız
Kızın eceme söz geçiremiyoruz
O da özlemiş seni ve sana olan
Sevgini
Gizliyor biliyorum için için ağlıyor yavrum
Tüm resimlerini
Odasındaki duvarlara asmış
Kapısını kilitleyip seninle konuşuyor
Fotoğraflar karşında süslenip giyinip çıkarıyor
Elbiselerini adeta bak anne diye
Sana gösteriyor
Gözlerine ise sürekli kalem çekiyor
Bir tek senin istediğin ders çalışmasını yapamıyor
Yerine bile getiremiyor
Bilmem ama sonu bence pek iyi görünmüyor
Böyle devam ederse…
Gelsen de
Ona biraz nasihat versen
Seni özledi sözünü tutar zannediyorum
Ben de özledim
Gel tüm yemeklerini ben yaparım
Çamaşırları yıkarım
Evi süpürür banyonu bile yaptırırım
Çık gel artık çok özlettin kendini
Bak senin için durmadan gözyaşı akıtırım
Yalnız sessiz kimsesiz
Beklenmektesiniz…
2008

Beklenmektesiniz – 4

Bu kadar erken gideceğini bilseydim
Seninle birlikte emekli olur
Hatıralarımızı çoğaltırdım
Yalnızlığı yok sayar seni bağrıma basar
Toprağa koymazdım sevgilim
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Sevdamı aşkımı böyle kat kat bırakmazdım
Sana olacak sensizliği o anlarla unutmazdım
Hey yâr uyan duy artık sesimi de
Rüyalarımda olsun
Gel, gel de sana sarılalım
Sonsuzluğu birlikte yakalayalım
Unutmayalım geçmişi geleceğimizi
Ona göre ayarlayalım
Ayarlayalım değil mi, sevgilim
Seni sonsuza dek ruhum derinliklerinde
Güneşin arkasına saklanmış bir melek gibisin
Dünyamı, beni ve bedenimi ısıttığını
İliklerime kadar hissettim
Veya karın altında kalmış üşümüş bedenini
Damarlarımda dolaşan kanın sıcaklığına basar
Aşkının ateşiyle ısıtmaya çalışırdım,
Seni ve yüreğini
Donmuş ellerini de ağzımdan çıkan nefesimin
Sıcaklığı ile ısıtıp göğsümde saklardım
Bütün sıcaklığımla sana, sanal dünyana
Hayat verirdim onlarla, anlasana yâr
Karanlık dünyanda yalnız sessiz kimsesiz
Hatta belirsiz, beklemektesin
2008

Beni Can Severmişsin

Gökyüzünü kaplamış, simsiyahça bir bulut
Sensiz dünyam kararmış, adın olmuşsa umut
Anıların hayalmiş, rüyaların bir somut
Yokluğuna git desem, geriye dönermişsin
Geri geldiğinde de beni can severmişsin

Bir sazın teli gibi, saçlarımı okşasan
Tenindeki kokuyu, ciğerime boşaltsan
Ayrılığı dağlara, hasreti bana sorsan
Yokluğuna git desem, geriye dönermişsin
Geri geldiğinde de beni yâr severmişsin

Gözyaşların akıyor, yanağından toprağa
Yıldırımlar çakıyor, susuz kalan çorağa
Gönülleri sarıyor, indirdiğin durağa
Yokluğuna git desem, geriye dönermişsin
Geri geldiğinde de beni can severmişsin
2009

Beni De Yanına Al

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Her şeyi birlikte yapacaktık. İkimiz aldık
Bütün yapacağımız kararları, yapamadık
Değil mi hanım
Benim de tutmuyor sen olmazsan hiçbir yanım.
Evi büyütecektik, mutfağı ve balkonu geniş olanı
Hatta emekli paramla sen yazlık alacaktın.
İstediğin yerden.
Hey be Nilgün hey
Hepsi hayal oldu şimdiden
İçim el vermiyor sensiz yaşamak,
Yaşamda güzellere kavuşmak
Sanki haksızlık yapıyormuşum, gibi geliyor
Titriyorum o zaman.
Ne olur kalk gel
Dayanamıyor yüreğim senin yokluğuna
Sensiz oluşum içimi yakar da yanar
Tamamlayalım şunları
Ya da beni de yanına al…
2008

Nilgün'den Selamlar-1

Hastane içinde dilim tutuldu
Yârim diyemedim bana bakıldı
Sabahın ışıkları niye yakıldı
Eş dosta selam deyin çocuklar

Doktorum Mehmet beye unutmayın söyleyin
Nilgün’ün dili tutuldu konuşamıyor deyin
Hakkını helal etsin ben garip çiledeyim
Ahmet bey bakamadı emanetine söyleyin

Arkadaşlarım sorarsa ağlayamıyorum bilsinler
Bu yüreğimi bu dünyada koyuyorum görsünler
Gelene gidene söyleyin boşa üzülmesinler
Çektiğim acılar dinecek herhâlde sevinsinler

Kardeşlerim gelirse gönlüm açık kaldı
Komşu olamadım gidemedim çat kapı
Hepsini kucaklıyorum gönlüm doyamadı
Bekleyemedim onları acım çok vardı
Babanız yanımda ben ona baktıkça eridim
O da bana baktıkça durmadan gülümsedi
Benden yanı hakkım varsa helal olsun derim
O da bana hakkını zaten devamlı helal ederdi
2008

Nilgün'den Selamlar-2 (ailesi-ne)

Diyemedim bu diyardan gidiyorum diye
Azrail geldi çabuk vaktin doldu yoktu hediye
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Veremedim sizlere kalamadım yerimden canlarım
Keşke çabuk gelseydi helalleşsem bacım Safiye

Ali arada uğrardı gözlerine bakar içime atardım
Bir türlü tatlı tatlı oturup da onunla da konuşamadım
Her hafta sonları gelir diye bekledim helalleşemedim
Teyzeme söyleyin yazın çok uğradım buluşamadım

Zühdü dayımla helalleştim çok severim onu
Adil dayıma hasret gidiyorum unutma bunu
Yalçın işinde gücünde her gün eziliyordu
Ülkünün aklı fikri kendine toz pembe oluyordu

Özledim köydeki komşularımı helalleşemedim
Söyleyin Nuran'a, Hava'ya bu yaz sevgi bulamadım
Çevremden akrabalardan hep uzak yaşadım
Söyleyin Aysel ablama ne olur helalleşemedim

Onu özledim onu koklamak isterdim
Aysel abla bitmedi içimdeki derdim
Son anda dilimi sana dön deremedim
Bana hakkını helal et bile diyemedim

Çok bekledim Mineyi o bile gelemedi
Hiç değilse getirseydi Refik’i ve Ali Efe’yi
Göremedim burda iken yiyenim Melis'i
Hasret gittim söyleyin affetsinler beni
2008

Nilgün'dü

Nülgün’dü bana bakan
Nilgün’dü bana âşık olan
Nilgün’dü kalbime doğan
Nilgün’dü damarımda kaynayıp akan
Sevda ateşiydi tüm benliğimi yakan
Yıllarca bir arada olup doyamadan
Bu alemi terk edip acılar içinde kaçan
Bir oğlan, iki kızı ve beni öksüz bırakan
Tanrı’sına bir melek gibi kanat takıp uçan
Buram buram aşk sevda kokan
Acı bana bu âlemde onsuz duran yâr
Bedenimin taşıdığı ruhu sonsuzlukta bırakan ağlatan
Sen sevgilim Nilgün’dün o akşam
Sabaha kadar sessiz sensiz kalbimi sızlatan
Bedenimdeki yarayı dağlatan yokluğun
Sanal alemde yıllara meydan okur gibi
Yüreğimi acıttı
Karanlıkta perde arkasında dolanan gül yüzünü
Unutmadım hiç bir zaman
Çünkü o Nilgün’dü
2009
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Nilgün'üm – 1

Niye Nilgün'üm niye
Sana hayranım diye
Söz veriyorum hediye
Gel dön artık geriye

Canım Nilgün'üm canım
Sana bakar yatarım
Aşkımla tutuldu her yanım
Kafamı göğsüne yaslarım

Yakar Nilgün'üm yakar
İçimde bir ateş akar
O kadar âşığım ki sana
Kalbim durmadan atar

Gitme Nilgün'üm gitme
Kalbimi delip de geçme
Sana o kadar çok bağlandım ki
Beni yalnız koyup terk etme

Kaçma Nilgün'üm kaçma
İçime derin yaralar açma
Kokunu o kadar özledim ki
Sözlerim silah harfleri saçma
2008

Nilgün'üm - 2

Koş Nilgün'üm koş
İçtiğim su etti sarhoş
Aklım da pek iyi değil
Yüzünde gülüyor pek hoş

Yat Nilgün'üm yat
Seninle olunca içim rahat
Bekliyorum seni sessizce ben
Ne yapsam ne etsem kabahat

Uç Nilgün'üm uç
Ne yapsak hepsi bir suç
Elinle toprağı kazıyorsun
Yerden çıkardığın bir havuç

Vah Nilgün'üm vah
Çok erkenden gittin eyvah
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Daha çok yaşasaydın
Hayatının sonu olmuştu ferah

Bak Nilgün'üm bak
İçim dışım hepsi pak
Bu yıl kurak geçti
Susuz kaldı bu toprak
2008

Nilgün'üm – 3

Gel Nilgün'üm gel
Hayat ne kadar güzel
Sana daha doyamadım
İçime doldun gözümde sel

Yağ Nilgün'üm yağ
İçimi çok acıtmış bayağı
Erken yakalandın buna sen
Kalbini kaplamış çalıştırmıyor yağ

Gül Nilgün'üm gül
Sesinin hoşluğu sanki bülbül
Ötünce doğa canlanıyor
Perdelerine tak, sade bir tül

At Nilgün'üm at
Nefes alamıyorum rahat
Kalbimde bir şeyler mi var
İçim almıyor bende kabahat

Bekle Nilgün'üm bekle
Ömrümden ömrüne biraz daha ekle
Seninle yaşamak istiyordum
Felek ayırdı mezarın olmuş tekke
2008

Sen Yanımda İlhamım, Bense Ya-zarım

İster yanımda ol, ister olma, yine özlüyorum
Uzak olunca, hayalinle hep avunuyorum
Ne olursan ol, seni düşünmeden edemiyorum
Sen yanımda ilhamım ol, bense yazarım

Yakın olsan da uzak olsan da sana hayranım
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İlk gördüğümdeki heyecan geçmedi canım
Yıllar geçse de sevdan içimde hep o ilk anın
Sen yanımda ilhamım ol, bense yazarım

Kalbimin tıkırtısı hiç eksime di çoğaldı
Sanki yıllar bizi birbirimize bağladı
Yirmi dokuz yıldır bütün bedenimi sardı
Sen yanımda ilhamım ol, bense yazarım

Şair ne güzel demiş 'Ruhumun yoktur ilahi emeli'
Senin aşkın benim içimde ebedi inlemeli
Şu an bedenim, bu dünyada emanettir belli
Sen yanımda ilhamım ol, bense yazarım

İnanırım sana, sonsuz güvenim vardır bilirsin
Aşkımız bu dünya var oldukça daima sürsün
Kalbimin, bütün benliğimin yalnız tek sahibisin
Sen yanımda ilhamım ol, bense yazarım
2007

Seveceğim

Nilgün;
Ey sevdiğim canım eşim
Acılarımla tükenmişim
Dillerimi kenetlemiş
Olsun yine, seveceğim.
Bahattin;
Veda bile edemedin
Dillerini döndürmedin
Son sözünü söylemedin
Olsun seni seveceğim
Nilgün;
Çok uğraştım senin için
Yaşamayı ben istedim
Yüreğimde senin ismin
İnan seni seveceğim
Bahattin;
Biliyorum, sevgini ben
İçin için yok olurken
Bu dünyadan gider iken
Seni candan seveceğim
Nilgün;
Yaradanım yeter dedi
Ciğerime kanser verdi
Bu dünyada günüm bitti
O dünyadan seveceğim

Bahattin;
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Biliyorum aşkını ben
Hiçbir zaman şüphe etmem
İlk tanıştık ta o günden
Usanmadan seveceğim
Nilgün;
Hesap vermek ayrı haktı
Allah’ıma yalvarmaktı
Aşkımızsa bir seraptı
Seni burda seveceğim
Bahattin;
Anıların çok duruyor
Çocukların hep soruyor
Yüreğimi aşk burkuyor
Seni sensiz seveceğim
2008

Nilgün'üm Derim

Bu dünyada bir sen vardın bir de bendim Nilgün'üm
Seni tanıdım kokladım adeta içime iç ettim gömdüm
Birlikte oturup birlikte eğlendik hatta birlikte gülmüştüm
Baksana bana çok özledim canım seni rüyamda gördüm

Bir tarak almışım bir de ayna güzelce yüzüne bak oyna
Ben yokum yanında unutma orda kızlar içinde kayna
Korkarsan eğer Bahattin'den izin aldığını söyle babana
Belki kızmaz bir şey söylemez unutma o zaman sana

Şu fani dünyada tanıştık bilirsin sen de Nilgün'üm derim
Kalbimin tamamını burada sana gözümü kırpmadan veririm
Ne kadar çok bağlanmışım ne kadar çok koklayıp sevdim
Seninle doğdum böyle giderse inşallah seni severek ö-lürüm
2008

Seviyorum

Seni anlamak o an o kadar güç ki
Bilemiyorum
Birdenbire sağ yanına komut veremedin
Suratımızdaki telaşın korkuya dönüşünü görünce
Durun korkmayın yapmayın diye teselli etmek istedin
Bunun içinde dilin dönmez oldu
Bir et yığını gibi yığılıp kaldın
Ben, Gökçen, Ecem kaldıramadık ayağa seni
Çaresiz anlamsız gözlerle bize baktın çünkü
Sen de çaresizdin
Yapmayın, etmeyin, bekleyin, sabredin demek istedin ama
Sesin çıkmadı konuşamadın en son “durun” der gibi
Mırıldandın olan olmuştu artık
Sen yolun sonuna yaklaştığını anladın
Söyleyemedin bizlere
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Bizlerse seni hayata bağlayabilmek için
Tüm sevgimizi yüreğimizi hatta bazen ruhumuzu bile
Vermek istedik
Zaman zaman ağlıyordun, göremiyordun bizleri
Ellerimle ellerini tutup sıcaklığını yakalamışken
Damarlarında kan yerine ilaçların kapladığını
Ağzındaki nefesin açlık koktuğunu hissediyordum
Yapamazdım sensiz
Bir saniye bile ölene dek yanından ayrılmadım
Ve seni sonsuza dek seviyorum
2009

Seviyorum Ben Ailemi

Canım kızım dünyaya geldiğin gündü
Ben Cennetle müjdelenmiştim
O zaman tatmıştım Cennetin tadını
Arkamdan ağlamayın sakın ha
Şu andaki ayrılığımız yine kısa olacaktır
Geleceksin bir gün sen de yanıma
Gireceksin buradaki hayatıma
Bu yeryüzünde de olabilir gökyüzünde de
Ne fark eder ki
Birlikte olacağımız her yer benim için
Cennet’tir yavrum
Bak burada her yer yeşil sular şırıl şırıl akıyor
Çiçekler kelebek ve renk renk kuşlarla dolu
Gökyüzü beyaz pamuk gibi bulutlarla kaplı
Ben bu satırları yazarken arkadaşım baş melek de
Selamını gönderiyor sana
Kırmızı tombiş yanaklarından da öpüyor
Beni arama yeter ki kalbinden geçir hemen gelirim yanına
Sen beni göremezsin üstümde görünmez elbiselerim var
Ben seni görürüm sakın korkma
Beni hisset yeter anne kız değil miyiz sonunda
Bu sonsuza kadar böyle olur sakın unutma
İstersen çocukların da olsa hep annen olacağım
Senin sonsuzda
Zamanın kıymetini bil kızım bulunduğun anı hep yaşa
Çok değil geleceksiniz hepiniz yakında buraya
Peşimden ağlamayın sakın ha
Çok seviyorum seni, kardeşlerini ve eşimi
Anla artık gözüm üzerinizde
Öpücükler gönderiyorum Cennet’imden
Seviyorum ben ailemi
2008

Ey Sevgilim Sana Elveda

Aşkın içimde
Sevdansa yüreğimde
Ateş gibi yanıp
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Sonsuza dek duraydı
Bak ama şimdi
Bedenim seni anmaktan
Ruhumsa yalnızlıktan
Durmadan seni andı
Unutmadı adını
Söyledi durdu sevdanı
Titrerdi bedenim hatırladıkça
Dilim dolaşırdı fotoğraflara bakınca
Bu sanal âlemden sen gittin ama
Ben burada yalnız kalınca
Beynimdeki titreşimler seni andı
Gezdiğim yol boyunca
Uzat artık elini ver bana
O dünyadan aniden tüm gücümle çekeyim
Saklayayım göğsümün hemen altına
Kimseler görmesin
Mahşere dek durursun sen o zaman bağrımda
Unutma unutamam sus ses çıkartma
Duymasınlar sesini
Anlamasınlar kokunu istersen hiç yıkanma
Gözümü kapatıyorum yavaş yavaş huzur doluyum
Sen yanımda olunca
Dememiştin giderken bana elveda ama
Ben seni sardım sarmaladım saklayacağım ömrüm boyunca
Ey sevgilim sana elveda
2008

Bitmezse Ara

Gönül yarası kaplamış içimi
Acıtır durur yâr benim içimi
Yerde göktedir sevdalar biçimi
Tutar yüreğim, yanarsa bir zaman

Acıtır yürek, ayrılık dolarsa
Sızlarsa yara, kabuklar bağlarsa
Gönülde kürek, yüzlerde solarsa
Bitmezse ara, yanarsa bir zaman

Dertleri yok et, kaldır at dünyadan
Aşkımı ara, can hasret doğmadan
Biraz da sabret, gönüller solmadan
Biterse ara, yanar o bir zaman

Bahattin'im ben, aşk ile yanarım
Bu âlemde hoş, bakana kanarım
Kalbime dolan, yâr ise banarım
Bitmezse ara, yanar bir zaman
2010

Gözlerim
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Yağar kalbine sevgi
Ruhun derinlerinden
Doğar kalbine sevda
Tanrının dileğinden

Acıların bir midir
Seven gönüllerinde
Ağaçlar siner midir
Tanrı diyenlerinde

Gökyüzünde ışıklar
Sevdasız hiç parlar mı
Hasret kalan aşıklar
Tanrı’ya el açmaz mı

Gölgelerin oyunu
Sevenleri aldatır
Aşıkların soyunu
Ayrılıklar çatlatır

Bahattin'im söylerim
Ben yârimi özlerim
Sahte değil sözlerim
Sonsuza dek gözlerim
2009

Dertlerim Hemen Biter

Yâr aşkına al beni, basıversen bağrına
Yüce Tanrı’m unutmaz, durur her an yanıma
Seven gönül haykırır, duyuverse çağrına
Acıların tükenir, dolsa sevdan kanıma

Gelir seni sevenler, düşse kara toprağa
Tut elimi elimden, çekiversen yanına
Hiç de direnir miyim, başım gelse toprağa
Dertlerim hemen gider, açıversen bağrına

Bahattin'im yanarım, yâre kavuşabilsem
Hasretini tadarım, aşka ulaşabilsem
Anılara kanarım, el ele koşabilsem
Dertlerim hemen biter, Tanrı’ya sunabilsem
2010

Akma Deli Sevda

Aldılar saldılar, seni benden çaldılar
Çalıp boş sepete, yâri koyup daldılar
Dalıp gökyüzünü, simsiyaha yaydılar
Yaydılar ruhumu, sonsuzlukta kaldılar
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Alsınlar orada, yüreğini yaksınlar
Yaksın da göğsümü, beni her an ansınlar
Ansın hayallerde, bedenlere yaysınlar
Yaysın sevdamızı, yükseklerde kalsınlar
Onsun kayalarda, ciğerimi yonsunlar
Yonsun ağaçlarda, kabuğunu sorsunlar
Sorsun sevenlere, soğuk suda donsunlar
Donsun anıları, şiirlere konsunlar

Almasın dostlarım, acıları salmasın
Salma geçmişimi, çocukluğa dalmasın
Dalma yıldızlara, ateş olup akmasın
Akma deli sevda, gerilerde kalmasın
2010

Yürek Taşır İse

Sıcaklığın yanımdadır
Acıların tadındadır
Unutulmaz anındadır
Seven yürek sarar ise

Ağaç rüzgarda eğilir
Âşık sevince eğilir
Sevda ufukta değildir
Seven yürek taşır ise

Atma uzaklara beni
Yâr severim kalpten seni
Gönlümdeki yara yeni
Seven yürek taşır ise

Gece gündüz arıyorum
Kokuları tarıyorum
Hâlâ sana yanıyorum
Seven yürek taşır ise
Bahattin'im yâr severim
Hasretini yok ederim
Tanrı’ma da şükrederim
Seven yürek taşır ise
2010

Kaybolursa

Ulaşmak için bedenime ne lazım
Sanal âlemi orda kaybolursa

Duman içine sevdamı bıraktın
Yaşatmak için, gönlüme ne lazım
Toprağa sarıp kalbimde çıraktın
Ulaşmak için, bedenime ne lazım
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Ayrılık artık, seveni korkutmaz
Yürekten seven, Cennet’te olursa
Dünyadaki aşk, yâri okutmaz
Sanal âlemi, orda kaybolursa
2010

Bedeninden

Ne olur artık anlasana
Bedeninden de silemedin

Ne kadar sevmiştim ben seni
Ne kadar bağlanmışım sana
Yaşarken bilemedin beni
Ne olur artık anlasana
Bu aşkı sen unutmuyorsun
Yaşarken inan bilemedin
Yüreğinde kurutmuyorsun
Bedeninden de silemedin
2010

Anar Oldu Seni Gönlüm

Evde yolda çalışırlar
Boş gezerken alışırlar
Düz ovada dalı şırlar
Anar oldu seni gönlüm

Gezdiğimiz sokaklarda
Çocukların kucaklarda
Hayallerin uzaklarda
Anar oldu seni gönlüm

Bütün tatlar arılarda
Güzel yârim yalılarda
Buluştuğun sıralarda
Anar oldu seni gönlüm

Yalnız olan rüyalarım
Senin sevdana hayranım
Dağ başındaki seyranım
Anar oldu seni gönlüm

Bahattin'im candan sevdim
O yâr için ömür verdim
Acıları benim derdim
Anar oldu seni gönlüm
2010

Aşkıma Kansa

Gönlündeki sevda cihana bedel
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Gökyüzünün sahibi yürekte hansa
Cennet dediğimiz ömre bir bedel
Taş toprak olup da aşkıma kansa

Hasretin yaramı, içten yakacak
Sensizliğin bana acı katacak
Uzaklarda gönül ayrı bakacak
Taş toprak olup da aşkıma kansa
2010

Ateşin Olsam

Yakan dillerine dokunamadım
O kor dudakları yakardı beni
Acıyan tadı da sakınamadım
Sonsuzda aşkımı, arasam seni

Demeden ünleme sevgili yârim
Haydi kalkıp da sen, bana gelseydin
Cennet’te olalım haykırma zalim
Ufukta bakıp da bana gülseydin

Aşıkla sevdalar, durursa bütün
Ruhunda sorgular, her an ben olsam
Kalbimi yakacak ocakta ütün
Gönlüme dolacak, ateşin olsam
2010
Acılar İçinde Bırakma

Kaçak aşıkların gönlü akıyor
Acılar içinde bırakma beni

Gönül yürekler de tek tek azıyor
Vadesi yetene toprak kazıyor
Yüce dağlara da seven yazıyor
Arkasında düşman, bana bakıyor

İçimi kaplayan sen bir ilaçsın
Denizleri saran, sonsuz kulaçsın
Seven yüreğimde, belki de açsın
Acılar içinde bırakma beni
2010

Ararsan Can Sonsuzluklarda

Bedendeki teni nefes kaplıyor
Ruhundaki yeri nefes alıyor
Ağızdaki sesi, dili saklıyor
Ararsan can beni, sonsuzluklarda

Yok olan dünyası, kalpte çatlıyor
Soluyan ciğeri, nasıl patlıyor
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Geçmişinde hayat, acı katlıyor
Ararsan can beni, sonsuzluklarda

Bıraktığın eser, seni anıyor
Eşin dostun seni gitti sanıyor
Gönüllerde aşkın, durmaz yanıyor
Ara beni canım, sonsuzluklarda
Yeryüzüne sevda nasıl batıyor
Seni seven yürek hepten atıyor
Gökyüzüne yıldız, ışık katıyor
Ara beni canım, sonsuzluklarda

Bahattin’im içim, durmaz ağlıyor
Derelerde sular, her an çağlıyor
Ayrılıklar bende, hasret sağlıyor
Ara beni canım, sonsuzluklarda
2010

Sensiz Yalnız Edemem

Gönüllerin kuşları sevdalı bakışları
Deniz derya oluyor, severek akışları
İçerimi yırtıyor, ciğere takışları
Çok sevmiştim sevgilim, sensiz yalnız edemem

Sevdalar ateş yakar, seven güneşe bakar
Çok sevdiğim o güzel, su olmuş yere akar
Acıları bedende, gözleri şimşek çakar
Çok sevmiştim sevgilim, sensiz yalnız edemem

Gökyüzünde turnalar, ayrılığı saçarlar
Gezdiği güzel elden, düşünmeden kaçarlar
Bıraktığı anılar, boynu bükük naçarlar
Çok sevmiştim sevgilim, sensiz yalnız edemem

Yüreğimdeki ateş söner mi hiç bilemem
Seni seven duygular gider mi ki diyemem
Ruhundaki acılar, geçerse de dilemem
Çok sevmiştim sevgilim, sensiz yalnız edemem
Bahattin’im durmadan, bağrım yarsiz yanıyor
Kalbimdeki damardan, aşkım nasıl kanıyor
Emeksiz yemek gibi, ruhum seni anıyor
Çok sevmiştim sevgilim, sensiz yalnız edemem
2010

Anılar Canda

Yürekler harda, gönlüm diyarda
Sevdiğim güzel, kayboldu karda
Acılarımız, incecik zarda
Tutuştu beden, yok oldu narda
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Her sabah güneş parlak doğuyor
Ayrılık için ruhu boğuyor
Karanlık gece sensiz soğuyor
Arasan beni sonsuzluklar da

Seven sevgiyle söz eder senden
Alkış yapmadan inan gedemem
Aşkını atıp ben terk edemem
Arasan beni sonsuzluklar da

Bahattin aşkı unutamadı
Gönülde sevda, durursa eğer
Geçmişim beni uyutamadı
Anılar canda, yaşasa değer

Abim Hayrettin Tonbul'a

Bak hele Hayrettin efendi dinle öğren kendini
Küçüktün baban on sekiz yaşında hemen seni
Baş göz etti mürüvetini görüyüm diye evlendirdi
İki yıl sonra hayat seni ta Almanya'ya sevk etti

İyimi etti kötümü etti beş yıl orda gurbeti çektirdi
Çok geçmedi döndün memlekete askere gittin
Askerlik bitti bu seferde felek sana yâr etmedi
Çünkü baban öldü senin dönmeni bekleyemedi

Hayat ikinci kez darbe vurdu hasretlik bitti derken
Ayrılık çok acı içerisinde bitti ama yaşam devam etti
Başladı mücadele iyi kötü şartlar devam ederken
Çocuklar büyüdü hepsi Allah'a çok şükür evlendi

Emekli oldun artık kader istemediğin bir an da
Seni dalgalı olan muhtarlık serüvenine bulaştırdı da
Şükür devam ediyor hayat hatta oldun sen hacı da
Bak nelere kadir Mevla, mutlu oldun mutlu yaşa

Kimsenin hakkında kötü söylemen düşünmen bilirim
İçin rahat olsun bende memlekete ara sıra gelirim
Oralarda hayır işle sevaba girersin bunu hissederim
Allah sana uzun ömür versin sağlıklı olmanı isterim
2008

İçin İçin Ağlayarak

Gökyüzüne taş koymuşsun
Yüreğimde muz soymuşsun
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Adına da aşk koymuşsun
İçin için ağlayarak
Seni sever yalnız gönlüm

Bazen tatlı bazen acı
Yüreklerde duran sancı
Otel değil sanki hancı
İçin için ağlayarak
Seni sever yalnız gönlüm

Dağ başında duramıyor
Sevenleri kuramıyor
Ayrı ayrı duramıyor
İçin için ağlayarak
Seni sever yalnız gönlüm

Karanlığın ışıkları
Sofradaki kaşıkları
Seven yarin âşıkları
İçin için ağlayarak
Seni sever yalnız gönlüm

Bahattin'im içim yanar
Seven kalbim yâre kanar
Çorba değil lokma banar
İçin için ağlayarak
Seni sever yalnız gönlüm
2010

Post Olmaz

Güneşsiz baharı, düşünmedim hiç
İçindeki acın, durur kalbimde
Sensizliğin tadı, geçer mi ki hiç
Unutulmaz aşkın sevda gönlümde

Seni arar ruhum durmaz sevdiğim
Ünleme aşkımı sana gelemem
Hasretini açıp, yere serdiğim
Yükseklerde uçup, göğü delemem

Memleket de açmış, sevda gülleri
Kokuları candan, hemen gitmiyor
Bedenimi sarmış, yarin tülleri
Ateşleri kandan, dağlar bitmiyor

Bahattin'im yare, dualar ettim
Karanlığa neden ışık dost olmaz
Gönülleri açıp, Hakk’a ilettim
Kokmuş derilerden yere post olmaz
2010
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Bağrımı Yolsa

Parça parça ettin, aşksız neyleyim
Gönül kervanını, yarıp geçeyim
Tutuversen yârim, bunu bileydim
Tadar mı sevdiğim, bağrımı yolsa
Hayatlar karışık sevenim olsa
Anılara katıp romanlar dolsa
Sevda dedikleri, gönlüme konsa
Tadar mı sevdiğim, bağrımı yolsa

Acıtmasın deli gönül arama
Yüreğine aşkı koysan tarama
Gündüzleri gece yapıp karama
Tadar mı sevdiğim, bağrımı yolsa

Sensizliğin adı, çıkmaz içimden
Sevenlerin tadı, gitmez dilinden
Gönüllerin yadı, bitmez geçimden
Tadar mı sevdiğim, bağrımı yolsa

Bahattin'in kalbi, yanarak durur
Ruhundaki aşkı, elbet kudurur
Yârine hasretse, neler uydurur
Tadar mı sevdiğim, bağrımı yolsa
2010

Bekliyor

Sensiz yaşamayı, almaz yüreğim
Param parça olan, aşkı sileyim
Gönül kervanına, nasıl gireyim
Yâre kavuşmayı, her gün dileyim

Hasret yüreklerden, çekip gitse de
Rüyamı kaplarmış, hayaller senin
Durmayıp esenler, candan bitse de
Bedenler kabirde, yalnızlık benim
Hakka boyun eğen sevda erleri
Yâre boyun büküp aşka gelmiyor
Gökyüzünde kayan yıldız yerleri
Yâr üstüne düşüp aman vermiyor

Soyulan sevdayı, yıkıver ama
Durur her şeyleri, yerli yerinde
Acıları çıkınca, sürüver ama
Sıcaklığı bende, aşkın serinde

Bahattin'in içi, kan ağlıyordu
Ulu tanrısına el açıyordu
Sonsuzluğa erip, can bağlıyordu
Cennetteki yâri, onu bekliyor
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2010

Acılar Bende

Hakk’a sarıp Hakk’a, verdim ben onu
Ciğerleri yakan, aşkın odunu
Söndüremez yârin, son umudunu
Unutamadım Tanrı’m, acılar bende

Yâr gidince selde, çok yalnız kaldım
Günlerce arayıp, haberler saldım
Göğsümde yaraya, bak neler çaldım
Unutamadım Tanrı’m, acılar bende

Hayatlar karışık sevenim olsa
Hayalleri katıp, masala dolsa
Sevda dedikleri, çileli yolsa
Unutamadım Tanrı’m, acılar bende
Yüreğimde sensiz, aşka doyamam
Hasretine artık, azık koyamam
Güçlerim tükendi, yalnız soyamam
Unutamadım Tanrı’m, acılar bende

Bahattin'im içim, yanarak durdu
Bedenimi saran, âşkımı kurdu
Yârdan ayrılınca, sancımı vurdu
Unutamadım Tanrı’m, acılar bende
2010

Ömrüm

Seni arar gözüm candan sevdiğim
Acılar içinde, hıçkırır ömrüm

Yüreğimdeki ateş kor eder beni
Sevda arar özüm durmaz sevdiğim
İçimdeki özlem bitmez tükenmez
Seni arar gözüm candan sevdiğim

Var olan kokunu, arar dururum
Seni sevdiğimi, haykırır gönlüm
Can olan dokunu, sarar kururum
Acılar içinde, hıçkırır ömrüm
2010

Belaydı

Yarin yüzü benim için saraysa
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Ölüm bana yaşar iken belaydı

Karanlığı mum ışığı, parlatmaz
Ayrılıklar bu âlemde karaysa
Seven gönül sevdiğinden ayrılmaz
Yârin yüzü benim için saraysa

Ateş ile su birlikte gark olmaz
Seven yürek sevda ile dolaydı
Acıları tatlıları karışmaz
Ölüm bana yaşar iken belaydı
2010

Tanrının Yanına

Hiç konuşturmadın, bağışla Tanrı’m
Tanrı’nın yanına, gitmiş be yârim

Gönül kervanımı, açarsa Tanrı’m
Hakk’ın hukukuna, her an yanarım
Acılar içinde, durmuyor aşkım
Hiç konuşturmadın, bağışla Tanrı’m

Yürekler alev, sarmış yanıyor
Hakk’ın sevdasına tutulmuş yârim
Acısı içindedir, hep kıvranıyor
Tanrı’nın yanına, gitmiş be yârim
2010

Ararsan Beni

Kabul etmeyecek gülü neyleyim
Ararsan beni can, sonsuzluklarda

Yüreğimde ki aşk, kaybolmuyor ki
Dillerimde ki nem, son bulmuyor ki
Bülbül dikenine, hiç konmuyor ki
Kabul etmeyecek gülü neyleyim

Karanlık gecenin sabahı olsam
Sevdiğimin gönlüne, hele bir dolsam
Acıları tadıp, yüzünde solsam
Ararsan beni can, sonsuzluklarda
2010

Hakkı Bileydi

Sevgiyi de bana Allah’ım verdi
Yüreğime aşkı, gönlüme serdi
Hasrette ayrılık, sevdaydı derdi
Sevmeden öncede Hakk’ı bileydi
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Rüyalarımı da, cennette andım
Hak Teala’ya varıp, ona inandım
Gönülden sevince, aşka aldandım
Sevmeden öncede hakkı bileydi

Yalnız gezerken de topraktı yurdun
Acılar içinde gönülden vurdun
Koskoca dünyayı sanki sen kurdun
Sevmeden öncede hakkı bileydi

Bahattin'im yâri, arar dururum
Bu kalbimi ona, sarar kururum
Damarımda kana, sevda vururum
Sevmeden öncede Hakk’ı bileydi
2010

Arar Durur Sever Gönlüm

Sensiz seni unutmadım
Başkasıyla bir tutmadım
Sevdamızı uyutmadım
Arar durur sever gönlüm

Yağan karlar buz tutmadı
Saran toprak uyutmadı
Esen rüzgar kurutmadı
Arar durur sever gönlüm

Evde yalnız çalışırdı
Gönüllere karışırdı
Acıları paylaşırdı
Arar durur sever gönlüm

Derelerin akıntısı
Sevdaların takıntısı
Yüreklerin sıkıntısı
Arar durur sever gönlüm
Bahattin'im aşkı yakar
Bedenlere ateş çakar
Gözlerinden hasret akar
Arar durur sever gönlüm
2010

Tükenmiştir

Sensiz hayatın rengi, bambaşkadır be yârim
Yüreğin bomboş hâli, tükenmiştir de zalim

Tut deyip de vermedin bedenimde canını
Ak yüzünle sevmedin, gönüllerde harcımı
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Sevda için akacak, yüreğinde kanını
Acı ile tatlıyı, yok edenler karcımı

Sensiz hayatın rengi, bambaşkadır be yârim
Yüreğin bomboş hâli tükenmiştir de zalim
2010

Gittiğin Yerlere

Korkarak dalmıştın, bırakma beni
Gittiğin yerlere sevda sararsan

Senin hayalini, gördüm düşümde
Kıskanıyordun sen, kızlardan beni
Tutuyorsan acı, duran düşümde
Korkarak dalmıştın, bırakma beni
Ruhumu kaplayan sen bir ilaçsın
Aşkını sarsacak yâri ararsan
Geçmişi sağlayan, başımda taçsın
Gittiğin yerlerde sevda kararsan
2010

Tereddüt İçinde

Yüreğine ateş döküp bakmadın
Anıyı gönlünde tutup akmadın
Güzeller içinde ateş yakmadın
Tereddüt içinde bırakma beni

Arıdan çiçeğe balı koymadım
Seni ben hep sevdim sana doymadım
Toprağa katınca, ruhu soymadım
Tereddüt içinde bırakma beni

Terk edip gidince sebepsiz sandım
Susayan dudağı, tatmadan kandım
Özlemimi yakıp, hep seni andım
Tereddüt içinde bırakma beni

Bahattin'im aşkı, yârde ararım
Siyahla beyazı, boşa kararım
Dökülen saçı da neyle tararım
Tereddüt içinde bırakma beni
2010

Toprağa Döküp

Ruhunu ruhuma katarsa gönül
Toprağa döküp de, sakın taşıma
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Aydınlık gecemi karanlık yaptın
Aşkın bedelini yutarsa gönül
Karanlık geceyi gündüze taptın
Ruhunu ruhuma katarsa gönül

İçinde sızıyı açıp ne kattın
Acıtmadan yârim, bensiz kaşıma
Deredeki suya saçıp ne attın
Toprağa döküp de, sakın taşıma
2010

Bitmeden Evvel

Gecesi düşümde sevdasız anım
Seni çok sevmiştim sen yoksun yârim
Geçmişin rüyamda, damarda kanım
Sensiz olamıyor, tükenen canım

Ağlarsın bilmeden duymuyor artık
Gönlümde ki olan, sevdayı yutsan
Gözündeki yaşlar, dinmiyor artık
Acılarınla da, beni uyutsan

Ayrılan bedene sancıyı kattın
Yüreğimi sarar o sonsuz ateş
Geceyi gündüzü nereye çattın
Ak ile karayı, göstermez ateş

Bahattin'im yâri, her an ararım
İçimdeki hasret, gitmeden evvel
Gökyüzünde aşkı, neye sararım
Dillerinde name bitmeden evvel
2010

Allah’ıma Yalvarıp

Hak Teala’ya el açıp, duaları etseydim
Allah’ıma yalvarıp, gerçeğe de erseydim

Keşke Hakk’ı hak bilip, öylece sevilseydim
Yerde gökte sevdanın, izini de sürseydim
Ona olan aşkımı, bende dostum bilseydim
Allah’ıma yalvarıp, gerçeği de görseydim

Aşkın çilesini sen, bilenlere deseydin
Bu ellerden giderken, beni candan sevseydin
Gönüllere akarken, keşke bana verseydin
Allah’ıma yalvarıp, gerçeğe de erseydin
2010
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Acıttın Dostum

Ne ağladın ne güldün, yıllarca beni üzdün
Seven dünyalar için, gönülleri sen büzdün
Dillerde sevdaları, mevsimlerden de güzdün
Bu âlemden kaçarken, ruhu acıttın dostum

Baharda biter iken, yüreğimde solmuştur
Sancıları keserken, gözlerinde dolmuştur
Bedenlerdeki aşkı, elleriyle yolmuştur
Bu âlemden kaçarken, ruhu acıttın dostum

Ak yüzünle bakardın, parlayan ışıklara
Ağızlara akardın, yemekten kaşıklara
Karanlıkta çakardın, yalnızken âşıklara
Bu âlemden kaçarken, ruhu acıttın dostum

Bahattin'im yanarım, sevgili Nilgün için
Geçmişimi anarım, tek sevdiğim yar için
Ölüm ise kanarım, ona kavuşmak için
Bu alemden kaçarken, ruhu acıttın dostum
2010

Unutuverdin

Tüm canlılarda aşkı, tadabilseydim
Gönüllerde sevdamı, unutuverdin

Bedenlerde toplanan zümrüt aşkımı
Tanrım sana deyip de, sunabilseydim
Yâre olan sevgimi, tut inancımı
Tüm canlılarda âşkı, tadabilseydim
Geceleri rüyama, bakıvermedin
Akan sularda bendi, kapatıverdin
Bedeninde sancıyı, atıvermedin
Gönüllerde sevdamı, unutuverdin
2010

Al Yanına Tut Beni

Akıllarda sevda çeken zor olur
Gönüllerde Hakk’a giden tok olur
Yüzündeki çizgileri kor olur
Sev Allah’ım al yanına tut beni

Dilden düşmez geçmişteki anılar
Bedeninde eski kalmış tanılar
Yaradan’a el açtıkça canlılar
Sev Allah’ım al yanına tut onu
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Derelerin akıntısı, bol olur
Yanıp sönüp yeryüzüne, kor olur
Hak Teala’ya açılan el, yol olur
Sev Allah’ım al yanına tut beni

Dillerinden düşmez oldu aşkımız
Eşe dosta söylenmedi şaşkınız
Yaşar iken boştan yere kaçtınız
Sev Allah’ım al yanına tut beni

Bahattin'im kalbi yakan mevtası
Gönül kadar yanağında sevdası
Acıları seven aşkın nidası
Sev Allah’ım al yanına tut beni
2010

Yüreğimi Kaşırmış

Uzaklardan bakan yâr, yatar toprak altında
Sonsuzlukta akan kan, kurur Tanrı katında

Ruhundaki hayalin, durur anılarımda
Gökyüzünde bulutlar, Tanrı semalarında
Ayrılığı koymuşlar, sanki arkalarında
Uzaklardan bakan yâr, yatar toprak altında

Yağmurun hışırtısı, dereleri aşırmış
Şimşeğin parıltısı, sevenleri şaşırmış
Yeryüzünün rüzgarı, âşıkları taşırmış
Sonsuzlukta yatan yâr, yüreğimi kaşırmış
2010

Mekanları Hep Cennette

Bu âlemden gezer iken, sende bedenen ölmüştün
Bedenleri çekip gitti, yarı kanlı yarı canlı
Tek başına göçer iken, acıları da gömmüştün
Hayalleri o terk etti, gönülleri çok heyecanlı

Kalbin kalbimi delmişti, sanal âlemden giderken
Damarımda kan bitmişti, gökyüzünde yıldız iken
Yürekleri sevgi seldi, bu elleri terk ederken
Karanlıkta aktı birden, yeryüzünü kaplar iken

Ayrılınca yalnız beden, aşk tükenip gitse de
Karanlığı ısıtırken, sevda uzaklaşıverse
Hayalleri geçmemişken, hasret yürekte bitse de
Hak Teala’ya el açmıştım, gönülleri yere serse

Bahattin'in rüyaları, uçan ruhtan ayrılırsa
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Sormadan gidenlerin de, bedenleri yok sepette
Hasret olup kalanları, sevenlerden ayrılırsa
Ulu Tanrı’m sarmış onu, mekanları hep cennette
2010

Güle Güle De Dostum

Akan dereleri, birleştiren bir göldün
Yürek yakanlara, güle güle de dostum

Seni ananlara selam gönder be dostum
Sana kananlara koşup gelsen be dostum
Sancı yapanlara, sarıp örtsen be dostum
Akan dereleri, birleştiren bir göldün

Yârsiz gezer iken, hep ağlayıp hep güldün
Hasret biter iken, acıları sen böldün
Gönül titrer iken, ıssız yerde sen çöldün
Yürek yakanlara, güle güle de dostum
2010

Özdün

Seven âşıklar için, gönülleri sen büzdün
El açınca ben sana, bedenimde sen özdün

Acıyla yananları sarıp örten sen dostum
Ağlayıp da güleni, bir araya sen düzdün
Gönülde akanlara, güle güle de dostum
Seven âşıklar için, gönülleri sen büzdün

Bu âlemden giderken, ruhu acıttın dostum
Dillerinde sevdaydın, yüreklerde bir közdün
Anıları geriye, tek tek koyan can dostum
El açınca ben sana, bedenimde sen özdün
2010

Dinmez Bir Daha

Sevda çekenlerin acısı solmaz
Gönlündeki yara, sancı verir mi
Aşkı tanıyıp da, yüreği dolmaz
Ruhundaki beni, tanı verir mi

Yaşamayı açıp, fala bakılmaz
Kanat takmış kuşu, sana verir mi
Gökyüzüne kaçıp, şimşek çakılmaz
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Cennetteki melek, gerçek erir mi

Hak Teala’m açmıştı, o kapıyı da
Rüyama katmıştı, seni sevdiğim
Nikaha atmıştı, bu yapıyı da
Seni bana yazmış, candan sevdiğim

Dillerde dolanır, var olan sevda
Gözündeki yaşlar, akmaz bir daha
Gölgede salınır, kor olan sevda
Toprağı kaplamış, örtmez bir daha

Bahattin'im yâri, Hakta ararım
Tükendi güçlerim, tutmaz bir daha
Eşe dosta onu, durmaz sorarım
İçimdeki yara, dinmez bir daha
2010

Dolu Yüreğim

Deyip da ağlarmış, yalnız kalan bu ömrüm
İçten içe yanar, sızlar dolu yüreğim

Ruhu sevda besler, aşkı hissedenlere
Yağmur yaşamaktır, suyu hükmedenlere
Gönül payı tahttır, Hakkı kastedenlere
Deyip da ağlarmış, yalnız kalan bu ömrüm

Geçmişimi alıp, akan ömre serseydin
Anıları çalıp, hak Teala’ya erseydin
Onun aşkını sen, bana verseydin
İçten içe yanar, sızlar dolu yüreğim
2010

Yaktın Sevgilim

Boş boş bakıyor dünyaya gözüm
Ayrılık acı bitmemiş sözüm
Nefesi vermek, hak birdi özüm
Kalkıp gidince yaktın sevgilim

Ellerimi sen, çok erken bıraktın
Gönlünde aşkı, nereye sattın
Anılarını, ruhuma kattın
Bekleyemedin, beni sevgilim

Yüreğimdeki anılarınla
Ruhumu saran tanılarınla
Yaşamındaki kanılarınla
Rüyalarımda yandık sevgilim
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Bahattin'im ben, yârsiz duramam
Hayallerimi onsuz kuramam
Geçmişimi can aşksız buramam
Gönüllerimi yaktın sevgilim
2010

Can Cennette Sevgin

Yağmur yaşamaktır, Tanrı’msa hisseder
Toprağa karışıp, can cennette sevgin

İçten söyleyecek yoktu başka sözüm
Ruhun sevda besler, gönülde hisseder
Nefes alıp vermek için tekdi özüm
Yağmur yaşamaktır, Tanrı’msa test eder
Ağlayıp durmuştu, bak her iki gözüm
Tükendi yaşları, bitmez sonsuz sevgin
Yok olursa nefes, kavuşmamız çözüm
Toprağa karışıp, can cennette sevgin
2010

Kırılanlar Hep Koldu

Terk edip gidince sen, hasret kalan o kuldu
Destek veremedin sen, kırılanlar hep koldu

Kalbimdeki güllerin, dikenleri kırıldı
Ruhumdaki sevdanın, resimleri burkuldu
Giydiğin elbiseler, çok eskiden dırıldı
Terk edip gidince sen, hasret kalan o kuldu

Karanlık gecelerin, gündüzleri yok oldu
Acıları deşerken, yürek akıp kan doldu
Sensiz geçen yarınlar, bana korkunç son oldu
Destek veremedin sen, kırılanlar hep koldu
2010

Unutma Adımı

Umarım yol verirsin, aşka ufukta
Yolunu kaplamıştır, o nasıl sevda
Acılar içinde ki, yanan dostlukta
Unutma adımı sen, candan sevdiğim

Açtın kanatlarını, sonsuz boşluğa
Değecek rüzgarını, serdin hoşluğa
Dünyama da kattığın, o sarhoşluğa
Atı verdin beni sen, candan sevdiğim

Az mı yemiş içmiştik, anılarında
Birlikte gezmiştik, ıssız yollarında
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Kaybedivermiştik bomboş kollarında
Unutma adımı sen, candan sevdiğim
2010

Bırakamadım

Sevgili yârimi, emanet ettim
Alaca toprağı, üstüne örttüm
Acılar içinde, kalbinde settim
Ateşler altında yanarak börttüm

Çoluk çocukla ben, hep ona yandım
Elbet bir gün bende, döner gelirim
Bu dünyada aşka, inanıp kandım
Gittiğin yerleri, öğren gelirim

Duramam bu yerde, yalnız başıma
Rüyalarda durur, sevdanın yeli
Terk edip gidince, kaldım başıma
Yağmur yağacaksa, tutmam o seli

Karanlığın üstü, hayli karanlık
Hayaller içinde, durma sevdiğim
Bulutların üstü, sanki seyranlık
Yağmur düşüncede, akar sevdiğim
Bahattin'se aşkı, unutamadı
Akan sularda da, çıkaramadım
Islanan yüreği, kurutamadı
Toprağa gönlünü, bırakamadım
2010

Neydi O Hikmet

Sıcacık bir oda, sıcacık bir ev
Sıcacık bir yatak, sanki olan dev
Say özlemle aşkı, alıp da bir sev
Cennet bahçesinde, neydi o hikmet

Karı koca ile, olan bir sırdı
Yar sevilmeyince, gönül ayırtı
Toprağa girince, ruhu sıyrıldı
Cennet bahçesinde, neydi o hikmet

Yaşamak bedende, durursa kaygı
Anlamsız zevklerin, yok olur hayrı
Gönüllerde sevda, bambaşka saygı
Cennet bahçesinde, neydi o hikmet

Bahattin'im aşkı, kimde ararım
Sevdiğim güzeli, neyle kararım
Onun kokusunu, göğe sararım
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Cennet bahçesinde, neydi o hikmet
2010

Etrafa Karanlık

Ben daha genç on beş yaşında iken
Sevdamıza bakıp haykıramadım
Gökyüzünde yıldız, kaybolmuş iken
Etrafa karanlık, sardırtamadım

Derelerde sular, tek tek kayboldu
Toprağın altında, ayrı bir koldu
Yaratanımın da, gönlü çok boldu
Etrafa karanlık, sardırtamadım

Hakk’ı hak bildikçe, sevenler coştu
Hasret çekenlerin, içi bir hoştu
Rüyalar içinde sevgilim koştu
Etrafa karanlık, sardırtamadım

Kış geçip de yazı, gelecek sandım
Sevdiğim güzele, candan inandım
Dumansız ateşe, nasıl aldandım
Etrafa karanlık, sardırtamadım

Bahattin'im yâri, arar dururum
Güneş ışığında, baksa kururum
Bakan gözlerine sevda vururum
Etrafa karanlık, sardırtamadım
2010

Aşkı Neyleyim

Rüzgar esti taşı, toprak toz oldu
Ayrılması birbirinden zor oldu
Yüreğimde pişen aşı kor oldu
Bu dünyada sensiz aşkı neyleyim

Karanlıkta gönül, gözü açılmaz
Ferahlıkta sevda, özü yok olmaz
Ayrılıkta hasret, dağa çıkılmaz
Bu dünyada sensiz aşkı neyleyim

Geçmişteki anılarım, yok olur
Seven yürek ayrılınca mor olur
Gönül gözü eşe dosta çok olur
Bu dünyada sensiz aşkı neyleyim

Derelerin olukları, akıyor
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Düşen çöpler olukları, tıkıyor
Seven âşıklar hep onlara bakıyor
Bu dünyada sensiz aşkı neyleyim

Bahattin'im yâri her an, sorarım
Kokusunu yüreğime sokarım
Anıları yıldızlara, çakarım
Bu dünyada sensiz aşkı neyleyim
2010

Uçan Yari Neyleyim

İyi ki yoksun sen, sevgili yârim
Gönlümdeki yerin, duruyor narin
Seninle anılarım, hep bana malum
Farklı yerde sensiz aşkı neylerim

Her yaşadıklarım burnumda tüter
Gurbet elde yalnız, acılar biter
Ruhundaki aşkı, sevdalar üter
Ayrı yerde sensiz yâri neyleyim

Dilerim Tanrıdan, yüreğin yanar
Hasret kalan kokun, gönlümde donar
Ayrılınca sevdan, içimde kanar
Ayrı yerde sensiz yâri neyleyim

Derelerde akan, sular pak olur
Yeryüzüne yağan, karlar ak olur
Isınınca hepsi birden yok olur
Farklı yerde sensiz yâri neyleyim

Bahattin'in gönlü, sevda yoludur
Rüyaları anı ile doludur
Kanat çırpan kuşun, uçan koludur
Farklı yerde uçan yâri neyleyim
2010

Verdin Allah'ım

Hakkı hak bilip de, unutamadın
Sensiz bu yüreği bir tutamadın
Gönlünde yarayı kurutamadın
Sen verdin Allah’ım affetsen beni

Acılarını da acı bilmiştim
Sancılarına da sancı demiştim
Senin için yârim, ne can vermiştim
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Sen vurdun Allah’ım affetsen beni

Karanlıklarımı gece yapmıştın
Konuştuklarıma, hece katmıştın
Yarınlarıma da, hasret atmıştın
Sen verdin Allah’ım affetsen beni

Huzurlu dünyamı, biranda yıktı
Kanayan yaramı, göğsüne tıktı
Sevda ateşinin dumanı çıktı
Sen verdin Allah’ım affetsen beni

Bahattin'im aşkı, bastım bağrıma
Yar olmayınca da, gider ağrıma
Özlemimle geliverse çağrıma
Sen verdin Allah’ım affetsen beni
2010

Gezen Yüreğim

Yâr beni ararsa, sevda durur mu
Yüreğimde akan, kanlar kurur mu
İçerimi yakan aşkı yunur mu
Seni anar sensiz gezen yüreğim

Hayali karşımda, ona bakarım
Gökyüzünde yıldız, gibi akarım
Bedenine girip, ateş yakarım
Seni anar sensiz gezen yüreğim

Ağzının içinde nefesi olsam
Beynimin içine, kokunu salsan
Çektiğin çileyi, alnıma yazsam
Seni anar sensiz gezen yüreğim

Ağaç kovuğunda, gizledin beni
Düşen yıldırımda, izledim seni
Doğal renklerinle, gözledin beni
Seni anar sensiz gezen yüreğim

Bahattin'in gönlü, sevda doluyor
Geçmişi şimdiden hayal oluyor
Hasret kalan yüzü, gün gün soluyor
Seni anar sensiz gezen yüreğim
2010

Çırpınan Canım
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Âlemde gülmedim sensiz ağladım
Bakarsan içime sessiz çağladım
Dertleri sarıp da, sana bağlandım
Alıp toprak ettin yârsiz ne yaptın
Acılar içinde, ateş yok sandın
Acılar içinde çırpınan canım

Yemedin içmedin, kalbine koydun
Seviyorum dedin, bakmadan soydun
Kalbimde yarayı, gizlice oydun
Alıp toprak ettin yârsiz ne yaptın
Gökyüzünde bulut, ateş yok sandın
Acılar içinde çırpınan canım

Sevgime sormadan, seven olmadım
Hayaller kurmadan, aşka doymadım
Karanlık dünyama, eli koymadım
Alıp toprak ettin yârsiz ne yaptın
Gökyüzünde bulut, ateş yok sandın
Acılar içinde çırpınan canım

Dertliyi dertsizi, arayıp sordun
Mazimdeki izi, rüyama yordun
O güzel aşkımı, ruhuma kordun
Alıp toprak ettin yârsiz ne yaptın
Gökyüzünde bulut, ateş yok sandın
Acılar içinde çırpınan canım
Bahattin'im gece, sessiz olurum
Sevgili yârimi, sarıp korurum
Ayrı dünyalarda, onsuz solurum
Alıp toprak ettin yârsiz ne yaptın
Gökyüzünde bulut, ateş yok sandın
Acılar içinde çırpınan canım
2010

Atmasınlar

Karanlıkta gökyüzüne ışık yayanlar
Acılara sancılara sevda koyanlar
Gurbet elde boynu bükük, aşkı soyanlar
Yakmasınlar içimdeki, tüten sevgimi

Derelerin suyunu o, neden kurutmuş
Seven yâri doğan güneş, ayla bir tutmuş
Ruhundaki o izleri, kalp de unutmuş
Atmasınlar içimdeki yanan sevgimi

Hayalleri ellerimle bir bir kaybettim
Geçen anılarımızı, yazıp not ettim
Hasretini bu dünyaya sarıp hapsettim
Atmasınlar içimdeki yanan sevgimi
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Derelerin yatakları çokta derindir
Sevgilimin bedenleri, değme narindir
Hasret kalan gönülleri, tutsan serindir
Atmasınlar içimdeki yanan sevgimi
Bahattin'im rüyalarda aşkını arar
Sevdaların acıları nasılda sarar
Yalnız kalan gönülleri çektikçe zarar
Atmasınlar içimdeki yanan sevgimi
2010

Yüreğe Gömeyim

Acıları şu göğsüme gömeyim
Yalnız kalbi o güzele vereyim
Bu canımı sevdiğime sereyim
Al bedeni, sar yüreğe göreyim

Acır mı ki sensiz olan bedenim
Bu elleri, terk edip de gidenim
Unutamam yar aşkını bilenim
Al sevgimi sar yüreğe gömeyim

Gecesini gündüz etti sevdamız
Karanlığı yırtacaktı nidamız
Gülüşünle hayran etti edanız
Al sevgimi sar yüreğe gömeyim

Yalnızlığın yerde beni arar mı
Gökyüzünde duran sevda yarar mı
Dillerinde akan nağme sarar mı
Al sevgimi sar yüreğe gömeyim

Bahattin'im tek sevdiğim yârimdi
Gurbet elde, anılarım yarımdı
Ak kefene, o sardığım karımdı
Al sevgimi sar yüreğe gömeyim
2010

Titrer Bedenim

Sever deli yürek, severde sever
Aşkım kalplerimi delip de geçer
Ayrılınca hasret bir ömür seçer
Korkular sancılar, ondan da beter

Terk edip gittiğin, yanımdı benim
Bıraktığın acı, canımdı benim
Toprağa attığım, karımdı benim
Yalnız kalan ruhum, titreyen tenim
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Karanlığa atıp, saçıvermiştin
Bu yalan dünyadan, kaçıvermiştin
Hasreti bağrıma, açıvermiştin
Sensiz gezen ruhum, titrer bedenim

Derindeki kokun burnumda tüter
Kalbimdeki okun, kılıçtan beter
Hissetmeden dokun, acınsa yeter
Sensiz gezen ruhum, titrer bedenim

Bahattin'im yâri, durmaz ararım
Onun aşkına da, sevda sararım
Yüreğimde harman yapıp kararım
Sensiz gezen ruhum, titrer bedenim
2010

Anıları Yok Olmuşsa

Parıldayan özlemleri
Yüreğime sarmasaydın
Beklediğin gözlemleri
Dillerine karmasaydın

Baldan tatlı dillerini
Tadan ağza atmasaydım
Kalbindeki pillerini
Boştan yere yakmasaydım

Ateş gibi dudakları
Dilerimle ıslatsaydım
Ağaçtaki budakları
Yapraklarla saklasaydım

Yar hasreti yok sayarım
Özlemine can katarım
Gönüllerdeki ayarım
Onsuz dünyada yatarım

Bahattin'in içi acır
Rüyaları kaybolursa
Hasretiyle ayrı acır
Anıları yok olmuşsa
2010

Acıları Ben Katarım

Bu dünyada o yâr ise
Diz çöküp de ağlasaydım
Saatlerce dinler ise
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Hatırını sormasaydım

Yazdıklarım okunursa
Sevdiğimi böler misin
Anılarım korunursa
Yüreğime girer misin

Karanlığın sularını
Tek başına içer misin
Hak Teala’nın kullarını
Rüyalarda seçer misin

Ruhundaki emeklerin
Giden yâri hep beklerim
Acı olan dileklerin
Tatları ben eklerim

Bahattin'im hep yanarım
Hak Teala’ya can atarım
Onu yürekten anarım
Acıları ben katarım
2010

Bahattin TONBUL

Bahattin Tonbul
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Nilgün Dönsene

Tertemiz duyguyla, kayboldun ama
Yüreğimde kokan, sade birgüldün
Umudun altında, beklerim ama
Melek gibi sevdim, eşim Nilgündün

Gördüğün yerlerde, bir tek sevensin
Günahsız elçisin, seven beğensin
Herşeyin üstünde, hakka değensin
Deli gibi sevdim, dönsene Nilgün

Uykusuz gecenin gelmez sabahı
Gönülden kalkmıyor, tükenmez ahı
Özlemin altında, tutulmuş vahı
Hayal gibi sevdim, dönsene Nilgün

Seni anlatmaya, nerden başlasam
Candan gülüşleri, deyip taşlasam
Ruhunda aşkımı, sarıp haşlasam
Erkek gibi sevdim, dönsene Nilgün

Hasret şiirleri, durmadan yazdım
Toprağın altını, elimle kazdım
Sevdanla dünyada, gerçek bir sazdım
Rüya gibi sevdim, dönsene Nilgün

Nasıl dans etmiştik, bir anlat hele
Yağmurda dolaştık, kapıldık sele
Birlikte koklanan, kırmızı güle
Aşık oldum sevdim, dönsene Nilgün

Bahattin ay yüzlü, özü oyalı
Gökküşağı yedi, rankle boyalı
Söylenen sevdamız, neye dayalı
Melek gibi sevdim, dönsene Nilgün
Bahattin Tonbul
10.10.2013

Bahattin Tonbul
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BAHATTİN TONBUL

1955 yılında Çorum Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Yeşilyurt sokağında doğdu ve
çocukluğu burada babasının yanında mağazada çalışarak geçti. İlk ve ortaokulu aynı
ilçede okumuştur. Kendi ilçelerinde lise olmadığı için Sungurlu ve Yozgat Liselerinde lise
öğrenimini tamamlamıştır.
Üniversite hayatını Bursa ve Balıkesir’de geçirmiştir. 1980’de kendisiyle aynı okuldan
mezun olan Edebiyat öğretmeni Nilgün Çağlayan Tonbul’la evlenmiştir. Selcen ve Ecem
adında kızları, Gökçen adında bir oğlu olan şair, Ankara ilinin Bahçelievler semtinde
ikamet etmektedir.
İlk görev yeri Erzurum-Köprüköy Ortaokulundan sonra sırasıyla Balıkesir Endüstri
Meslek Lisesi, Çorum Alaca İmam Hatip Lisesi, Ankara Şentepe Lisesi, Bahçelievler
Deneme Lisesi, Anıttepe Lisesi’nde çalışmıştır. Halen Namık Kemal İlköğretim Okulunda
Matematik öğretmeni olarak çalışmaktadır.
Şiirlerinde genellikle memleket hasreti, çocukluk, sevgi, aşk, hasret, ayrılık, özlem ve
acı temalarını işlemektedir.
İlk şiirini lise dönemlerinde amatörce yazmaya başlamış, yüksek öğretiminde bir kaç
Türklük, vatan, bayrak, toprak şiirleri yazmış; bu şiirleri Balıkesir Bengi mahalli
gazetelerinde yayınlanmış ve uzun bir aradan sonra 2007’de tekrar şiir yazmaya
dönmüştür.
2008 de eşini kaybedince şiirlerinde daha çok onu anlatmış, onun sevgisi üzerine
yoğunluk vererek yazmaya başlamış; genellikle şiirlerinde gerçek yaşamından parçalar
sunmuştur.

Sevgili Eşim
Nilgün Tonbul’un
Aziz Hatırasına

KOYU MAVİ BİR YÜREK

Bahattin Tonbul, eskilerin velud dedikleri türden bir şair. Çok üretken… Kaleminin hızına
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yetişmek mümkün değil… Burada yayınladıkları, yazdıklarının çok az bir kısmı ya da bir
başka ifadeyle sadece aysbergin görünen yüzü… Zulada beş-altı kitap oluşturacak
kadar daha şiiri var… Tutulduğu aşk mı onu böylesine bitmez tükenmez bir şiirin
kaynağına götürdü yoksa şiirler mi onu âşık etti bunu bilemiyoruz ama bütün
mısralarının okunan ya da okunmayan yüzünde aynı aşkın, aynı yaşanmışlığın, aynı
acının, aynı özlemin kelimelerde kristalize olduğunu açıkça görebiliyoruz… Evet, Attila
İlhan’ın “kimi sevsem sensin” mısraına gönderme yaparcasına neyi yazsa sevgili eşi
Nilgün Hanım çıkmış şairimizin karşısına… Sevgili ya da rahmetli eşi Nilgün Çağlayan
Hanım…
Türk şiiri ölen eş için yazılmış şiiri, bilahare bestesi de yapılmış olan Abdulhak Hamit’in
Makber’iyle tanımıştı. Tonbul’un özlemi onun fevkine geçmiş olmalı ki ölen sevgili için
yalnız bir şiir değil, hacimli bir şiir kitabı sunuyor. Ve onun eşine duyduğu sevda
öylesine katıksız ve mücerret bir hâl almış ki hastane odasında onun için yaptığı her
şeyi, ilaç içmesinden yıkanmasına kadar normalde bir erkek için katlanılması zor
sayılabilecek yardımlarını severek yaptığını gösterir bir şekilde mısralara taşımış. Bunu
yaparken Akif’in “sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek” anlayışı içinde hiçbir
biçimsel kaygıya kapılmadan içinden geldiği gibi cisimleştirmiş. O yüzden, onun şiirleri
gücünü en çokta bu samimiyetten alıyor. Zira her mısrasında seven bir insanın
masumiyeti çıkıyor karşımıza.
Eşinin ölümünün kırkıncı, elli ikinci günlerinde aklından geçenleri şiirleştirirken bir
yandan halk kültür öğelerine yer vermiş, öbür yandan da “hanımını mezara defneden
kocanın gözü, yenisini arar” biçiminde özetlenebilecek kaba telakkiyi reddederek “adeta
onun mezarı başında bir taş gibi beklemenin sırrını” yumuşak bir üslupla dile getirmiş.
Yumuşak bir üslupla diyorum, çünkü Goethe’nın ifadesiyle “en iyi terbiye edici olan
aşkın” teknesinde yoğrulmuş olan şairin kavga yapması mümkün değil; o, bir sevda
adamı ve yazdıkları baştan sona sevda şiirleri.
İyisi mi ben sözü uzatmayayım da siz, o tılsımlı sayfayı çevirerek bu koyu mavi
yürekten içeri girin.

Mehmet TAŞTAN

(Nilgün, Sensizliğimin Öyküsünü sen yazdın,
ben yaşıyorum.)

SENSİZLİĞİMİN ÖYKÜSÜ
1.

Gece sensiz oturuyorum
Seni düşünüyorum
Bir düş müydü o güzel günler
Yoksa gerçek miydi?
Bilemiyorum.
Ama hep, her an
Seni düşünüyorum
Karşıma dikiliyor o güzel hayalin
Sevgi ile gözlerimin içine bakıyor
Aslında gözlerimiz birbirimizi değil
Aşk dolu kalplerimize bakıyor
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Elim elini arıyor.
Ama
Ama bulamıyor.
İrkiliyorum, ürperiyorum birden
Gerçeği görüyorum
Karşımda sen yoksun
Hayal görüyorum
Başım öne düşüyor
Yıkılıyorum

2.
Sana sensizliğimi anlatıyorum
Sensizliğimin öyküsünü anlatıyorum bu şiirimde
Gözlerinden yüzün
Dudaklarından ismin silinmiyor
Çınlıyor hep kulaklarında sesin!
'Seviyorum, seviyorum, seviyorum, seviyorum! '
Unutamıyorum geçen günleri
Sanki bir film şeridi gibi
Gidiyor gözlerimin önünden
Seninle geçen her anım bir bir
Yüreğim acıyla, özlemle burkuluyor.
Üşüyorum sensizliğimle
Üşüyorum, tir tir titriyorum
Arıyorum sıcak, sımsıcak kollarını
Ah, nerdesin bir tanem
Gel, beni kurtar bu soğuktan,
Bu üşümek öldürecek beni
Kurtar beni sevgilim kurtar
Gel artık,
Ne olursun gel
Bekliyorum seni

NE DERDİN BANA?

Nilgün’üm,
İlk karşılaştığımda yüreğime ılık ılık esen
Bir rüzgârdın sanki kılıç gibi oturdun kalbime
İşte o günden sonra evlenmeye karar verdik birlikte.
Artık benim
Sevda yüklü trenim oldun…
Ömrümden senin ömrüne
Ömür eklemek isterdim.
Sabahtan akşama dek
Durmaz senin yolunu beklerdim.
Canım sevdiğimsin,
İlk göz ağrım…
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Sende tanıdım dünyayı,
Seninle oldum yaşam boyu, hiç ayrı kalmadım;
İnan sana hâlâ doymadım.
Nasıl geçti bunca yıl?
Daha dün gibi yüreğim anı dokur,
Seninle birlikte yaşadığımız aç susuz yoksul günlerimizi.
Film şeridi gibi geçer gözümün önünden,
Bitmez tükenmez hatıralar durur yerli yerinde…
Hele o kokun,
Unutulmaz dağ kekiği kokun var ya…
Sanki cennet bahçesinden eser gibiydi burnuma.
Mümkün değildi unutmak, o kokuyu yakalamak.
Ciğerlerime çekerdim doyamazdım o an bile;
Sarardı tüm benliğimi kaybolurdu o koku aniden,
Her zaman olmazdı anlayamazdım neden.
Bambaşkaydı o, sevgilim…
Şimdi ben sensiz bu âlemde nasıl,
Nasıl beklerim?

Sabır diliyorum Tanrı’mdan,
Sensizliğin acısını,
Yüreğimde taşıyorum.
Her vakitte sana dualar ediyorum.
Cennettesin bunu biliyorum,
Çünkü çok merhamet yüklüydün.
Hep başkalarını düşünürdün;
Kendi dertlerini ancak eşinle bölüşürdün.
Büyük küçük demeden hediye vermeyi çok severdin,
Elindeki son kuruşuna kadar dağıtırdın,
Kendin için değil hep başkaları için yaşadın;
Sessiz geldin bu âleme, sessiz terk ettin.
Rahat uyu cennetinde
Ama şunu bil ki en son sözünü her zaman merak ettim:
Ne derdin bana sen acaba
Canım sevgilim?
2009

AB-I HAYATIM

Sanma ki unuttum seni, bir kenara attım
Gözünün etrafı simsiyah olmuş mor alttın
Bilmeden kalbimi ateşleyip nasıl da yaktın
Şunu bil ki sen benim için olmuş ab-ı hayattın

Ne kadar çalışsan da mümkün değil unutmak
O kadar içime işlemişsin ki sana ulaşmak
Aptalmışım yanımda iken sensiz dolaşmak
Sen ab-ı hayatsın olmuyor sensiz yaşamak

Gözlerimin nuru imişsin, şimdi görmüyor
Dizlerimin gücüymüşsün şu an tutmuyor
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Dilerimin tadıymışsın dilim tat almıyor
Sen ab-ı hayatım olmuşsun yaşanmıyor
2008

A BE KADIN

Ruhumun çirkinliği seni görmemi tanımamı engellemiş
Bu kadar mı güzeldin
Yaşadığım süre neden kıymetini bilememişim
Güzelliğini görememiş ve hissetmemişim
A be kadın...
Ayrıca bilmeden ne kadar çok sevmişim seni
Yakınım da iken fark bile edememişim
Peki söyle...
Neden gizledin bütün bu sevgimi
Köşelere bırakıp attın oralarda sakladın
A be kadın…
Hatta yıllarca bana tanımadığın sevgi içerisinde yaşattın
Bazen hasret bazen de yalnız bıraktın
Sonra bizleri düşünmeden çekip gittin sonsuzluğa
Hiç mi Allah’tan korkmadın
A be kadın…
2008

A BE CAN KIZ

Yaradan acılardan, doymaz oldu aşkımız
Dağlarda, derelerde oyun oynar sevdamız
Tükeniverdi candan, bu dünyada dostumuz
Öpeyim yanağından, geliver a be can kız

Sensizlik içimizi, yakmış akmaz kanımız
Unutulmaz kalplerde, gönüllerde coşmamız
Zor oluyor sessizlik, karanlıkta yalnızız
Öpeyim yanağından, geliver a be can kız
2009

A DOSTLAR

Dillerinde şarkıları söyleyin
Beni acılarımla hissetmeyin
Yüreklerde sancıları silmeyin
Ayırtmayın sevdamızı a dostlar

Sever iken bırakmadın bir kere
Gönlümüze dolar idin kaç kere
Yaraları saramadın bin kere
Ayırtmayın sevdamızı a dostlar

Yalayarak o dudaklar çizilmez
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Sensiz geçen bu âşıklar tükenmez
Bilinmeden başka yâre geçilmez
Ayırtmayın sevdamızı a dostlar
2008

ACILARA FAZLA DAYANAMAM

Elveda canım bu dünyada işim tamam ama konuşamam
Çok çektirdim size biliyorum hepinize inanın dayanamam
Günlerce hatta aylarca bu şekilde koş durup yaşayamam
Beni duymuyorsunuz her an bu acılara fazla dayanamam

Ölmek sizlere görünmemek ne yapalım bunu istiyor felek
Sizlerden ben memnunum, eşi dostu fazla üzmemek gerek
Bir tören yapıp vedalaşma cesareti yapamadım ne etsek
Beni duymuyorsunuz her an acılara dayanamıyor bu yürek
2008

ACI DA AL YANINA

Bir anda insanın hayatında
Üç günü yaşar dostlar hemen o anda
Üç gün vardır hepsi de yan yana
Bugün, yarın ve gelecektir ruhunda
Bak gelecek günler tüm anılarında saklı
Diğeri sevdiğinle yaşayacağın ab-ı hayattı
Hele bu günü unutma güne gün eklemek gerek yaşamda
Diğeri de geçmişti kim bilir hangi baharda
Baksana şimdi göğün mavi bulutları arasında
Kalbinin sesini duyuyorum çık koş durma
Gördün mü üç günü
Bulutların üstü, kendi ve bir de altında
Yaşadığın nefes alıp verdiğin o günü de
Sakın ha, sakın erteleme
Yaşa sevdiğinle durabildiğin kadar bir arada
O da kaybolacak birden
Bu sanal dünyada
Tıpkı senin gibi, sevgili eşim yok yanımda
Hepsi kaldı hatıralarda
Anılarda
Videolarda
Ve dostların ruhlarında
Unutanlar unutur bir anda
Yüreğim sızlar durmadan rüyalarımda
Görmek istersin göremezsin o zaman
Uyanırsın yine yok yanında
Acıların oturur yüreğine
Göğsünde bir ağrı
Yanar durmadan sızlatır, inletir bağrında
Artık yeter dersin durmaz bu sancı
Ey Allah’ım sabır ver şu sevdalı kuluna
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Acı da!
Al yanına…
2008

AL BENİ DE KOY TOPRAĞA-1

Yağar yağmur şakır şakır ağlama
Yüreğimde yaran olmuş dağlama
Ben canımı sana verdim bağlama
Al bedeni koy toprağa zorlama
Hasret kokan elbiseler duruyor
Nasıl olmuş buram buram kokuyor
Bedenimde seven kalbim çırpıyor
Al beni de koy toprağa yanıyor

İşlemişim damarına kanına
Dolaşırken bıraktığım canına
Sensizliğin göğsümdeki anına
Al beni de koy toprağın yanına

İçimdeki acıların sızlıyor
Ruhumdaki yalnızlığın gitmiyor
Gecelerin sabahları gelmiyor
Al beni de koy toprağa bitmiyor
2008

AL BENİ DE KOY TOPRAĞA–2

Karanlıklar sen gideli karanlık
Odaların her yerini boşalttık
Senin yokluğuna alışamadık
Al beni de koy toprağa doymadık

Hayatımın her yerinde sen varsın
Yokluğunda bile beni sorarsın
Bensiz o dünyayı nasıl koklarsın
Al beni de koy toprağa bakmazsın

Evde yalnız, yolda yalnız yaşarım
Hayalimde hep seninle kalırım
Sensiz olmaz hiçbir zaman boş anım
Al beni de koy toprağa hey canım
Rüyalarda sana rastlayamadım
Çok aradım ama hiç bulamadım
Bilirsin bu canı sana adadım
Al beni de koy toprağa doymadım
2008

YOK OLUP AĞLAR
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Karşı dağın ışığında bir nefes
Önce kaybolan o müthiş bedeni
Bakmalı ufkunda güneşe heves
Yürekte kaybolan sevdası yeni

Acılar acısı yürekler dağlar
Ama tüm aşklar yok olup ağlar

Hayatını aydınlatıp doğmasın
Belki yaraları kanar çoğalır
Çevresinde ona kimse bakmasın
Bak hayaller rüya gibi katlanır

Acılar acısı yürekler dağlar
Ama tüm aşklar yok olup ağlar
2008

IŞIK YAKMAK ZOR OLUR

Seversen sevdiğin yâr
Sevmezsen düşman olur
Kışın bahar yaşayan
Yazı müthiş zor olur

Arama başka yerde
Gönüllerde hor olur
Sensiz kalan kalbinde
Yaşaması zor olur

Bahar geldi diyemez
Ateş olur kor olur
İçerinde yanarsa
Bakması da zor olur

Karanlığa kalırsa
Seven yürek yok olur
Hatıralar kayıpsa
Işık yakmak zor olur
2008

DUYSAN DA

Şu daracık gönlümde
Sevdiğim şimdi nerde
Çık gel desem de sana
Duramazsın yerinde

Sevgi emanet değil
Aşka hürmet et, eğil
Anıların kalırsa
Dünya karanlık değil
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Işığını yaksan da
Uzaklara atsan da
Sevda ateşidir o
Ilık ılık duysan da
2008

ORTALARA DÖKEMEM

Parça parça edersin
Onsuz nasıl gezersin
Bu dünyada yaşarken
Nasıl da hissetmezsin

Aşk kaderim olamaz
Kalp sevdasız kalamaz
Seni seven bu yürek
Kimseye bırakılmaz

Anıları çizemem
Ben yârsız da edemem
Yürekteki sevdayı
Ortalara dökemem
2008

ACI GELİR TÜM DÜNYA

Aşk insanı perişan eder normal düşünemezsin
Her şeyi sevdiğinle bölüşür onsuz gülemezsin
Acı gelir tüm dünya tatlıları, yârin yoksa yanında
Ne konuştuğunu ne de yürüdüğünü hissedemezsin

Anladın mı hayatı bakma yalnız hiç bir şeyin tadına
Ölsen de yok olsan bile yalnız ondan ayrılığı tatma
Olur ya isteğin dışında değişen bu olumsuz dünya
Rüzgârda uçan bir yaprak gibi sağa sola uçma
Elinde değil bütün bunlar hayat durmadan akar
İçinde yaşadığın aşk yürekleri yakıp parçalar
Ölüme el ele koşarak giden yaşamış sevdalılar
Dilden dile gönülden gönül’e kalpleri hep çarpar
2008

ACILARIN ACISI

Acıların acısı, sevdiğinin acısı
Kaybolursa gönlünün, içindeki sancısı
Öldürürler insanı, acımazlar inan hiç
Yok olur bu dünyada, kardeşi ve bacısı

Kor gibi yakar elbet, elini vuramazsın
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Seven yürekleri de ayrıca koyamazsın

Merhameti koymuşsa bir torbanın içine
Bakmayın siz onlara, yüreği hep sizinle
Sevmişsen eğer sende, aşkı da içimizde
Dolaşarak gelecek, gece veya gündüzle

Kor gibi yakar elbet, elini vuramazsın
Seven yürekleri de ayrıca koyamazsın
2008

ACI HİÇ GİTMESİN

Saracak bulamazsan saramazlar kimse seni
Terk edecek olursan göremez kimse seni
Etrafına iyice bir bak, toplamışsan sen seni
İşte o zaman belki de o kalpleri iyice mühürlemeli

Sen varırken yalnız değildim ben bu dünyada
Adeta şu anda çok boşlukta duruyorum burada
Gelip buralara baksan da veya bakmasan da
İçim atmışsın korunu yaksa da fark etmez yakmasa da

Bir gün söner mi bu ateş bu kor, istemem sönmesin
Alıştım acısına eğer kulağımdan çıkmaz ise o sesin
Unutamam sevgilim unutmam diye durmaz inlersin
Aynı aşk ve aynı hisle bu yüreğimde acı hiç gitmesin
2008

ACI YÜREKLERDE HİSSEDİLİR

Gülerken güneşi seçin
Ağladığınızda yağmuru
Hayal içinde ayı düşün
Karanlığa sakın girmeyin

Toprağı toprak bilin
Hürriyeti ondan esinlenin
Demokrasiyle iyi öğrenin
Sakın ha onu zedelemeyin
Aşk insanda bir hürriyettir
Sevgi esareti gerektirir
İkisi de bir bağ, bir elektriktir
Acısı yüreklerde hissedilir
2008

ACI VERİP
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Bana bakan can gözüne
Acı verip susturmuşsun

Attın beni gökyüzüne
Ruhumdaki o özüne
Işık yakıp aydınlattın
Bana bakan can gözüne

Kanat takıp uçurmuşsun
Ruhumu sen doldurmuşsun
Uzak kalan deli gönlüm
Acı verip susturmuşsun
2009

ACIYI ÇEKENLERİN

Yükseklere yağan kar
İlkbaharda hep akar
Yârinden ayrılanlar
Ateş olup can yakar

Tek kalan sevenlerin
Sevdayı bilenlerin
Gönülleri yanıyor
Acıyı çekenlerin 2009

ACI HİSSETTİM

Bu dünyadan neden neden gittin
İçimdeki aşkı körükledin
Sana karşı olan sevgimi de
Yavaş sen yavaşça hep erittin

Deliler gibi sevdim sevildim
Sevgiyi aşkı senden öğrendim
Yüreğime koyduğun ateşi
Yok edip daha acı hissettim
2008

ACI

Hey Allah'ım hey
Nasıl bir acı
Bu acı sade bana mı?
Bütün insanlığa mı?
Yoksa bütün canlılara mı?
Bunu nasıl anlamalı?
Onun için mi
Sevdiğin yok olmalı?
Bu oluşan acıya
Sevgi konmamalı
Bunu başka türlü tatmalı
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Ve adına ad dahi koymamalı
Koyduğunu düşünsen bile
O adı da anmak acılı olmalı
2008

ACILARI DAĞLADI

Gönlüm ona doyamadı Tanrı’m onu anarken
Bu ellerde yalnız kaldım acıları dağladı

Gözlerime bakamadı güneş doğup batarken
Sevdam onu tutamadı yağmur yağıp akarken
Derelerde yatamadı aşk doruğa çıkarken
Gönlüm ona doyamadı Tanrı’m onu anarken

Yavaş yavaş umutlarım sevgileri çağladı
Akıp duran gözyaşlarım gönülleri bağladı
Rüzgâr olup yaralarım bedenleri kapladı
Bu ellerde yalnız kaldım acıları dağladı
2009

ACI NE BİLİR

Umutsuz aşka kefen biçelim
Yok isen burda çekip gidelim
Senin içinde beden yanmışsa
El açıp Hakk’a dua edelim
Sevgi ateşten gömlek gibidir
Giyince yakar, yürek eritir
Damardaki kan, hepten gezinir
Onu tatmayan, acı ne bilir
2008

ACILARI KAYIP

Evdeki tüm izler, durur kalbimde
Gördükçe deşilir kokun yok yerde
Seni sensizliği de unut bu elde
Acıları yakıp sardın be gönül

Yüreğini tutsam aşkını ansam
Seni diyarlara, hiç bırakmasam
Güzel kokunu da içime atsam
Acıları yakıp sardın be gönül
2009

BIRAKMA

Sevda denilen şey içilmiyor
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Yüreğimdeki aşkın dinmiyor
Seni seven bedenimde yerin
Günden güne aman vermiyor

Hangisiydi ayırtabildin mi?
Yakanları tanıdın değil mi?
İç içe girmişler şeytanın belki
Yüreklerde bıraktığı izi

Tut elini istersen kaçırtma
Yâre olan sevdamı unutma
Ateş almış yanıyor baksana
Dünyayı tutuşsa da bırakma
2008

ADAMI YAKAR

Şu satırları yazarken çok özledim seni
Ağlıyorum inan bak duysan nefesimi
Çok yalvardım Allah’a sana ulaşmak için
Neden ayırdı felek ayrı koydu ikimizi

Kimseye hiç bir zarar vermedik her ikimiz
Çok aşırı bağlıydık büyük bir aşkla severiz
Ben onsuz o da bensiz yemek bile yemeyiz
Şimdi çok farklı yerde birbirimizi bekleriz

Sevmek suç mudur söyleyin dostlar
Yüreğimi bu sevgi durmadan yoklar
Bekleyin güneş doğup batıncaya kadar
Gelirim işte unutmayın sevda adamı yakar
2008

ACILI ÇİLEYİ

Çektirme bana sensizliğin çilesini
Çok gülme töhmetlersin demedin mi
Acıların hüzünlerin o müthiş çilesini
Yapma dedim yaptırmadım görmedin mi
Canım istiyor artık bu dünyadan göçmeyi
Bilmez oldum nedendir ağlamayı gülmeyi
Kara toprağın bağrında olduğunu hissetmeyi
Unutmam sensizliğin verdiği bu acılı çileyi
2008

ACILARIN ÇOK MUYDU?

Vurmasaydın gönlüme o demir yumruğunu
Aşkını söylemiştin eşe dosta doğru mu?
Yüreğimde ezmiştim, içimde yokluğunu
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Unutuverdim birden, acıların çok muydu?

Ayrılık çok zor geldi, sevgi dediğin konu
Atıverdim aniden, yerdeki bulduğumu
Unutamam sevgilim, sesindeki o tonu
Hatırladım aniden, acıların çok muydu?
2008

ACILARI SIZLARKEN

Yâr beni göremedi
Ruhum onu koklarken
Yüreğe giremedi
Sevdiğimi anarken

Aşkım bedeni sardı
Kalbim ona bakarken
Gönlüm alevi yaydı
Bu dünyadan kaçarken
Yaratana yalvardım
İçin için ağlarken
Onu toprağa kardım
Acıları sızlarken
2009

ACI DİKEN

Aşk başkadır bu örüntü içinde
Dünyasını kaplar yüreğini de
Sevdasına bakma beklemez hayat
Kuduruyor durmadan kendisinde

Hayatını kaplamış bütün seven
Ufkunu da karartmış hasret çeken
Bakma öyle aptalca suratıma
Gönlündeki sararmış acı diken
2009

ACIYAN BİR KANADIR

Uzat aşkı sen uzat
Gönüllerde yâr tuzak
Yüreğine tak kanat
Ruhları serbest bırak

Bulutların üstünde
Aşk melekleri dolar
Sevenlerin gönlünde
Ayrılık başka solar
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Acımayın a dostlar
Bedenim hep yaradır
Sevdamı unutanlar
Acıyan bir kanadır
 2009

ACILAR İÇİNDE BIRAKMA BENİ

Gidersen sevgilim sensiz ölürüm,
Yalnızlığa anar, baksan görürüm
Terk edip gelmezsen nasıl yürürüm
Acılar içinde bırakma beni

Dağda taşta gezer, aşkı ararsın
Karıncayı ezer, hayal kurarsın
Bugün yarın demez beni anarsın
Acılar içinde bırakma beni

Dilerim Tanrı’dan cennette olun
Mahşere kadar da yorulmaz kolun
Sevgilim seninle yürünen yolun
Acılar içinde bırakma beni

Denizlerde yüzen balık olasın
Sürünce kokunu, tene dolasın
El âlem içinde saçın yolasın
Acılar içinde bırakma beni

Derelere akan, pınar mı olsam?
Gökyüzünde uçup göğsüne dolsam
Yanında uzanıp yüzünde solsam
Acılar içinde bırakma beni

Şu yalan dünyada ihanet etmem
Haber vermeden de terk edip gitmem
Sabahı akşamı inan belli etmem
Acılar içinde bırakma beni
Bahattin Tonbul’um, durmaz ararım
Yâr benim gönlümde, kime sorarım
Aşağı yukarı, hasret kararım
Acılar içinde bırakma beni
2009

ACILARIN DA DİNDİ

Saflığın berraklığın yalnızlığın sanki o ilk gün gibi
Çaresiz bakışların, konuşamaman hastalığından belli
Bırakma gitme ne olur şu kalbini ve kalbime yer ettiğini
Esen rüzgârlara söyleyemiyorum beni terk edeceğini

Haykırıyorum sesimi alan duyan yok, o ne! Gök gürültüsü
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Çok müthişti adeta kulaklarımı deldi, yok etti senin sesini
Belki de Allah’ın ikimize birden vereceği ayrılık hediyesi
Bir imtihandı, senin de vaktin saatin geldi acıların da dindi
2008

ACILARIN ÜMİTSİZLİĞİ

O kadar çok dalıyorum ki senin sensizliğine
Son andaki konuşamayıp bakışlarındaki derinliğine
Tam alışıyordum ki burundan beslenip damardan su içtiğine
Aklıma geldikçe çıldırasım geliyor, çektiğin acıların ümitsizliğine

Birden dilin tutuldu anlaşamadık konuşamadın
Neler çektin ise bilmiyorum sana doyamadım
Sense bir kelime bile derdini anlatamıyordun
Sana bakıp hep iyi olacak diye dualar yapıyordum

Gizli gizli sen görmeden için için ağlıyordum
Bu kalbimi senin aşkın yakmış adeta dağlıyordun
Hiç bir zaman umudumu kötüye bir türlü yoramıyordum
Çektin gittin dayanamadın bu acıyı bu çileyi bilemiyordum
2008

AÇILMASIN YARALAR

Neydi öyle ağzın dilin vardı içinde konuşamazdın
Temizlerdim dudaklarını o zaman açmıştın ağzını
Kırmızı mı, pembe mi nar gibi tertemizdi içerisi
Ateş gibi yanıyordu gözleri nefes alıp verişi

Bakmaya doyamazsın gözlerindeki güneşi
Yakardı insanı düşünemezsin o kızgın ateşi
Ellerini elime aldım verdiğin ısı ve enerjisi
Kaybolma n’olur unutamıyorum o son nefesi

Bakma dağların tepesine yüksek olur oralar
Çıkarsam bu ateşten gelip seni bana sorarlar
Durma devam et ha, ulaşamasın bütün insanlar
Varınca o yere gazlı bez sar, açılmasın yaralar
2008

ACILARINI İÇİNE GÖMDÜ

O benim gönüllü askerimdi ben de onun neferi
Hayatının her anını bizim için harcadı, feda etti
Dertlerini anlatmadı hep kendisine sakladı
Başkalarının derdini kendi derdiymiş saydı

Küçükken de ezildi fakirlik onu çok ezdi
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Babası annesi hemen hemen her şeyiydi
Onları düşünmekten gurbette içini tüketti
Kısacası kendini çevresine bile bile feda etti

Son anlarında bile acısını söyleyemedi
Çok acı çekti bizlere onu hissettirmedi
Bütün o acıları kendisine içine sakladı
Adeta onlarla birlikte toprağa gömdü
2008

ACI VE DUYGU

Acı deyince bir yerin sızlar…
Bu, çok farklı bir olay;
Beyninden ayağına kadar,
Tüm benliğini hep o kaplar.
Peki nedir bu?
Akıl sır ermiyor bu hazzı,
Zehir gibi beynini, kalbini,
Hatta tüm bedenini, damarın da dolaşan kanı,
Şimdi anladın mı bu acıyı
Ve sızıyı veren tarzı?
Bu, seven ve sevilenin taşıdığı,
Ayrı kalınca da yaşadığı
Duygu. 2008

ACILARININ SONUYDU NİLGÜN'ÜN

Çok ani oldu beklemiyorduk bunu
Hazırlıksız yakalandık bilemedik böyle olacağını
Hastalığına yeni alışmıştık doktorun da iyi diyordu
Hatta taburcu edeceklerdi, neden böyle oldu?
Alışmıştık ikimiz hastane odasında baş başa kalmaya
Her saat ilaçlarını ve iğnelerini haber veriyordum hemşirelere
Beslenmeni ben bağlıyordum her seferinde
Vücudunu yıkıyordum pamukla ıslak sabunlu suyla
Hareketsiz yatışından morarmaya başlamıştı böğrün
Onlar için ilaç merhem aldım çalıyordum ya
Ara sıra arkadaşların gelirdi tanıyınca üzülür ağlardın
Eğer ağlamaksa hıçkırıklara boğulur nefes alamazdın
Bense senin ağlamana dayanamazdım
Dağ taş başıma yıkılırdı gözüm kararır dünyadan vaz geçerdim
Sen görürsün diye de gizler hissettirmezdim
Vücudum ateş gibi yanardı aşkından deli gibi sarılır koklardım
Allah'tan dışarı serin, kar yağıyordu durmadan
Dudakların ise sanki zehirdi kullandığın ilaçlardan
Damarında kan kalmadı biliyorum her gün verilen serumdan
Bir tarafında sonda takılı akıyordu torbaya idrarın
Diğer tarafında bez bağlanıyordu yapasın diye kakanı
Hele bütün bunları seni incitmeden
Pamuk ve ıslak bezle güzelce silip yıkayanın
İçinde çocuğu imiş gibi bakıyordu sana sevgi ve aşkla
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Zayıfladın acılar içinde kıvranıyordun belki
Dilin dönüp konuşamıyordun söyleyemiyordun derdini
Gözyaşların kurumuştu bize göstermeden saklayarak yaptığın
Sessiz sessiz içine atıp ağlamaktan
2008

SENSİZ HAYATI DÜŞÜNEMİYORUM

Kimse benim kadar, sevemez onu
Kalbimin köşesinde, yanan kor odunu
İçimi dağlıyor, geçen yıllar acı veriyor
Doyamıyorum ona, aşk denen şey bu mu?

Ona bakınca hissediyorum, rengimin attığını
Kanımın donduğunu, hatta bazen de yandığını
Nasıl bir duygu, yanında bile ondan uzak kaldığımı
Zannettikçe çıldırıyorum adeta, bensiz anını

Sesini duyunca, kalbim çırpıyor
Yaklaşınca kokusu ciğerimi dağlıyor
Hele bakışları, benliğimi kaplıyor
Onsuz bu hayatı, düşünemiyorum
2007

ACILAR İÇİNDE YÂRİ ARARSAN

Yanlış olan beden, toprak oluyor
Güneş gökyüzüne, nasıl doluyor
Sevda pınarına ortak oluyor
Acılar içinde yâri ararsan

Tutma yüreğimi sevgili yârim
Aşkın gönlümde de kalmıştır yarım
Hasretimle yanacak, toprakta karım
Acılar içinde sevda ararsan

Gecesi gündüzü, hepten karıştı
Siyahı beyazı nasıl alıştı
Sevgi yüreğinde ancak barıştı
Acılar içinde yâri ararsan

Ormanda bayırda, ağaç bol olur
Üzüm bağlarında, koruk çok olur
Yanan ateşlerin üstü kor olur
Acılar içinde yâri ararsan
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2009

ACI GÖMMÜŞTÜN

Seven sevdiğinden hiç de ayrılmaz
Göl içinde suyun, üstü yazılmaz
Yaralı kalplere, imza kazılmaz
Yüreğime bütün acı gömmüştün

Bedenlere dolmuş, aşkım kaymıyor
Toprağa karışıp gönlüm saymıyor
Yârdan çok uzakta, sevda baymıyor
Yüreğime bütün acı gömmüştün

Gülmek öğretilmez, seven insana
Resimlere bakıp öyle ansana
Yâri bırakmıştım, Rabbim ben sana
Yüreğime bütün acı gömmüştün
2009

ACILAR SEVDAYI

Uçup giderse de değil kardeşim
Acılar sevdayı, yakarsa meğer

Alıp bedenimi, gönlüne sarmış
Terk edip giderse sevgili eşim
Çalıp sevenimi, toprağa karmış
Uçup giderse de değil kardeşim

Hakkı hakikati, ona vermişti
Yalnızlık göğsünü, sıkarsa eğer
Sevgi barikatı, göğe ermişti
Acılar sevdayı, yakarsa meğer
2009

ACITIYOR

Ay ışığı hüzün yapar gününü
Yâre deme küskünlüğün zulmünü
Ortalarda gezemezsin o günü
Karanlıkta dolaşamaz sevgimiz

Gündüz olsa yakamazsın sen mumu
Yaksa bile ışık vermez bal mumu
İçerini kaplamıştır sel kumu
Acıtıyor seven yürek sonumu
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2009

YAŞADIĞI VE HİSSETİKLERİ–1

Hastalığa ilk yakalandığında çökmüştü ölüm korkusu
Bekliyor onu ölüm çiçekleri, kavramış onu tortusu
Ameliyatı olup kurtulunca yeniden hayat sorgusu
Beş yıl geçince yeniden doğmuştu içine yaşam duygusu
Alıp götürdü tanıştırdı bizi yaratanın olgusu

Bağlanmıştı o, sımsıkı hayata, ikinci kezdi bu dünya
Nasıl da canlı, sporunu yapar, hoplar zıplar gülerdin ya
Çok geçmedi ki altıncı yılında, akciğerde görüldü ya
Ölüm korkusu, çiçekleri saldı, bünyesi titriyor güya
Onu tutandı, içindeki telaş, yaptıran Allah’ımdı ya

Tekrar tedavi, onu da yenmişti, hastalık kemiği sardı
Göğüs gereyim, bunu yeneceğim, derken hayatı karardı
İlaç alınca vücut zayıfladı, karaciğere atladı
Doktor şaşırdı, ne yapacağını, bir türlü anlayamadı
Garip değil bu, vakit saat geldi, hiç üstüne alınmadı
İlk kür ilacı alınca bedeni, yâr gücünü kaybederken
Durmadı mikrop, beynine sıçradı, ruhunu sarıp ağlarken
Sağ yanı da tutamadı birden, görme konuşma biterken
Tedavi gördük, beyne ışın aldık, iyileştik diyecekken
Bütün umutlar, parlamıştı birden, ateş bedeni kaplarken

Hastahanenin, mikrobunu kaptı, bu sefer zayıf vücudu
İşte ölüme, umulmadık yerden, yakaladı son umudu
Anlayamadı, vedalaşamadı, aniden gözünü yumdu
Hiç ummamıştık, yatakta küçüldü, Allah’ıma koşuyordu
Sevip sevildi, konuşamıyordu, gökyüzünde uçuyordu
2009

ACIN OLMAZSA

Acıma bana, vur da öyle git
Baksan yarama, yakıp öyle git
Mikrop almazsa sarıp öyle git
Bu gönlüm cana, acın olmazsa

Hasretin yakar, tüm bedenini
Şimşekse çakar, tut ateşini
Sevdaya bakar, koyma leşini
Düşmansa gönül, acın olmazsa
2009
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AHMET’İ MAHMUT’U BİZE YÂR ETTİ

Gönülden severdim Hakk’a yanmadan
Seninle öğrendim can kaybolmadan
Yârimi gönderdim sana sormadan
…Hak yarattı onu aldı da gitti
…Ahmet’i Mahmut’u bize yâr etti

Cana can verip de yine sen aldın
Bu dünyaya bakıp yâre aldandım
Kimseye sormadın yanımda çaldın
…Hak yarattı onu aldı da gitti
…Ahmet’i Mahmut’u bize yâr etti

Yakar yürekleri Allah sefası
Salmış gönüllere inanç deryası
Yağmuru rüzgârı hakkın nidası
…Hak yarattı onu aldı da gitti
…Ahmet’i Mahmut’u bize yâr etti

İçimden bir parça nasıl sökülür
Yarimden ayrılık cana dökülür
Gücüm kuvvetimde aşka bükülür
…Hak yarattı onu aldı da gitti
…Ahmet’i Mahmut’u bize yâr etti

Tut elini ister ruhunda sakla
Rüyalarda küser aşka merakla
Unutma onu sen çorak toprakla
…Hak yarattı onu aldı da gitti
…Ahmet’i Mahmut’u bize yâr etti
2009

SEFİL

Dağlarda aşkta değil ey bülbül
Çiçekten çiçeğe konup da gel
O çiçeklerin geçmişini bil
Sevgililer önünde sen eğil

Doğayı oluşturan yeşiller
Hayata insanlığa can verir
Öyle avanakça bakma bana
Seven insanlar olurmuş sefil
2008

ACILARIN SOLDURMASIN

Hak Teâlâ’ya koşu verdi diyesin
Acıların soldurmasın rengini
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Bir elinde elim vardı bilesin
Seni seven bu yüreğim erisin
Gözlerimden akan yaşı silesin
Hak Teâlâ’ya koşuverdi diyesin

Atamadım gökyüzüne sevgini
Bulamadım yeryüzünde dengini
İndirmedim duvardaki resmini
Acıların soldurmasın rengini
2009

ACI VEREN YALNIZLIK

Sanki karanlıklar, almış onun göğsünü
Unutamıyoruz biz, aşkını sevgisini
Oluyor sessizlik, saklıyor hevesini
Gelmeden yanarsa duyamadım sesini

Zor ayrı ve sessiz, başka yapamam ondan
Yalnız ve uzaktır, can duramam aşkımdan
Yakar yüreğimi, ateşi hiç sormadan
Korkarım kalk yârim, sana hiç dokunmadan

Bir gelip gidiyor, yâr sessizce ayrılık
Tükenmiyor yaşam, gerisi hep karanlık
Sevgililer hasret, dolmuş korkunç şaşkınlık
Yaşamak korkutur, acı veren yalnızlık
2008

KAYBOLMAYACAKTIR

Sevdam sana sevgim sana helâl olsun
Bu mutluluğumuz ömür boyu sürsün
Biliyorum sen biraz daha çabuksun
Sanki dünyadan hiç kaybolmayacaksın

Hayat bu bir gün elbet son bulacaktır
Kutsal aşk ateşi kararmayacaktır
İşte alev içinde yanan bedenler
Bu dünyadan hiç te kaybolmayacaktır
2008

ACILAR İÇİNDE

Tutarsan kalbimi unutmam seni
Acılar içinde bırakma beni

Duman üzerine sevda yazılmaz
Bulut üzerinde ateş yakılmaz
Gönül bir seraptır çölde bakılmaz
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Tutarsan kalbimi unutmam seni

Dağda taşta olur, hasret çekenler
Ağaçta yok olur tarla ekenler
Bu gurbet elinde, aksak sekenler
Acılar içinde, bırakma beni
2009

İÇİMDE

Taşıdığım sevgiyi, nerelerde saklarım
Kaybettiğim o yeri, seninle de bakarım
Seni seven yüreği, bedenlerde toplarım
İçimdeki sineyi, ruhunda ben koklarım

Aşkı sevdayı bende, ateşsiz duman kimde
Onu saran bedende, eritiyor içimde
2008

ACEP SEN

Keşke bilmeseydim mazini sever miydim
Bilmem ama çok hoş birisin sen
Sevgiyi aşkı hisseden
Ölesiye seven
Yaşarken sevginin kıymetini bilen
Aşkı sevdayı bedeninde
Hasreti ve özlemi, ruhunda gezdiren
Sevgiyle yanan
Özlemle kavrulan sen
Terk edip giderken
Son sözünü merak ettim ben
Konuşabilseydin
Ne söylerdin
Acep sen?
2008

RUHUM OLSUN SENİNLE

Attığın mermiler, beni incitmemeli
Söylediğin sözler, kılıç gibi delmeli
Seninle bu dünya, sanki bana ebedi
Sar sevgilim sar da sensiz hiç gülmemeli

Verdiğin sıcaklık, hâlâ duruyor bende
Yüreğimdeki aşk, yaşıyor bedenimde
Gönlümde ayrılık, yalnızlık içimde
Sar sevgilim sar da ruhum olsun seninle
2008

KAMAŞTI
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Dağa çıkmaya nefes almaya geldim
Sanal alemde yâri sormaya geldim
Yaşadığım bu ellerde tutamadım
Gittiği yerlerde aramaya geldim

Sevdiğim o yâr, topraklara karıştı
Dünya da onsuz yaşamaya alıştı
Bulamadı sevdasını bu diyarda
Yürekteki ateşi yandı, kamaştı
2008

GÖREN GÖZLER

Yaz sonunda bıraktığın taneler
Olgunlaşmış, hepsi durur sevgilim
Olgunlaşan bu meyveler sulanmış
Sensiz kalan o yüreğe hasretim

İnce nazik kibar olan bedenin
Ruhundaki güzelliği sererdi
Her giydiğin elbiseler yâr senin
Gören gözler sana bakar severdi
2009

DURMADAN KOKLUYORDUN

Çakmak çakmaya geldim
Yâre bakmaya geldim
Bu ayrılık yüzünden
Yâri sormaya geldim

Onsuz geçen günlerim
İnim inim inlerim
İçimdeki ateşi
Kimlere ben söylerim
Çok ayrı kaldım yârdan
Onu saran kolumdan
Ben aşkı unutamam
Affet beni Yaradan

Yüreğime sen koydun
Kalbimi yakıyordun
Dalgın dalgın bakıp da
Durmadan kokluyordun
2008

AŞK BU İSE DOYAMADIM

Sebepsiz ayrılık ettin
Bu yurdu erken terk ettin
Ben yüreğimde erittim
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Hatta benliğimden gittin

Neden neden söylemedin
Sevgiyi koyup terk ettin
Kalbimde koca hürmettin
Seni inan çok sevmiştim

Gel yüreğime gir canım
Sana dahi sormayayım
Deli oldu her bir yanım
Aşk bu ise doyamadım
2008

ÇİRKİN ŞEYLER

Duygular güzeldi okuduğum anda
Kin nefret dolmuştu adeta bu sayfa
Biraz ağır olmuş sabır gerek amma
Havale olmuş o zaten bu dünyada

En güzel hakime göndermiş davayı
Haykırıyor kokluyor çirkin havayı
Boş versen teyzeyi, dayıyı, halayı
Verir kim haksızsa o müthiş belayı

Çamur at izi kalır desem mi desem
Bu yaş sorgulaması doğru mu bilsem
Attığı balçığın gerçeğini görsem
Ne fark eder yaşı sana ne be sersem

Yirmi dört veya da kırk dört ne fark eder
Yaşı yazdığı şiirlerimi örter
Merak sendeki kin nefret neden beter
Bu söylenenler gerçekten çirkin şeyler
2008

CİĞERİME SOKTUM

Elin elime değmişti
Uzanıp değmeden gitti
Yüreğimdeki yaramı
Açık bırakıp terk etti

Ey sevdiğim güzel yârim
Senin için ne hâldeyim
Yüreğimi sana verdim
Aşkından can pervaneyim
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Döne döne tükenmiyor
Geçmişler geri gelmiyor
Gözlerin feri bitiyor
Yüreğim her gün eriyor

Aşkından can yanar oldum
Günden güne seni sordum
Aradım baktım da yoktun
Seni ciğerime soktum
2008

BANA BAKMADAN

Ben ölürsem bekler misin sen başımda
Geri dönsem elini tutsam o anda
Korkar mısın bıraktığın o mezarda
Dua etsen Yaratan’a el açıp da

Sevdiğini tutup kaldırsan bir anda
Kalbini kalbinin üstüne koysan da
Huzuru yakalarsın belki o anda
Dua etsen Yaratan’a el açıp da

Kafanı kaldırıp görürsün o zaman
Seni beni affetsin içim yanmadan
Aşkımızın koru yanıp tutuşmadan
Alıp götürdü birden bana bakmadan
2008

SEL ALDI

Ben yârimi severdim
Yüreğimde erittim
Onun için bu elde
Çok şeyleri kaybettim

Günlerimiz hoş geçti
Onunla sevgi hiçti
Ayrılıklar çıkınca
Gönlünü kimler seçti

Aldı onu yaratan
Seni beni yaşatan
Yürekleri hoş tutan
Bu aşkı kalbe sokan

Tanecikler çoğaldı
Sevdalılar bunaldı
Yalnızlıklar olunca
Âşıkları sel aldı
2008
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BEN KOYDUM

Usul usul çeken de acılarsa kalbimde
Göğsümdeki benekte, ruhum onun elinde
Dillerde dönecektir, ak gibi yüreklerde
Aşkımızın sevdası, uzar gider mahşerde

Seninle seni buldum, uzunca mutlu oldum
O müthiş gözlerine, bir ok gibi vuruldum
Üstündeki kirpikler, acısıyla savruldum
Aşkımızı dillerden, gönüllere ben koydum
2008

ZAMANLA SOLDURMAYACAKTIR

Sev sevgilim Yaratan’ı sev
O sevgi seni yok edecek
Bir günde haberin olmadan
Alıp diyara terk edecek

Göğsümde yanan aşkı tutup
Sevgileri üst üste koyup
Hasreti de sanki bir bulut
Uçar gider birden kaybolup

Kimselere sormayacaktır
Vakitse birden dolacaktır
Yürekteki taşıdığın aşkı
Zamanda soldurmayacaktır
2008

BİR GECE KONDU

Sensiz bu sevdayı nere gömeyim
Yalnız kalan şu kalbimi vereyim
Issız olan bu dünyayı bileydin
Acıları kimselere demeyim

Çok ağladım çok sızladım burada
Demedin ki ne ararsın orada
Ulu Tanrı’m izin versin de bana
Tüm acılar kaldı senin bağrında

Karanlıkta dertlerimiz görülmez
İçindeki yaraları bitirmez
Işık dolsa şu küçücük gönlüme
Sensiz bu âlemde hiç de gezilmez

Aşkımız dilden dile destan oldu
Yüreğime inen acılar kondu
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Sahipsizlikse çokta garip geldi
Sensizlik gönlüme bir gece kondu
2008

KİM BAKAR

Derelerde çağlama
Yâri burda saklama
Seviyorsan bak, tam sev
Onsuz dünya zor ama

Ah yârim yaktın beni
Öksüz bıraktım seni

Yâri burda bulmasan
Onu kurda sormasan
İçindeki korkuyu
Dışarıya vurmasan

Ah yârim yaktın beni
Öksüz bıraktım seni

Uzaktan yağmur yağar
Kayalar hepten akar
Dibi görülmeyen yar
Uçurumdan kim bakar

Ah yârim yaktın beni
Öksüz bıraktım seni
2008

TERK EDENLERDEN

Yüreğinde aşka baksana
Onsuz hayat sanki bambaşka
Ölesiye sevmiş hepsini
Dayanamaz sensiz o aşka

Nasıl da gitti bu ellerden
Onsuz gedecek şu günlerden
Allah’ım affet koru bizi
Yâri koyup terk edenlerden
2008

KANLAR AKAR

Yâri her an ararım
Onu nerde saklarım
Onun sevdasına ben
Dünyaları yıkarım
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İçimdeki yaralar
Görmeyen sevdalılar
Onları tutan yürek
Hasretiyle yanarlar

Derelerde su akmaz
Yağmur toprağa bakmaz
Önündeki engeller
Sevenleri yok saymaz

Tane tane yerleri
Severler güzelleri
İçindeki çirkini
Ayıramaz benleri

Her sevginin yeri var
Seven dünyayı yıkar
Ayrılığı koyarsan
İçinde kanlar akar
2008

İSLÂM KADINI SEN DE

Sanal görünse de doludur yüreğin
Tutsam seni, içi geçmiş karpuz gibisin
Ben açtım güzeldi için ve de geçmişin
Seni görenler de candan yürekten sevsin

Gelip bana sorsalar söylerim kinimi
Acımasızsın sende bıraktın sevgimi
Vicdanında kaybettiğin o bedenimi
Vermesinler bana da candan yüreğimi

Tutar isen bal akıyor yârin dilinde
Bilmez zehir akar sevmeyenin içinde
Oku bana nazarımı atar gönlümde
Yüreğimi yakan İslâm kadını sen de
2008

İÇİMDEKİ SESİ

Çık gel özledim seni
Ararım hatıralarında bulamam resmini
İçime işlettin, unutamam
Habersiz veda etmeden gidişini

Sızlıyor yüreğim, yanıyor bedenim
Her yerde seni arar seni beklerim
Yavaş yavaş tükeniyor direncim

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İçimdeki ses diyor gelirim
Gel gel durmuyor damarımda sıcaklığın
O denli ısıtmışın ki, kaynıyor sana olan aşkım
Tutulması mümkün değil, yakar elini be şaşkın
Uzak durma geleceğim, varım yoğum
Ne istersen hepsini sana vereyim
Yeter ki bu sevdamı üşütmeyeyim

Bak içimdeki ses sana haykırıyor
Gelmiş geçmiş âşıklara umut salıyor
Seni seven ben
İçimdeki sesten çıldırıyor
Bir türlü unutamıyor, ayrılamıyor
Bakma bana öyle aptal aptal sallanma
Bu yürek sana tanıştığı anda
Öyle bağlanmış
Bırakmıyor

Mahşerde bile olsa sarılmak koklamak
Seninle bir olmak istiyor
Uzat elini de tutayım ben de seni
Kaldırayım yattığın yerden
Son anımıza kadar
Gülelim ikimiz birden
Ya şimdi
Duyuyor musun bak içimdeki sesi
2008

GELECEK ELBETTE

Karanlıkta parçalanmış çerçeve
İçinde sen ve ben
Güneşin ışınları göstermiyor kimseye
Fark etmez bedenimi titreten
Ruhumu almışsın bu dünyada düşünmeden
Sensiz edemiyorum artık
Bu ellerden giderken
Bırakmaz mı hiç insan sevdiğine bir tutam
Elindeki sevgiden?
Neden, neden yoksun bırakırsın boş kalan göğsünden
Uzak kalan sevgilinden
Sakınırsın her şeyini alıp götürürken
Düşünmedin bile bu garip yerden
Giderken toprak oldu sahip olduğun o beden
Peki ruhun dolaşıyordur sevgililerin çevresinde
Kızın oğlun ve sevdiğin benden
Habersiz seni bekliyor onlar
Ne olur artık çıkıp gel, kimseye görünmeden
Eski günleri yad edelim seninle düşünmeden
Çocukların artık büyüdü ama ruhları özlemleri daha küçük
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Seni bekliyorlar, gelirsin diye
Ecem rüyamda daha göremedim annemi? baba niye?
Dediği anda içim burkuluyor yüreğim titriyor
Hatta gözüm doluyor
Yetersiz kalışım, içimi burkuyor
Çok özledik sevgilim çok
Acı bize ya gel yâda bizim gelmemizi bekle
Günler geçiyor istesek de istemesek de
Sana kavuşacağımızın özlemi içinde
Bekliyoruz o günleri
Gelecek elbette
2008

YARATAN

Yüreğinde sevda bensem çık da gel
İçimdeki yaraları eş de gel
Çok yalnız kaldım bende bu ellerde
Bağrıma basacak taşı alda gel

Gel gel de seni bir daha göreyim
Sensizliğin acısını sileyim
Bazen sarılayım bazen güleyim
Çık da gel ne olur seni seveyim

Hiç acımadın giderken buradan
Seni benden beni senden ayırtan
Yıllar yılı hasretinle ağlatan
Affet artık hepimizi yaratan
2008

O AŞKIN

Söyle bilemezsin değil mi?
Farklı âlemlerin ve zamanların
Aşkını sevdasını hiç mi bulamadın?
Hiç mi Allah’tan içerken korkmadın?
Peki ilk öptüğün anda da mı anlayamadın?
Tutup elinden uzaklara, ta uzaklara da taşıdın
Sen bu âlemin eğlencesine zevkine de aldandın
Ama şunu bil ki ilk öptüğüm, o kadını da unutamadım
Hâlâ onun ateşini yüreğimde sevdasını hatıralarım da saklarım
Hepsini birden toplayıp beyaz bir örtü ile karanlık toprağın altına attım
Uyan artık uykudan haykır sevdiğini kaybolacak nerdeyse sonsuz o aşkın
2008
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CAN DURDURUR

İlk eline aldığın şarabın
Yanında ise o büyük aşkın
Merak bu acaba hangisini
Dudaklarda oyalamıştın

Sevgi ve kadeh yan yana durur
Aşkını hangisi can durdurur

Bak senden uzakta sana yakın
Damarlarında onu yakaladın
Ilık ılık bir sıcaklık ile
Tüm bedenin de aşkı anladın

Sevgi ve kadeh yan yana durur
Aşkını hangisi can durdurur
2008

GEL DİYOR
Kimse kimseyi bilmiyor
Sadece yazık oldu deniliyor
İçerideki esen fırtınalardan haber
Öldü denip o anda geçip gidiveriyor
O seven ayrılan yüreklerin içi tükeniyor
Amca, teyze, dayı, hala, eş; dost, akraba üzülüyor
Gerçekten bunu birlikte yaşayan kalplerden gitmiyor
İçin için hatıralar, tek tek karşısında gerçekmiş gibi canlanıyor
Gün geçtikçe unutulduğunu zannediyorsun, maalesef hep kaynıyor
O sevgi birlikte yaşadıkları anı, iyi ve kötü film gibi gözünde hayalleşiyor
Yürekteki sevda girmişse göğsüne, bitmiyor arkadaşlar, hiç de gitmiyor
Yıllarca tuz basmış gibi acı verip için için sadece o bedeni yakıyor
Her günün ayın yılın da hatta yılların da geçse o sevda duruyor
Durmadan anılarını bıraktığı eşyalarla canlandırıp ateşliyor
Albümlerdeki fotoğraflar da yanında gibi sana gülüyor
Sonra da damarından akan kana sıcaklığını veriyor
Parmak ucundan beynine kadar canlanıyor
Sönmeye yüz tutmuş köz gibi yakıyor
Yavaş yavaş içerini dağlıyor
Belki de o da seni özlüyor
Sonsuzlukta bekliyor
Gel diyor
2008

RUHUN KALBİMDE YER AÇIP

Yüreğinde aşkı sevdayı erittin
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Kimselere sormadın birden terk ettin
Seni ben inan canımdan çok sevmiştim
Ruhunu kalbimde yer açıp kaydettin

Bedenin toprakta eriyip kaybolur
Zaman ise gönlümde aşkı doldurur
Sensizlik tak etti yüzümü soldurur
Ruhun kalbimde yer açarsa son bulur
2008

YALNIZ ORTAK

Ey gönül deli gönül elde değil
Yanacak aşkımı bırakma sefil
Rüyalarım başlamadı daha da
Seni seven şu kalbime az eğil

Aşkından deli divane oldum bak
Yanan alevin ışığını tutmak
Gücün kalmadı biliyorum seni
Acı bana bırakma yalnız ortak
2008

BEN SENDEN

Aşk ateşi yanarsa tutuşur
Bakmazsa kimse sahipsiz olur
Boşta kalan garip günüllerle
Sevenler bu dünyadan kaybolur

Saramazsın elinden dilinden
O aşkı bıraktın sen gönülden
Tutamadı beden terk ederken
Ayrılamam sevgilim ben senden
2008

BIRAKIP DA KAÇTIN

Yanan ateş yüreklerde gelişir
Ayrılıksa yollarımız kesişir
Şu yalan dünyada sevda ateşi
Hiç durmadan acı verip eşilir

Koymayın siz yanınıza sevdayı
Bedendeki o hasreti belayı
Nasıl oldu göremedin sevdiğim
Yâri kollarına alıp sarmayı
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Uzak olur bu ellerin tutanı
Bulamadım yüreğimi yutanı
Yalnız kaldım bu diyarda sevdiğim
Soramadım bırakıp da kaçanı
2008

ATEŞİ TÜTER

Tutamazsın elinle her ikisini birden
Yanar durmadan o esen sevda ateşinden

Bir kadeh de duran, rakıyı ağzına aldın
Diğer yanda da bir tutam o kadından tattın
Acaba sen olsan, hangisini daha önce
Aşk kokan dudaklar, arasında da saklardın

Olsun tadını sen, ayırabilirsen eğer
Gönlümüzde yeşeren sevda ateşi tüter
2008

UNUTMUŞLAR

Beğenmezsen beğenme
Söylenecek yürek de
İçindeki acılar
Şakırdayacak ellerde

Çık da boyun göreyim
El içinde seçeyim
Şöyle bir salınıver
Endamını bileyim

Açmışın kollarını
Tutmuşum yollarını
Alanı boş bulmuşun
Dökmüşün pullarını

Yerde onu bulmuşlar
Mektubuma koymuşlar
Sana bakan ahmaklar
Beni de unutmuşlar
2008

ALLAH AŞKINA

Yüreğimde sevdan durmadan titrer
Dudağımda ismin her zaman ezber
Âşık olan diller türkünü söyler
Bakma başkasına Allah aşkına
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Gelir miyim tabutunun altına
Durur muyum mezarının başına
Nasıl helâl dedin sen bu aşkıma
Bakma başkasına Allah aşkına

Hâlâ tutamadın sen elimizi
Dar günlerde kaybettik sevgimizi
Neden kapayamadın yüzümüzü
Görme başkasını Allah aşkına
2008

CANDAN SARARIM

Ayrılığın acısı
Âşıkların sancısı
Atmayanlar hiç bilmez
Balıkların oltası
Ey canımsın cananım
Seni candan sararım

Gönüllerde tutamaz
Kalbim seni aramaz
Yaşayan âşıkların
Hayatları son olmaz

Ey canımsın cananım
Seni candan sararım
2008

TÜM GÖNLÜMDE

Hayat dediğin bir rüzgar
Durunca bilmem ne kopar
Sevdansa durmadan yakar
Senin sevgin tüm gönlümde

Geceler yalnız olur mu?
Sevgin aşkı korur mu?
Seni ağzım hiç solur mu?
Senin sevgin tüm gönlümde

Güneş doğmasın gönlüme
Dolmuşsun hep yüreğime
Seni seven bu kalbime
Senin sevgin tüm gönlümde

Acıların çıkmaz benim
Ayrı kalmış o dileğim
Seni candan ben seveyim
Senin sevgin tüm gönlümde
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2008

YÂRİ KOYDUM MEZARA

Sevdiğimin ciğerleri dağlandı
Yüreklerde acıları çoğaldı
Aşkımızı gurbet ele kim saldı
Seven yürek her gün içten ağladı

Önce hiç mi düşünmezdin canım yâr
Şimdi ölüm sevgilimdir demek var
Kalbimdeki sevdaları bulanlar
İçin için kaplamıştır duyanlar

Dereleri tepelerde arama
Vadilerde sevenleri çok ama
Ruhumdaki karaları sarınca
Yâri koydum bensiz artık mezara
2008

BU ELDEN GİTTİN GİDELİ

Hayattan tat alamadım
Bu elden gittin gideli
Aşkına hiç doyamadım
Bu yerden gittin gideli
Ruhum karardı aniden
Bu elden gittin gideli
Tutamadım yâr elinden
Bu yerden gittin gideli

Sevgim aşkım yarım kaldı
Bu elden gittin gideli
Yuvamız da dağılmadı
Bu yerden gittin gideli

Aha bak bir yıl dolandı
Bu elden gittin gideli
Yokluğun unutulmadı
Bu yerden gittin gideli

Benzimde hiç kan kalmadı
Bu elden gittin gideli
Kardeşlerin de gelmedi
Bu yerden gittin gideli

Aşı, çorbamı pişirdim
Bu elden gittin gideli
Çamaşırları yıkadım
Bu yerden gittin gideli
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Kızın Selcen de evlendi
Bu elden gittin gideli
Ecem lise iki oldu
Bu yerden gittin gideli

Bense emekli olmadım
Bu elden gittin gideli
Gökçen askere gitmedi
Bu yerden gittin gideli

Dünya hiç durmadı döndü
Bu elden gittin gideli
Pisboğazlar hiç doymadı
Bu yerden gittin gideli

Adını andıkça her an
Bu elden gittin gideli
Gözüm yaşlı içim duman
Bu yerden gittin gideli

Uykularım da kalmadı
Bu elden gittin gideli
Evim ocağım daraldı
Bu yerden gittin gideli

Sokaklarda yürüyemem
Bu elden gittin gideli
Anılarını silemem
Bu yerden gittin gideli

Zaman geddikçe daraldı
Bu elden gittin gideli
Allah’a da çok yalvardım
Bu yerden gittin gideli             2008

KOŞABİLSEM

Bedenimi aşk kapladı
Ciğerimi yâr dağladı
Yalan dedikleri ölüm
İkimizi hak bağladı

Yarın çok geç olacaktır
Gönüllere dolacaktır
Veren de o, alan da o
Kalbimi Hak saracaktır
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Alıp gittin diyebilsem
Yüreğinden tutabilsem
O aşkı sen taşıyorsun
Hak Teâlâ’ya koşabilsem
2009

AYRI KALDIM BİRDENBİRE

Kokuların durur yerde
Sevdan ise yüreğimde
Seni seven ciğerimde
Ayrı kaldım birdenbire

İçimdeki yaran başka
Acıların paramparça
Seni tutan aşkımdan da
Ayrı kaldım birdenbire
Damarımda akan kandın
Bedenimi hep sen sardın
İçerimi ısıtandın
Ayrı kaldım birdenbire

Aşım tuzum içeceğim
Senin için geleceğim
Sarılıp da öpeceğim
Ayrı kaldım birdenbire

Karanlığı aydınlattın
Sen gidince umutlandım
Bu aşkımı unutmadım
Ayrı kaldın birdenbire

Yağmur yağar incesine
Rüzgarın da tiz sesine
Yârin tatlı busesine
Ayrı kaldım birdenbire

Yerde gökte onu sordum
Seven gönülleri buldum
Hak Teâlâ’ya onu sordum
Ayrı kaldım birdenbire

Elimi açtım havaya
Gönlümdeki bu sevdaya
Beş vakitteki duaya
Yetiştirdim birdenbire
2008

ATEŞİNİ YAKMADAN
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Tat alamaz oldum inan, usandım bu yalnızlıktan
Hemen külleri serpmiştin, yâr ateşini yakmadan

Bir yıl oldu bak sevgilim, nasıl da gittin buradan
Karşılıklı doyamadık, onca zaman sevdamızdan
İçerime bıraktığın, sonsuz olan acılardan
Tat alamaz oldum inan, usandım bu yalnızlıktan

Aşkımı yüreğine al, karıştır damarlarında
Sanki oya işler gibi, sarıverdin yanağımda
Uçup gittin gökyüzüne, umut saldın bulutlarda
Hemen külleri serpmiştin, yâr ateşini yakmadan
2009

BOŞLUĞA ATAN

Acılar içinde, kıvrılıyor sevdiğin
Sensizlik ve aşkı, tutup boşluğa atan

Yaralar kaplamış, soyuluyor bedenin
Yürekler dağlanmış, görmeyen o gözlerin
Sevdamız doymamış, tutacaktır ellerin
Acılar içinde kıvrılıyor sevdiğin

Karanlığı seçmiş, yakar yârin ateşi
Canını kaybetmiş, aydınlatan güneşi
Ruhunu bulamaz, sorma kaybolan eşi
Sensizlik aşkı tutup boşluğa atan
2009

ÇERKEZ BÖREĞİ

Çektiğim acı, sevda dileği
Çeçeni, kürdü lazı göreydi
Sana verdiğim, aşkı bileydi
Koca gönlümün Çerkez böreği

Girdiğin beden, toprak olacak
O zarifliğin, bende kalacak
Yağmur yağacak, güneş doğacak
Koca gönlümün Çerkez böreği

Anılarım da sende kalaydı
İçimdeki ruh, dışa vuraydı
Acılarım da senin olaydı
Koca gönlümün Çerkez böreği

O kadar nazik, incedir belin
Ağza alınca erir yüreğin
Sendeki bu tat, kime dileyim
Koca gönlümün Çerkez böreği
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Sevenlerin sen, gönlünde gezdin
Kokularınla bil dünyayı ezdin
Dağların kalbi, aşkım diyeydin
Koca gönlümün Çerkez böreği
2009

BAKMADAN KOKLAŞIRLAR

Derelerde tuz olmaz
İçine karpuz konmaz
Rengindeki canlılık
Dışı yeşil al olmaz

İçinde kar buz olur
Yürekler kan doludur
Seven eğer yâr ise
Bekleyince kor olur

Renginde beyazlık var
Sevenler ancak anlar
Ayrı düşen âşıklar
Bakmadan koklaşırlar
2009

KÜL ATIP DA

Güneşe bakıp da yakarsın gönül
Daldan dala çıkıp parlayan bir gül
Kopartma çiçeği açar o sümbül
Kül atıp da söndürmedin değil mi

Attın ateşini benim içime
Damarımda gezip girdin kalbime
Seni seven yalnız kalan gönlüme
Kül atıp da küllemiştin değil mi
2009

NEDEN OLMASIN

Orada mısın?
Şurada mısın?
Burada mısın?
Söyle Allah aşkına
Hangi yar karşısındasın
Neden durmadan kaçarsın
Bırak beni de aşkın yüreğimi sarsın
Senin için ben olayım
Ben varım
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Sana cümle âlem baksın doymasın
Sensiz bu dünya olmasın
Ruhum ruhunla hasret kalsın
Peki neden ayrı yaşasın

O güzelim kokunu burnum alsın
Dişlerimin arasındaki dilim seni tatsın
Dudaklarım sıcaklığını damarlarıma taşısın
O ısı vücudumda dolaşıp kalbime hayat katsın
Sonsuza kadar senin adını ansın
Hiç unutmasın

Toprak da olmasın
Dolaşsın ve yaksın
Tutuşsun da mahşere dek solmasın
Aşkımız sevdamız dilden dile
Gönülden gönüle aksın
Yeryüzünde kördüğüm olmasın
Sonsuzluk rehberi
Kalbinde acı yüreğinde sancı tutmasın
Dosta düşmana karşı el sallasın
Umudu kaybolmasın
Seven kalplerin âşıkların bahçesinde
Melekler gibi yaşasın
Beni ve sevgimi orda karşılasın
Kollarını açsın
Benden başkasını sarmasın
Pamuk gibi yumuşak göğsüne yabancı yatmasın
Bu nasıl bir şey anlayamadım
Benden kaçmasın ve saçmalamasın
Sevdama sevda katsın
Hep ateşimle yansın
Ruhunu ruhumla buluşturasın
Buruşmuş gönül, unutulmuş yâr olmasın
Her an yeni, güncel kalsın
Sevgimi alıp toparlarsın
Başka bir âlemde başka şekilde el ele
Kol kola yaşarız
Mutluluğun şerbetini sonsuza dek orda tadarız
Hey Allah’ım büyüksün yücesin
Neden olmasın
2009

YANINA GELİRİM

Ne acı ölüyor bedenim
Uzakta gibi görüyor ama değil
Her an her saniye yanımda senin yerin
Bir hoş oldu bak bunları yazarken kalbim
Ve yüreğim
Hey sevdiğim gönlüm acı dolu
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Belki bugün belki de yarın
Bekle …
Yanına gelirim
2009

ÜSTÜNDE BELLİ

Aşkların hep tuzağı, uzaktır yeli
Gönüllere dolacak, ateşin yeri
Hazır mıdır bilemem, yârimin teni
Onu candan severdin, dahası belli

Ey gidi yâr ey gidi, öldürdüm seni
Yaratanın toprağı, üstünde belli
2008

ADININ SÖYLENİŞİNDE BİLE NİLGÜN'ÜMÜN

Gün doğarken ortalık aydınlanır
Karanlıklar yok olur âdeta
Işıkların en güçlüsünü etrafına dağıtır
Mutluluk neşe verir çevresindeki insana
Hele gülümsemesi
Bambaşkadır gözlerinde
Parlayan dolgun dudaklarında
Doğayı aydınlatır gülümsemesi
Nilgün'ümün
Konuştukça bal akar ağzından
Ne tatlı hoş sohbeti vardır
Benzemez başka bir kadına
Her şeye gülerek karşılık verir, hayat doludur
En hüzünlü hâlinde bile
Acılarını gömerdi yüreğine
Adeta gizli bir büyü var onun içinde
Adının söylenişinde bile
Nilgün'ümün
2008

AŞK DEDİĞİN YAKAR

Kalk sevgilim kalk ayağa gör beni
Seni seven sensiz olan yüreği
Atıverdin dinle hele duy beni
Uzaklara bıraktığın dileği

Acıların çok uzaktır söyleme
Seven kalbim seni özler meleğim
Gönüllere dolacaktır dinleme
Bu âlemde doyurmadı feleğim
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Yaraların sızılıyor ağlama
Yüksek dağda sis oluyor sevgilim
Işıkların kararıyor zorlama
Aşk dediğin yakar bizi sevgilim
2009

AĞLARKEN

İlk defa ölmeden baktı
Hastahanede yatarken
Bir damlacık yaş akmıştı
Yâr dalgın dalgın bakarken

Son öpüşüm yanağından
O yatağında yatarken
Bir damlacık yaş akmıştı
Yâr için için ağlarken
2009

AÇIP BAKAR

Sevgisiz sevenim sen de
Yârini terk edenin de
Yüreğinde sızı vardır
Kalbine aşk gömenin de

Sevdasını çeken bilir
Deliler gibi sevilir
Hasret çeken gönüller de
Yavaş yavaş eritilir

Ufuktaki güneş batar
Bedendeki ateş yakar
Ruhundaki acıları
Seven yürek açıp bakar
2009

BARIŞIR

Seni her an ararım
Yâr yanından kaçınca
Yüreğime sararım
Betin benzin atınca

Sensiz olamıyorum
Ayrı kalamıyorum
Bu yalancı âlemde
Yârsız yatamıyorum

Güneş doğmadan ışır
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Seven gönül alışır
Aşkı tadamayanlar
Yâd ellerde barışır
2009

ANILARIN DURACAK

Tanrı’dan tek dileğim, yakar bomboş gözlerin
Ağzındaki dillerle, veda bile etmedin
Yârim senden isteğim duymadığım sözlerin
Kaybolmayan sevginle, beni hiç terk etmedin

Haykırıyor sessizlik bekler sabaha kadar
Anıların duracak ruhum uçana kadar
2009

EL SALLIYORDUM

Sana sürekli el sallıyordum
Simsiyah görülmez, ilkesine

Bir anda gözünü sen kapadın
Geçtin karanlıklar ülkesine
Bizi her yönüyle can yamadın
Simsiyah görülmez ilkesine

Bir perdeydi bu arasında
Sen o âlemi mi gözlüyordun?
Bense o gölgenin arkasında
Sana sürekli el sallıyordum
2009

BAĞLAMA

İçindeki yaraları yoğrulur
Beni aşksız ruhumu da bağlama

Derelerin akıntısı bol olur
Seven yürek akan suda boğulur
Uzaklarda benim için ağlama
İçindeki yaraları yoğrulur

Yalnız kaldım buralarda çağlama
Seni attım toprağında ağlama
Şu gönlümde oturup da yer ettin
Beni aşksız ruhumu da bağlama
2009

BİTİNCE
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Yüreğine sevgilerin girince
Ayrılınca acıların iz olur
Hasret kalıp bu dünyadan göçünce
Toprak kayar yetişmesi zor olur

Bedenine sevdalılar bakıyor
Ateş olup bu âlemden gidince
Ayrı olan gönülleri yakıyor
Tohum düşüp ayrı ayrı bitince
2009

KARDELEN VE HERCAİ ÇİÇEK

İki sevgili kırda âşık olmuşlar
Baharı görünce de çiçek açmışlar
Güneş parlayınca da nasıl coşmuşlar
Hayata merhaba, der kardelen çiçek

Birbiriyle anlaştı, iki sevgili
Baharı paylaştı, kıskandı geri
Kışın olalım dedi, ihanet yedi
Sözünde duramadı, kardelen çiçek

Yalnız doğada kalmak, tüm amaçları
Farklı olalım bizler, kışın açmalı
Karlı günlerde çıkıp sevgi saçmalı
Deyip karar verirdi, kardelen çiçek
Biri dayanamayıp çiçeği saçar
Kışı bekleyemeden bahara kaçar
Sevdiğini bırakan hercai naçar
Hayırsız sevgilidir kardelen çiçek

Sözünde durup açan, sade bir çiçek
Karda kışta çıkıp da, yâri beklesek
Belki döner de gelir, hercai desek
Hasreti sancı verir, kardelen çiçek
2009

ALIŞIR

Aşk yüreği deler mi?
Yeryüzünde güler mi?
Sevda ateşi gören
Ahret’de hiç çeker mi?

Buralarda çektin sen
Fakir zengin demeden
Gönüller incitmeden
Ahret’e göçtün hemen
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Gönül sevgiyi taşır
İnsan ona alışır
Yârini kaybedenler
Toprak olup karışır
2009

GÜLÜM

Yalnızca bir ömür, kalan aşkımı
Dilden dile saran sensin be gülüm

Uzattın sevgimi nice günlere
Vermiştin aşkımı, can a be gülüm

Karanlık geceler, yanmıyor mumu
İçindeki acın, çıkmaz be gülüm

Bakışların kaydı, bana bakarken
O yerlerde şimdi, nasılsın gülüm
2009

AYRI YATARSA

Dilerde karışıyor
Seven beden kaybolsa
Küslerse barışıyor
Acıları yok olsa

Anıları bulamam
Ateş olup atarsa
Sevdaları sulamam
Yârim ayrı yatarsa
2009

ŞAHANE

Çıplak gözlerimle ben, göremiyordum
Gönülde dursa meğer çalsa şahane

Hakkı hak bildim ben de, sizlere sordum
Yaratana el açıp gelemiyordum
Şu anda Ankara’nın dışında kordum
Çıplak gözlerimle ben, göremiyordum

Yılda bir kez az gelir, sevda çekenler
Kısmet olursa eğer, başka bahane
Hak Teâlâ’ya verilir, aşkı ekenler
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Gönülde dursa meğer çalsa şahane
2009

ANILARI YAKIVERSEM

Alır götür gökyüzünü uzaklara
Ruh bedenden ayrılınca sevda yaşar
Rüzgâr kopup yer tozunca açıklara
Âşıkların kalbi dolup nasıl taşar

Saatlerce kuşlar uçar havalarda
Sevgi dolu yürekleri unutulmaz
Gönül arar sevdiğini yuvalarda
Ağlar durur acısıyla uyutulmaz

Yağmur rüzgâr savruluyor yok olacak
Bulut sevda ayrı düşse yârim naçar
İçerimde saran aşkı, o yakacak
Anıları yakıversem kimler kaçar
2009

ACIYAN BEDENİ DE

Senin için kim bilir, kaç oruç ezdim
Aşkımı bedeninde, ruh da gizledim
Sen gidince bu elden, sevgiden bezdim
İnan deliler gibi, sevip özledim

Allah’ım affetsin de dayanamazdım
Sonradan tuttum yine, altmış bir daha
Pişman değilim ama sana kanamazdım
Yeter ki gel tutarım, yârim bir daha

Bütün oruçlar olsun, sana bin feda
Yanarım cehennemde, olsun beddua
O güzelliğe Tanrı’m, yaptı bir veda
Geçmişi andıkça da ederim dua

El açıp da Allah’a, affetsin derim
Ben yârim için de hep, affı dilerim
Gönüllerde gezince Hakk’ı severim
Acıyan bedeni de yârsiz silerim
2009

AKŞAMÜSTÜ DURUYOR ŞAFAK

Karşımda yürürken duruyor şafak akşamüstü
Hiç istifini değiştirmedi sadece o kızıl örtü
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Bulutların arasından mavi ile karışık bir görüntü
Çekinmeden çok uzaklardan içimdeki o dürtü

Karışık gri bulutlar da olmasa içimi saracak korku
Çünkü rengi kan kırmızısı, güneşin batışı yok oluşu
Sanki birileri tutmuş zorla götürüyor tıpkı senin gibi
Hastanede gözlerini kapatıp melek gibi uçuşu

Unutamam bunları rüya gibi geliyor bütün yaşadıklarım
Seni mahşere dek aklımdan çıkarmam buna inandım
Haydi, artık bana bu dünyada yaşamak haram sandım
Öylesine sevmişim ki canımdan çok sana kıyamazdım
2008

ACILARIM SIZLAR

Tutamadım yâri, kalsa ellerimde
Acılarım sızlar yüzün solmuyordur

Yaradanım sarsın, akan derelerinde
Unutmadım aşkı, durur dillerimde
Bakamadım sana, sevgim nerelerde
Tutamadım yâri, kalsa ellerimde
Sevdaların üstü yara tutmuyordur
Gönüllerin içi hasret dolmuyordur
Terk edince beni kaldım bu yerlerde
Acılarım sızlar yüzün solmuyordur
2009

BENZİM SOLMAZSA

Gökyüzünde ışıklar
Sevda kimdir sormuştum
Yıldız ile âşıklar
Gönüllerde kormuştum

Yâri unutamadım
Rüyalarım olmazsa
Onu koklayamadım
Şimdi benzim solmazsa
2009

YÂRİN BEDENİNE

Aşk ateşi durmaz yanar
Gönülleri her an kanar
Sevda çeken beni anar
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Girmiş yârin bedenine

Gökyüzünde ışık olsam
Seven yüreklere dolsam
Aşık olup saç baş yolsam
Baksam yârin bedenine
Onu yakar tüm sevenler
Yalnız olup tek gezenler
Yeryüzünde hak sezenler
Baksam yârin bedenine

Yâri bensiz kim koruyor
İçimdeki aşk soruyor
Sevenleri o yoruyor
Girmiş yârin bedenine
2009

RÜYADA ARARIM

Yürekler yakacak, yâri sevenim
Rüyada ararım, avda sekerken

Sevdamı saracak, al çiçeğime
Atarsa arama, sevgilim benim
Ruhunda akacak, içeceğime
Yürekler yakacak, yâri sevenim

Unutulmaz gönlüm sararsa seni
Dolaşıp durursun, acı çekerken
İçinde kalmasın, sancıyan teni
Rüyada ararım, çayda sekerken
2009

SEVDAMIZ AŞKINA

Tutuşan bedense, toprak atmayız
Sevdamız aşkına, unutma bizi

Karanlıklar boğmuş, yâri ararım
Yüreğimde olan aşka bakarım
Unutulmuşsam da seni sorarım
Tutuşan bedense toprak atmayız

Bırakma beni yâr, korkarım yalnız
İçimde ateşi, neden sormayız
Ufuk kararmışsa sebep olmayız
Sevdamız aşkına, unutma bizi
2009
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YAR ARKADAŞIM

Aşk dediğin aynen böyle olur
Deniz aşığı can arkadaşım
Ufuktaki gemiler kaybolur
Bense bak sevdiğime âşığım

O varsa varım, yoksa yokumdur
Koca dünyada yaşamamışım
Yaşamış derseler, inanma dur
Yalnızlık olmuş yâr, arkadaşım
2009

DOYURMASAM

Acıları bağrında
Yâr yatınca yanında
Gözyaşları durmuyor
Göremedik sağında

Yüreğinde can olsam
Kimselere sormasam
Aşkına esir oldum
Ruhunu doyurmasam
2009

AYIRTIN ARTIK

Gitmesin bu hasret, içimi yakar
Anılar hayalde, rüyalar akar
Alıştı geceler, hep sana bakar
Bitmesin sevdalar, sarayım artık

Uzak durur yârin sevgi bağları
Denizde kaybolur, büyük ağları
Çıkamazsan eğer unut dağları
Bitmesin sevdalar, tutayım artık

Gecesi gündüzü, birden kayboldu
Yârini sevenler, kalbe kaydoldu
Bu âlemde giden, hepten yok oldu
Bitmesin sevdalar, ağlayın artık

Gökyüzünde bulut, üstüne yatmış
Bütün sevenleri, ateşe atmış
Yanan bedenleri, toprağa katmış
Hakkı bilenleri, ayırın artık
2009

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

ACITIYOR YALNIZLIK

Bir yıl oldu senden ayrıldık
Kaybolmuştur bedeninde canlılık
Seni her an her saniye yaşadım yokluğunda
Yok olmadın ki ruhumda kaybolmadın bir anlık

Tutmuyor artık boşta duran elim
Sensizliğin acısını ben yüreğime işledim
Bırakmadım anılarını her an içerimde beklettim
Gitmedin ki ruhumdan kaybolmadın inan bir anlık

İnsan sevince dünya başka oluyor
Gördüğün âlem sana hep gülerek bakıyor
Yok olacağını düşünmek anlamak bile istemiyor
Kaybolmadın ki ruhumdan, acıtıyor yalnızlık
2009

AĞLAYAN GÖNÜL

Ufukta güneşi, gecede ayı
Sokaktaki leşi, aşka doymayı
Gözleri görmezse sebep olmayı
Unutuvermişti, ağlayan gönül

Işığı görmezler, uyuyan ayı
Ellerinle bırak, yâri tutmayı
Kayboldu sevda, sensiz olmayı
Unuttu vermişti, ağlayan gönül

Sormadım kimseye, bundan kaçmayı
Yakarsa bedeni, kanan yarayı
Yârini bırakıp yürek yakmayı
Unutuvermişti, ağlayan gönül
2009

BOŞ BIRAKMIŞIM

Hissedemez oldum bak sahili
Boş boş kum üstünde dolaşırım
Ayağıma batan o katilin
Acısını bile duymamışım

Kanmış yüreğim tüm acılara
Sevda sancısı anlayamadım
Etrafını saran bulutlara
Sevdiğimi bile soramadın

Tonbul’a bu âlem dar geliyor
Sessizliğe alışamamışım
Kokunu çok uzaktan alıyor
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Yârin göğsünü boş bırakmışım
2009

GEZMESEN

Ne kadar acı, koymuşsun içime
Kokun duruyor, hâlâ ciğerimde
Seni arayıp yok olan kalbime
Ruhunu getir, dursun bedenimde

Alamazsın sen, tutsana elimden
Götürüversen yâr, bensiz gezmesen
2009

ANILAR YOK OLDU MU?

Sevda ateşi ile bu aşkı korkutamam
Yaşanmış geçmişiyle içimi boşaltamam
Kokluyorum onu ben hayalleri tutamam
Yaşamımda özlemim kalbimi daraltamam

Neden yaktın ruhumu, geçmişi umudumu
Uzaklara bırakmam, anılar yok oldu mu

Titriyor bak ellerim, yâri candan severim
Onun için bu dünya, sanal âlemdir derim
Kollarında sıcaklık, sanki cehennem yerim
Bedenimi hiç yakmaz, hayat veren sevgilim

Neden yaktın ruhumu; geçmişi, umudumu
Uzaklara bırakmam, anılar yok oldu mu
2009

BU DÜNYAMIZ

Her anımız sorulur
Tutan ele baksana
Gönüllerse yorulur
Hakk’a kucak açsana

Niceleri yaşarmış
Anıları sarsana
Toprak olup şaşarmış
Çıkan fidan olsana

Bir şey tesadüf değil
Tanrı’m özenip yapmış
Hakk’a inanıp eğil
Bu dünyamız serapmış
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2009

YÂRE ULAŞSAK

Gökyüzünü saran yıldızlar çokmuş
Toprağa gark olup yâre ulaşsak

Sensiz ayrılık da ne kadar zormuş
Yüreklere akan kanlı bir okmuş
Gönül bağlarını, acılar yormuş
Gökyüzünü saran, yıldızlar çokmuş

Etrafı karanlık simsiyah gözler
Bedenleri saran yaraya bir bak
Gurbeti dolandık hasreti özler
Toprağa gark olup yâre ulaşsak
2009

ÇEKE ÇEKE

Gitmiyorsa sensiz binler
Yalnız olan can dinler
Karanlıkta görülmüyor
Ölen yârim hepten inler

Bu yüreği ona verdim
Aşkını ben göğe serdim
İçimdeki acıları
Çeke çeke sona erdim
2009

GONCA

Acılar içinde, sevenler dolsa
Tarlada bağda çok olur gonca

Ben seçtimse seni, sevda çiçeğim
Aşk ateşiyle yanan, yüreğim olsa
Aldı Tanrı’m seni, sardı meleğim
Acılar içinde, sevenler dolsa

Kalbinden doyduğum sevgili yârim
Göremedim seni anarım yonca
Yıllarca oyduğum bedenin yarım
Tarlada, bağda çok olur gonca
2009

KAŞIKLAR
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Duvara çaktın oğlan
Yüreği yaktın oğlan
Boş yere çabalama
Bu elden gittin oğlan

Derelerde bayırda
Uzaklarda çayırda
Çok sallanma sevgilim
Seni gördüm hayırda

Güzeller güzelisin
Yârim sen ezelisin
Hak Teâlâ’ya sığındım
Toprak da düzelesin

Gökyüzünde ışıklar
Görmediğin âşıklar
Anılarda gezerdi
Sofradaki kaşıklar
2009

GÖNLÜNDE

Yok oldu gökyüzünde sevgilim birden
Yıldızına bak nasıl da kaydı, aniden
İyi gözle takip et onu
Yerinde anıları da kayboldu
Sadece bir an gittiği yolu aydınlattı
Sonra da buharlaştı son oldu
Düştü mü? Söndü mü? Dağılıp gitti…
Gözümde izi kaldı, beynimde ise parlayan yolun resmi
O ilk ışıkları tıpkı sevgili eşimdi, Nilgün’dü sanki

Karanlık içinde en çok parlayan yıldızdı, yeni kaydı
Gönlümden yüreğimden
Kopup toprağa girdi aniden
Orada ne oldu bilemem
Gerisi bana karanlık oldu
Çürüdü mü?
Toprağa mı karıştı? Böcekler mi yedi? Bilmem…
O güzelim ruha kim bilir neler etti
Gökyüzünde sonsuzluğa doğru süzülürken
Hissettim onu bembeyaz gelinlik içinde
Uzunca tahtalar arasına yatmış, yüzüne baktığımda
Gülüyor gibiydi, yatıyordu yerli yerince
Görüşümde o, bakışımda o
En son dünya gözüyle
Gitti yerli yerine
Çok aradım ruh âleminde onu, hiç rastlayamadım
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Rüyalarımda bazen belli belirsiz
Hissettim yine… yine de göremedim
Apaçık içim, adının her geçtiği yerde ağlardı
Gözyaşımsa ondan sonra hâlâ inan, durmadı
Her sevda, acı, ayrılık, hasret, hastalık ve ölüm duyduğum anda
Gözyaşlarımı tutmam mümkün değil
İster içinde sevgilim olsun ister olmasın sanki bir çeşme gibi
İçin için akar göz yaşlarım
Sevenlerin ve sevgililerin hatta sevdalıların gönlünde
2009

AYRI YATILMAZ

Beni seven güzel, sevda tüketti
Bu âlemde yârdan ayrı yatılmaz

Seviyorum seni demeden gitti
Benim sevgili yâr çabuk terk etti
İçimdeki acı, nasıl eritti
Beni seven güzel, sevda tüketti

Duman üzerine sevda yazılmaz
Göl içine yoğurt döküp katılmaz
Ağaç üzerine mezar kazılmaz
Bu âlemde yârdan ayrı yatılmaz
2009

OLURSAM

Sensiz bu dünyada, yaşıyor muyum?
Bırak uzaklara, unutabilsen
Yanmayan ışıkta, şaşıyor muyum?
Karanlıklarda can uyutabilsen

Acıları delmiş bedenlerimi
Gökyüzünde yatan yâri bulursam
Irmakları selmiş tut ellerimi
Yıldızlara bakan, sevdan olursam
2009

HAYDİ DESENE

Sana sarılmak istiyorum yâr, işte o zaman
Toprağa düşmüş sönüyor birden, haydi desene

Gece olunca rüyalarımda açıyor perden
Seninle geçmiş hatırlıyorum canım o zaman
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Bedenimledir yanan alevler akıyor terden
Sana sarılmak istiyorum yâr, işte o zaman

Gece karanlık, gökyüzündedir yalnız yıldızlar
Yaprak daldadır, ağaçlar sarmış, kim bilir kaç sene
Rüyalarımda görünce inen bütün yaldızlar
Toprağa düşmüş sönüyor birden, haydi desene
2009

RÜYALARDA SEVENLERİN

Acıları yalnızlığı unutmam
Unutamam unutmadım yâr seni
Temiz kokan günlerini bir tutmam
Hasret kokan, can yârime sar beni

Gözlerinde akan yaşı silemem
Geceleri gündüzleri bir olsa
Yüreğinde akan kanı bilemem
Sevda çeken umutları kaybolsa

Derelerde akan sular durudur
Anıları bir kum gibi doludur
Ağaç dalı kesilince kurudur
Rüyalar da sevenlerin yoludur
2009

BEKLE ORADA

Ah Nilgün ah
Duyuyorsan beni
Seviyorsan beni
Görüyorsan beni
Unutma ne olur he mi?
Acılar kaplamıştı tüm bedenini
Unutman sevgilim bilirim seni
Çok canım yanıyor hani
Kalbimdeki cemi
Seviyorsun de mi?
Yaşarken yemi
Sürekli tattığın teni
Toprağa kattığın beni
Ufuktaki sevgini
Sonsuzlukta sesini
Kaybettim bu dünyada ben seni
Yaşarsın o alemin de yepyeni
Bekle orada sende beni
2009

BULUŞALIM SEVGİLİM
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Nilgün neredesin, sensiz olmuyor
Yüreklere yalnız, sevdan dolmuyor
Gün geçtikçe rüyaların rengi bir birine uymuyor
Betin benzin o diyarda gezerken hiçte solmuyor
Kapkaranlık bu alem sensizliğin acısı
Daha da karartıyor
Gündüz gece fark etmiyor
Yalnız kaldığım anlar
Geri sarıyor hayallerim geçmişe doğru
Seni o günlerle anıyorum
Her sözünü her kelimesini tek tek hatırlıyorum
Kelimelerimdeki eksik veya hataları anında düzeltiyordun
Yanlış telefuzları affetmiyordun
Bambaşkaydın

Tutkuların içinde müzik en büyük tutkundu
Ağabeyin ile şarkı söylemek
Kaset çıkarmaktı hayalin
Sesin bambaşkaydı
Bir o kadar da şarkı sözü bilirdin
Hep benim için söylerdin
Sanat müziğine hayrandın içli sesinle
Bazen çok uzaklardan geliyor sesin derinden
Şarkı sözlerinle
Deliyor ruhumu yok olduğun o günde
Haykırmak isterdim sesin soluğun gidiverdi birdenbire
Sonsuza uçuşunu seyrettim arkandan
Tabutun içinde yüzün gülüyordu
Acıların dinmiş uyuyordun
Güle güle sevgilim sonsuzda tutuşalım el ele
Buluşalım sevgilim
2009

ACISINI

Bir aşağı bir yukarı
Gökyüzünde yok çıkarı
Yaratana sığındın sen
Beni koydun aşk bekârı

Kimselere söylemedik
Yâre hesap dilemedik
Gurbet elde yaraların
Acısını bilemedik
2009

YARISI BAĞRIMDA

Sevmediğim hâlde okudum, okuttum
Hâlâ da sevilmeyip gelecekte yok oldum
Nasıl bir tutkuymuş, Allah'ım onu buldum
Sevgilim mutlu olacaktım seninle, yok oldun
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Rüzgar gibiydin, çok sert estin dünyamda
Sanki bir çöldü gönlüm, kumları dağıttı ardında
Nasıl da vuruyordu deler gibi göğsüme doldu da
Sızısı hâlâ içimde kum kalıntılarının yarısı da bağrımda
2008

ÇIK GEL

Her işte hayırlar sezilir tüm gün
Allah hepimize sabırlar versin
Cansız bedenler de dirilir bir gün
Gönüllere aşkı, ruhumu sersin

Sen yoksun diye de ağlayıp durdum
Rüyamdaki sevda, yaşarsa eğer
Tanrı’ma yalvardım, hayaller kurdum
Acılar içinde yok olmuş meğer

Gökyüzüne uçan deli yüreğim
Kanatların sesi kaybolmadan gel
Hakk’a inanıp da boş bir küreğim
Üzerime toprak atmadan çık gel
2009

AYRI OLURSA

Sevdan titrerken yüreğimde
Aşk sevgi bedenimi kaplar
Söylenen aşkın dileğimde
Kalbime sanki bir ok saplar
Soğuktan ellerin üşümüş
Kalbin çarpıntısı olmazsa
Gözlerin çok uzağa düşmüş
Bedenine toprak dolmazsa

Geceler gündüz olur mu hiç
Seven yârdan ayrı olursa
Ayrılık acıtır mı ki hiç
Ruh bedenden ayrı olursa
2009

YARIN ELLİ İKİSİ

İslamiyet’te yok derler ama atalardan duyduk insanın içi
Deviri yedisi, kırkı daha bilemediğim yârinki elli ikisi
Saymakla bitmez unutmam mümkün mü onun sevgisi
Et kemikten ayrılırmış duydun mu canım yüreğimdeki sesi

Benim için sensizlik çok zor geçiyor, yüreğim de hâlâ titriyor
Senden ve hatıralarından bahsederken boğazım kuruyor
Gözüm buğulanıyor âdeta, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Yarın elli ikisi derken şu an satırlarda ben hıçkırarak ağlıyorum
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İnsan artık umutsuz gibi bakar, yaşamaya ve de yarına
Sabır bulsak belki de arkasından dua yasin okumaya
Ben ve çocuklarından başka kimsesi de yok onu anmaya
Yarın elli ikisi hatırlama değil hayrını hasenetini dağıtmaya
Çok isterdi özenirdi köyde hayır yapmayı ve dağıtmayı
Geçmişine çok bağlı onları koruyup hatırlayıp yaşatmayı
Örf adet köydeki her türlü gelenek ve göreneğe bakmayı
Yarın elli ikisi bilmiyorum affeder mi bizleri bağışlamayı
2008

YARIM KALAN ÖRGÜLER

Biraz önce örgülerine baktık, üç yarım kalan örgün şişiyle duruyor
Kısa zamanda çok şeyler yaptın ama insan her yere ulaşamıyor
Bitecek zannediyorsun ama bitiyor diğer düşünce uğraşlar başlıyor
Kısacası hayat üretmekle yapmakla işler bitti kabul ediyor bitmiyor

Ben senin yokluğunla bütün işleri bitirmişim ve yapacak işim yok
Her elimi attığım işler anlamsız tat alamıyorum artık gönlüm tok
Çevrem her tarafım boş kimseler yok sensizliğe alışamadım ben
Yaşasam da yaşamasam da hayatın anlamı bencillikse bak bu çok

Seni anıp senden bahsedilince canım sevgilim önce bir sızı içimde
Sonrada iniyor mideme şişiyor ve geriliyor patlayacak nerdeyse

Küt küt diye kalbimin sesi yıkıyor etrafı dinle bak biraz da gülümse
Acı mideme yara yaptı sanki derinden derinden geliyor bak şu sese
2008

DOLMUYOR

Gökyüzünde aşkımız, sabahlara dolmuyor
Sayfaları koparıp atıyor kraliçem

Dolu gibi vuruyor, göğsüne yumruğunu
Bu gece erken çıkıp gelmemiş kızın Ecem
Boğazında duruyor, tıkamış yuttuğunu
Sayfaları koparıp atıyor kraliçem

Sevda yükü sarmamış, gönüllerde duruyor
İçindeki bedeni, sana bana olmuyor
Acıları karmamış, yürekler savuruyor
Gökyüzünde aşkımız, sabahlara dolmuyor
2009
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AÇMIŞ KOLLARINI ONU BEKLİYOR

Dışarısı bugün o kadar güzel ki âdeta içini coşturuyor insanın
Baharın en güzel günlerinden biri canlanıyor şöyle bir bakın
Lâkin olmuyor içime o güzellik canımsız benim, hakkımı atın
O olmazsa eğer dünyadaki yerimi başka sevenlere bırakın
Kalbim onsuz yaşamayı unutmuş, onu durmadan arıyor
İçerimi hasretlik sarmış, çevresini adeta yakıp kavuruyor
Bakmıyor ondan başkasına inan, kokusunu dahi alamıyor
Umut ya yoluna çıkar diye açmıyor kollarını, onu bekliyor
2008

AŞKI KARMIŞSA

Tanrı’m affetsin anını
Gönlümü yakan olursa
Damarlarda kanını
Sevdiklerin solursa

Rüyalarında zalimler
Koca taşları sarmışsa
Sevda yüklüdür âlimler
Tanrı’m aşkı karmışsa
2009

ELİNİ ELİME UZAT

Rüzgar çıktı sallıyor ağacın, dallarını
Ses çıkartıyor korkunç, korkutuyor içinde yaşayanı
Seni bir canavar misali katmış önüne
Bütün yapraklarını
Dallar sallanmaktan kırıldı
Bazı ağaçlar ise kökten yıkıldı
Tıpkı yaşayan insan gibi
Yaprak dal budak derken kökten uçtular
Hepsi birden gökyüzüne karışı verdiler
Tanrı’nın yazgısı da bu değil mi?
O anlardan birinde
Bizim en büyük dallardan biri koptu hatta kırıldı
Seni almakla yaptı bunu Tanrı’m
Zaman zaman yaprak budak derken
Tek tek yok edecek hayatı
Belki duracak bir an rüzgar
Esmediğini zannedeceksin arkanda
Seni hatırlayacak gönüller bir anda
Bir şamar vurur gibi için için ağlayarak
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Şarkı mırıldanır gibi yaprak sesleri duyulacak yüreğinde
Zamansız uçmalar boşluğu süsleyecek o an toz toprak içinde
Sana ulaşmak isteyecek ama ulaşamayacak sevenler
Dur gitme bekle gittiğin yerde
Elini elime uzat belki son tesellim olursun bedenimde
2009

GÖNÜLLERDE YANACAK

Gönüllerde yanacak, sevdaysa meğer
Tükenmeyecek ise yalnızlık kanar

Unutma bu günleri, sevdalar akar
Benim yüreğimdeki aşk ise yanar
İçimdeki yaramı, ateşler yakar
Tükenmeyecek ise yalnız o kanar

Ayrılık gelince de hasret sanaldır
Damarındaki kanlar, akarsa eğer
Sevgi büyüyünce de, acı doğaldır
Gönüllerde yanacak, sevdaysa meğer
2009

YARIM KALDI

Yoruldum artık sana ulaşamıyorum vakit uzadıkça
Neler oluyor anlayamadım zaman benim için akça
O kadar sık oluyor ki hayaller yetmiyor hep saçma
Sana kavuşmak istiyorum ne olur benden kaçma

Derdini anlatamadın ben de sana doyamadım
O kadar alıştık ki senin hastalığına kıyamadım
Çok gezdim seni bir türlü o an rahatlatamadım
Şu anda ne hâldesin sana kendimi tanıtamadım

Bulamadım sen gibi seveni kendini sevdireni
O kadar ayar yapardın ki her şeyin yerinde, dengeli
Huzuru sen verirdin kordun ağırlığını elindeki güveni
Kaybetmezdin idare ederdin kontrolü ve belirli

Tam anlamıştık birbirimizin eksiğini tamamlamıştık
O kadar güzeldi ki finale aynı anda hazırlanmıştık
Bekliyordum bu yazı birlikte olup konuşacaktık
Vaktin yetmedi planlarımız kaldı oluşturamadık
2008

AL CANIMI KOY YANINA
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Seninle tanıdım dünyayı seninle hür oldum orada
Senden başkasını sevmedim inan kalbim burada
Bırakıp gittin ya bu diyarı bedenin şimdi toprakta
Al canımı koy yanına ben yaşayamam artık burada
Tutsalar yasını ben tutamam, çünkü içimi delecekler
Ölümüne kimse dayanamadı, arkandan gelecekler
Çok dualar yapıldı, günün yetmedi götürdü melekler
Al canımı koy yanına ben yaşayamam kim emekler

Bıraktın tüm hatıralarını saklı duruyor burada onlar
Çocukların anne, diye içine atıp dışarı vuramazlar
Eşin dostun seni bana nerede, diye soramazlar
Al canımı koy yanına ben yaşayamam o anlar
2008

GÖRMEDİM BÖYLE DOKTOR
ÖMRÜM BOYUNCA
                                           —Dr. Mehmet Altınok’a—

Hastalığı Hacettepe’de öğrendim, şoklara girdim
İyi doktor dediler, teşhisi, biyopsiyi ondan öğrendim
Sonucu alıp ona gittik acele ameliyat dedi,ama
İşim çok, zamanım yok deyince küplere bindim

Allah'tan olsa gerek, her teşhis ve sonuçların fotokopisi
Önceden dosyalamıştım, çantada dururdu hepsi
Eş ve dostlara sorarak başka doktor aradım
Dişçi Ömer Bey buldu, Dr. Mehmet Altınok reisi

Adet bu, önce özel muayenesine gidelim dedim
Kabul etmedi; dosyayı hastahaneye getirsin, dedi
İkinci şok, nasıl doktor diğerleri, özel muayene etti
Şaşkınlık içindeyim, dosyaya bakıp hemen ameliyat dedi

Hacettepe'den parçayı getirtip kontrol etti
Bu zaman içinde, kan film, derken ameliyat hazır, dedi
Operasyonun başında bizzat kendi, nasıl bir adam menfaat gözetmedi
Her şey bitti, bizimle ve diğer hastalarla sanki özel doktoru gibi ilgilendi

Pansumanları bile, her an kontrol ederek beklerdi
Çok minnettar kaldım; bıçak borcum nedir, dedim
Bana kızdı, paran o kadar çok mu, dedi
O zaman git hastahanenin vakfına bağışla, dedi
Hayır bunu yapamam, ben sizin adınıza olsun deyince
Odasının çıkışındaki koridoru, kapatıp oda yapınca
Orada öğrencilerine ders anlatacakmış kanımca
Görmedim böyle bir doktor ömrüm boyunca
2007

NANE
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Ne hoştur kokusu, insanı rahatlatıyor
Bahçeden yolarken onu, etrafa koku saçıyor
Grip, nezle isen kaynatıp içiliyor
Benim sevdiğim güzel tek, tek dallarını koparıyor

Koparan dalları, gölgede kurutuluyor
Kuruyan bu dalları güzelce ufalıyor
Ufalanan nane yemeklere katılıyor
Benim sevdiğim güzel, afiyetle yiyor

Ağza alıp çiğneyince hoş bir koku yayıyor
Bahçeye bir dal ekince etrafını sarıyor
Çok arsız bir bitkidir, her yerde çoğalıyor
Benim sevdiğim güzel, naneden hoşlanıyor

Nane mi olsam, yoksa kokusu mu
İçimdeki kıskançlık mıdır bunun sorusu
Bu hasretliğin verdiği ayrılık kabusu
Herhâlde sevdiğim güzeli kaybetme korkusu

Nane, nane olalı, çok şeyler yaptı
Çok naneleşmek ayrı bir nezaketti
İkimizin aşkı bütün dünyaya yetti
Benim sevdiğim güzel bunu hak etti
2007

KULA KUL DERİM

Tutuşur sonra, saracak değilim
İçim geçmişti, kula kul derim

Sıcaklığını, aşkınla yaksana
Açma bağrını, severim sevgilim
Yanan göğsüne, iyice baksana
Tutuşur sonra, saracak değilim

Tanrı’m almıştı, gittin uzaklara
Acın bitmişti, ruhunu severim
Seni sarmıştı, o sonsuzluklara
İçim geçmişti, yâr kula kul derim
2009

EŞİMİN DAYILARI VE TEYZE'Sİ

Hep özlemle hatırlarım, ölen bütün dayılarımı
Hiç unutmam en son, Güngörmez’de gördüm Mehmet dayımı
Annemin hastalığında da görmüştüm Vasfı dayımı
Bir kış günü idi Salih telefonda haber verdi Hikmet dayımı
Onlarla olan hatıralarımı ve bende bıraktıkları izleri sayayım mı

Mehmet dayım hatır naz, duygu yüklü yardımseverdi
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Vasfı dayımı annem özler, hep yolunu beklerdi
Hikmet dayım hoş sohbet, gençliğinden bahsederdi
Zühtü dayım ise neşeli, etrafına üzüntüsünü belli etmezdi
Adil dayım ise gırgır şamata ve şaka ile sataşır bizleri üzerdi
Gelelim Hatça teyzeme çok neşeli, mutluluk doluydu
Araya kara diken girdi, eşinden ayrıldı, kim sebep oldu
İkinci evliliğinde bir oğlu oldu çok sevindi mutlu oldu
Bazen geçmişine bakıp ağlar, içi hüzün doluydu
Hatça teyzem başka, hep ailesini kardeşlerini düşünür
Elinde bir ekmek olsa yemez, hepsiyle bölüşürdü
Kardeşleri ile bir araya gelip konuşunca, tartışılırken hemen küsüşürdü
Kalbi kin tutmaz, iyi kötü hatıraları anar sonunda da gülüşürdü
Zühtü şunu dedi, Adil bunu yaptı, Vasfı rahattı
Hikmet dayım kendisini düşünür, Mehmet dayım ab-ı hayattı
Teyzem ne yaparsa yapsın, bütün yaptıkları kabahatti
Hepsi bir aile oldu, bütün bunlar yaşanır, gerisi safahattı
2007

AŞKA GÖNÜL

O gidince ben hiçtim
Yaşamaktan geçmiştim
İçimdeki acıyı
İstemeden seçmiştim

Gönül onsuz olmuyor
Yarsiz hayat dolmuyor
Sevdayı çekenlerin
Yürekleri solmuyor

Hasret yalnızlık demek
Anıları elemek
Tadı tuzu olmuyor
Sevgisiz yenen yemek

Yârim yârsiz yatar mı?
Acı badem yakar mı?
Yüreğinde yalnızlık
Aşka gönül tutar mı?
2009

DUMANSIZ ATEŞ

İlkbahardadır, yağan yağmurlar
Yaz sıcaklığında, toplanır bunlar
Gölleri yoktur, buharlaşırlar
Uçsuz bucaksız, düz topraklarda

Sular çoğalır, kurbağalar öter
Hepsi çekilir, böcekler biter
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Yâr sevenlerin, burnunda tüter
Toprak kurursa, yok olur onlar

Çatlamış tarla, suyu özlermiş
Yârdan ayrılan, yanar sonunda
Aşkın uğruna, yola döşenmiş
Dumansız ateş, sarmış sonunda
2009

HASRET AĞACI

Ruhunu gökyüzünde ararım
Yâr seni Yaradan’a sorarım
İçinde acıları sararım
Hasretin ağacını almışsa

Gönlümü ayrılığın kaplamış
Sevginde ateşini yakmamış
Albümde hatıralar toplanmış
Hasretin ağacını bulmuşsa

Atarım sensizliği bulamam
Yârimin yokluğunu tutamam
Kaybolmuş kokuları soramam
Hasretin ağacını yıkmışsa
2009

TIKIRTINI ÖZLEDİM

Yüreğime akan gözyaşların dinmedi
Sensiz yaşamamsa içerime sinmedi
Göğsüme dolan kan, sızlayan bedenimdi
Acını unutup gürültünü özledim

Gece gökyüzünü, yıldızları gözledim
Yağmur yağınca da gökkuşağı izledim
Bir beyaz ışıktan, yedi rengi sesledim
Acını unutup patırtını özledim

İçin için yanar, seni her an ararım
Kalbim durmaz atar, yâre özler bakarım
Tutsan elimi sen, tüm ruhunu yakarım
Acını unutup takırtını özledim
2009

EY SEVENLER

Ey sevenler
Sevdiğinden ayrı düşmeyenler
Yaşamda

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Zamanın kıymetini iyi bilin
Onunla birlikte gülün, gezin, eğlenin
Birbirinizi sakın incitmeyin
Hayatsa çok kısa
Yok olunca sevdiğin bu âlemde
Geri dönüşü olmayan yoldasın
Ararsın maziyi
Hatta anıları
İyi kötü demeden, karıştırırsın tüm canları
Yanar özlemin
Durmadan bulamazsın yakalayamazsın bir daha
Gönlünün mehtabını tut tutabilirsen
Kaynatır yüreğini
Belki de yaşamaya hasret
Gel vazgeç şimdi bundan dostum
Pişman olmadan
Günlerini doya doya yaşa usanmadan
Sevdiğinle sonsuzda buluş
Haydi, güle güle yaşam sana ve dostlarıma
Kucak açmadan
Hayat gerçekten güzel seversen daha çok değer
Unutmayın gözyaşlarınızı bırakın anılsın
Resimlerde gülücükler hatıra kalsın
Belki bir gün bir seven alıp okur
Sevdanın kıymeti o an
Geçmişten geleceğe mekik dokur
Ey sevenler
2009

GÖLGESİNDE

Sevdayı tutamazsın, yâr yanında olmazsa
Vücudu yakamazsın, o da toprak olmuşsa
Gönülleri arama, hasret aşka dolmazsa
Yüzüne bakamazsın, beti benzi solmuşsa
Acıları dinmiyor, kaybolacak teninde
Yürekleri sızlıyor, sevdanın ötesinde
Gözleri de parlıyor, yok olan seveninde
Zaman inan bitmiyor, yılların gölgesinde
2009

GÜNEŞİN OLSAM

O âleme gelip seni severim
Işığı sönmeyen, güneşin olsam

Yılların anısı, birden biter mi?
Dünyadan gitsen de seni severim
Tenimdeki koku, yâre gider mi?
O âleme gelip seni severim
Ruhunu kaplamış, sonsuz karanlık
Yâri benden alan, toprağın olsam
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Hayallere dalmış, yağsız yağdanlık
Işığı sönmeyen, güneşin olsam
2009

AĞLAR DURUR

Bulamadı yerde gökte
Ne ışıkta ne sevmekte
Ne ahırda ne de yükte
Arar durur yârim seni

Araması vurdu sekte
Aşk elbisemi dikmekte
Karanlıkta beklemekte
Bekler durur yârim sende

Hakka dualar etmekte
Yâri gönülde görmekte
Bu âlemde kaldım tekte
Acı vurur yârim sende

Hayat bana vurdu sekte
Yâri yâre dilemekte
Sessiz sedasız gitmekte
Ağlar durur yârim sende
2009

ANILARDA DÜNÜMÜ

“Vurulmuşum toprağına taşına”
Yerde yatan ağacına kuşuna
Bakamadım o yârin yatışına
Hak Teâlâ’nın kalplere sunuşuna

İçerime bıraktın tüm acıyı
Bu ellerden sessiz sakin giderken
Sevemedim, sensiz olan bacıyı
Yüreğimi kör bıçakla keserken

Göremedin hasret kokan kalbimi
Hep aradım senle olan günümü
Unutmadım sancıların harbimi
Bırakmadın anılarda dünümü
2009

YARIN KIRKINCI GÜNÜ

Bu gün okulda tam derste iken kalbime bir sızı girdi
Çocuklar ne oldu hocam diye birden şaşırıverdi
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Ne olduğunu anlayamadım ama aklıma sevgilim geldi
Yarın onun kırkıncı günü, yani burnu düşermiş denilirdi

Günler ne çabuk geçmiş kırkına gelmişiz canım
Daha dünmüş gibi içimdeki sızın bitmeyen telaşım
Seni her gün, sağa ve sola yatakta banyo yaptırışım
Duruyor gözümün önünden gitmiyor hayat arkadaşım.

Bize öyle geldi ama sana nasıl bilemem artık
Orda bizsiz geçirdiğin zamana çok meraktık
Sensiz anımızdaki saniyemiz sanki bir asırlık
Birlikte olduğumuz zamana da doyamamıştık
2008

CANIM SEVGİLİM

Uzunca bir kutu açıp içine
Koyaydım seni canım sevgilim

Koca dünyada kalan ömrümü
Kimlere sorsam canım sevgilim

Sensiz yaşamak zül gelir bana
İçimde yaran kanar sevgilim

Hasret kor olmuş acımasana
Ararım seni canım sevgilim
2009

ACIR TÜM BEDENİM

Gönül yakar ağlar seni unutmaz
Acır tüm bedenim senin olurum

Karanlık gecenin sabahı olmaz
Akan ırmaklar da kiri hiç tutmaz
Seven yârdan ayrı yüreği dolmaz
Gönül yakar ağlar, seni unutmaz

Gökyüzünde yâri, arar dururum
İçindeki aşkı, her an solurum
Gece gündüz demez yâri bulurum
Acır tüm bedenim senin olurum
2009

TOPRAK OLURLAR

Anarsam seni tutmayın dostlar
Olgunlaşmadan da toprak olurlar
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Gurbet kuşlarını koydum buraya
Anamı babamı koydum sıraya
Hatırı kalmasın sevdam yaraya
Anarsam seni tutmayın dostlar
Ağaç dallarını saran meyveler
Tutan otlarını, kırmasın dostlar
Alta destek verip yere düşseler
Olgunlaşmadan da toprak olurlar
2009

UÇARKEN

Resmine baktıkça titreyen şu yüreğim
Damarımdan beslenen sanki bir hücreliyim
Beynime dolanmışsın her yerinde ben neyim

Kalbimdeki yerini kimselere demeyin
Kollarıma aldığımda o sıcacık bedenin
Ruhumu doldururdu hayat veren nefesin

Unutamam seni ben
Doyamadım yaşarken
Etrafına saldığın
Kokun durmaz uçarken
2009

GÖZÜM

Geceler karanlık yârsiz olmuyor
Seven insan sevilince bulmuyor
Bütün âşıkların yâri solmuyor
Sensiz bu dünyada, hayat doymuyor

Gel artık sevgilim, ağlasın gönlüm
Uzaklardan bakıp yanmasın gözüm
2009

ANILARI BULUP

Kimseyi incitmedim seni sevdiğim kadar
Aşkım beni terk etti, yoğum mahşere kadar

Ruhunu hissetmedim, bekliyorum burada
Kışlar baharlar geçti, sızlayan yer yarada

Tutamadım sevgini, o gün beni öptün mü?
Kuşlar gibi haykırdım, kanat çırptım gördün mü?

Uzak kaldı sevdamız, yürekten yaralıyız
Anıları bulup da geçmişi sormalıyız
2009
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ANILARI İLE YAŞAYAYIM–1

Yaşadıklarım şoklarım birdenbire oldu tüm anılarım
Sanki bulutlar arasından aniden çıkan
Güneş ışınları yeri aydınlattı
Ortalığı karanlığı birdenbire gömdü maziye
Ben orda mutluydum, çok ışık gözlerimi yoruyordu
Gönlümün acısını adeta dışarıya savruluyordu
Bırakın orda kalayım
Sevdiğimle orda yan yanaydım
Bozdunuz tüm mutluluğumu,
Işık yakayım derken
Yıktınız o güzelim yıllarımı
Nasıl bir kalemde silip atayım
Bırakın ne olur bırakın da
Hiç değilse anıları ile yaşayayım
Onu hasretle hayallerimle tertemiz mazimle
Kanat açıp kucaklayayım
2008

CANDAN SEVERİM

Sevgi yâri tutamaz
Neden hiç söylemezsin
Ruhunu satın almaz
Aşka el değemezsin

Yanar yürek durmadan
Bu âlemde yaşarken
Gönüllere bakmadan
Aşka kucak açarken
Tut elimi sevgilim
Ayrı kaldı ciğerim
Ben seninle değilim
Seni candan severim
2009

YERİNDE

Gönlündeki yağını
Süremedim dilime
Unutmadım aşkını
Kaybolan sevgimize

Tutamadım elini
Anlamadım gene de
Beni seven kalbini
Bulamadım yerinde
2009
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YÂRİ KAYBETTİRMİŞLER

Bulutlar yüksek olur
Tepelerde kaybolur
Sevdaya doymayanlar
Derelerde boğulur

Unutmayın sevenler
Gönle hesap verenler
Bakmayın boştan yere
Yâri kaybettirmişler
2009

YAKLAŞMAZDIM

Sen sevdiğim anılarımla gelen
Âşık olmuş kurban olsun bendeki beden
Yüzünde vücudunda taşıdığın siyah ben
Gerçekten unutamadım rüyalarımda görürüm seni ben

Acı bana sevgi dolu mazim
Yaradanım aldı beni, artık yalnızım
Gökyüzündeki bulutlar gibi hafif
Süt yoğurt kadar beyazım
Yok buralarda karanlık
Siyah rengi bilmem ama
Yüreğimde oluşan sızım
Çok derman aradım artık hâlsizim
Buraya kadarmış seninle olan yazım
İnan sevgilim senden başka
Kimseyi tanımaz
Yanına yaklaşamazdım
2009

RUHUM

Unutamam seni yâr
İçim durmadan yanar
Aşka doyamayanlar
Sevdiğini hep arar

Toprak olan bedenin
Yüreğimde gezenin
Gönlünü tutamadım
Ruhum artık hep senin
2009

GERÇEKTEN AŞK
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Önemli olan sonsuzlukta yanmak
Yalnız olup hasret çekip kavrulmak
Hakk’a hakikate varıp ona ulaşmak
Sevda, aşk bu olsa gerek

İçinde yanan kor olan ateş
Yürekleri sarmış hakkı değil mi?
Allah’a kavuşup Cennet’e varmak
Dualar eden sevgi değil mi?
Sonsuza girip orda yaşamak
Hakk’a kavuşup bedenim toprak
Yârime yâr deyip ruhunu bulmak
Bu dünyada yaşanan
Gerçek aşk
Bu değil mi?
2009

BE GÜLÜM

Akbaş köyünün güzeli
Yörüklere sorup yolda beni bırakma
Acıların büyük yaransa çok derin
Eşe dosta sorup sakın ha aldanma

Gönülden sevmiş her ikimiz de
Dillerde dolaşarak bedenler bitse de
Yâre yâr diyemem ömür tükense
Dertlerini bağrıma sokup aldanma

Acıları sardın yüreğinle toprağa gömdün
Sensizlik yok ediyor durmadan beni
Sessiz gecem karanlık, unutma gündüzümü…
Sancıların yok edecekmiş gerçek özümü
Kaybediyor zamanlar son andaki görmeyen iki gözünü
Çok zamansız terk ettin bizi sevgilim

Terk etmeden o ellerde dur ama
Tanıyanlar bir bir bakıp ateşini kor ama
Haykırıyor dağlar, taşlar, kayalar ve sular unutma
Hepsi birden şahit

El ele birlikte yaktığımız o çalılar
Sevdamızı sonsuza kadar yaşatacaklar
Hele
Köydeki anılar bir bir
Zamana göre uzayıp yayılacaklar
Kalk tut elimi götür beni sonsuza
Dayanamıyor ruhum sensiz bu âleme
Rüyalarımda bile yoksun artık
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Be gülüm
2009

GURBET ELİ

Aşk bedende, sevda çoktur
Dokudukça hasret yoktur
Yüreklerde yanan ateş
Yârim benim olmuş doktor

Acıları sızıları
Topraktaki kazıları
Bedenleri orda çürür
Kaybolmasın yazıları

Hakkı hakka o ermişti
Gönülleri yâr sermişti
Bu âlemi terk ederken
Gurbet eli terk etmişti
2009

BİRLİKTE BEN

Seni tanıdıktan sonra
Hayatıma o kadar derin girmişsin ki
Tek olmuşuz
Yok, sen ve ben “bir” olmuşuz
Bu yüzden seni unutmak ne mümkün
Evde, okulda, yolda, hatta yemek yaparken
Sensiz olamıyorum
Düşünmeden yapamıyorum
Neden mi?
Çünkü her yerde sen varsın
Adının geçtiği an nefes alıp vermem değişiyor
Yutkunamıyorum içim burkuluyor
Birden
Hayallere kapılıyorum
Geçmişe uçuyorum seninle birlikte ben
2009

KARA TREN

Bir yük treni gibi
Çuf çuf eder gönlüm habire
Sonsuza giden paralel yol gibi
Bağlamış damarından beyne salmış
Sanki bir kol, inceden inceye hol gibi
Çığlık çığlığa ötüyor
Sesi öfkesinden
Duman çıkarıyor tepesinden
Sevgiden haykıran,
Arenada boğulmuş bir aslan gibi
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Yorulmuş
Boğanın burnundan çıkan
Öfke dolu nefes gibi
Hasret ayrılık kaplamış yüreğini
Göğsü bir inip kalkıyor, durmadan sanki
Ölecek bir insan.
Düşünmeden raylar üstünde kayıyor
Sonsuza uzanan bu yol
Sanal âlemden alıp haykırarak gidiyor
Hey gözünü sevdiğim, kara tren
Kim bindi kimler inmedi ki senin üstünden
Dilin yok ki konuşsun
Seni canlandırıp sürükleten
Biliyorum üfleyip püflemeni
Bacandan çıkan dumandan
Bazen de susuz kalıyorsundur
Su alıyorsun duraklardan
Kızınca anlıyorum seni
Çuf çuf koşmalarından
Gökyüzünü yırtan çığlığın
Sevgilisini yitirmiş âşık gibi
Haykırıyorsun durmadan
Dilini bilen var mı bilmiyorum
Seni ancak seven anlar, biliyorum
Çünkü sen sevenleri ayıran,
Bazen de kavuşturan sen
Sen adı üzerinde bahtı kara
Kara tren
Durma öyle gürültü ile
Korkutma seven yürekleri
Acıklı acıklı ötüşün deler bilirim
O an sevip sevilenleri, ayrılan yürekleri
Hey bahtı karalı kara tren
Çık gel artık bekletme bizleri
Seven sevgi dolu yürekleri
Ha bura olmuş, ha başka yer
Çık gel artık, bitsin bütün hasret
Yüreğinde kaynayan su buharı değil mi?
Seni hareket ettiren
Bir yerden bir yere sürükleyip götüren
Ey sevgili yâr
Bin bu trene nerde isen
2009

NE?

Şair müsvettesi mi ne
Ne olduğunu da anlamadık
Yarası bende
Acısı acep kime ne
Bütün düşünceler kaplamış bahane
Doldurmuş yüreğini tüm acılarla
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Sızlatıyor bedenini
Kemiklerine kadar işlemiş
Dünya umurunda değil
Sevgi dediği şahane
Ruhunu doyuruyor onunla
Aşk denilen o tatlı belâ yakıyor
Benliğini tanımıyor
Şair mi?
Değil mi?

Peki ne?
Yaratanına açmış ellerini dua ediyor sevdiğine
Acısının bir an olsun ferahladığını zannediyor
Zavallı, bütün gün
Aslında acının yüreğinde değil
Bedeninde olduğunu bilmiyor
Doktora da gitmiyor
Çünkü bu branşta doktor bulamıyor
Çekiyor sancıları ta ki
Bu sanal âlemi terk edene kadar
Ruhunu serbest bırakıyor
İşte bedeni rahatlıyor
O zaman tabi ki
Kime ne
2009

BEN SİLERİM

Yıllarca seni tutuyorum
Bütün acını yutuyorum
Bunca zaman ki duyguları
Hiç yılmadan uyutuyorum
Senin içindir be Nilgün’üm
O tarz havayı çok bilirim
Yüreğindeki akan yaşı
Bak ellerimle ben silerim
2009

YOK OLMADAN

Çok duygulandırmıştır beni, içerim acır yâr durmadan
Sevgiden yoksun küçüklüğümü inanın yaşayamadım
Bir kız çıkmıştı karşıma yüreğime akmıştı inanın Allah’tan
Damarımdaki kanın akışı hızlandı, kalbimse ince bir sızıdan
Başladı sevda yüreğimizde, iki yıl nişanlı kaldık ayrılınca okuldan
Sonra evlenmeyle söz verdik ikimiz; geçimi, yaşamı anlamadan
Hayatımız ruhlarımız birleşti tam o anda birdik iki olduk sevdadan
Artık durmak yoktu ailemiz, üç, dört derken beşi buldu geçen yıllardan
Büyüdüler okudular tam rahat edeceği anda yaşarken çocuklardan
Zaman yetmedi beş ocak iki bin sekizde ayrıldı sevgilim dünyadan

İşte dönüş başladı dört olduk altı ay sonra evlenince kızım üç oldu o anda
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Yaşam devam ediyor inanın acılar şiirlerimde düğümleniyor sızıdan
Gücüm gün geçtikçe kayboluyor, haz alamıyorum tek başıma yaşamaktan
Sevgili eşimin hayali anıları da olmasa yaşam tatsız tuzsuz olan dünyadan
Yok oluyor bir sevgi gerisine bıraktığı şiirler tutar mı geçmişi unutmadan
Bir gün gelecek bütün acılar yok olacak iyi kötü kaybolacak inanın o zaman
Bu yeri sormayın söyleyemem arayın bulun bu dünyada sevgiler yok olmadan
2009

GÖNÜL KÂR ETMEMİŞSE

Yalnız geçer bu ömrüm
Gönül kâr etmemişse

Sevdamı durduramaz
Seni seven şu gönlüm
İnan hiç unutamaz
Yalnız geçer bu ömrüm

Aşkını rüzgâr arar
Yârini kaybetmişse
Hasret bağrını yarar
Gönül kâr etmemişse
2009

HEPSİ HEDİYE

Herkes yaptığı, acıyı tadar
Belli de olmaz, içine atar
Gördüğü sevgi, mahşere kadar
Sevda taşıyan, yürekte yatar
Güzeli aşkı, yaşa âlemde
Kötüyü zulmü, düşünme diye
Merhametini, yap bir kalemde
Karşına çıkar, hepsi hediye
2009

RUHLAR UZLAŞMADAN

Geçmişi ve çocukluğumdan bu güne kadar geçen zaman
Duygulandırmıştır içim, çok acır o anlar durmadan
Sevgiden yoksun küçüklüğüm, inanın ben yaşayamadan
Sevip geçiverdi gençliğim, sevgiyi görmeden tatmadan

Tek başıma idim yatakta rüyalarımda tutunmadan
Bir kız çıkmıştı karşıma da yüreğime aktı Allah’tan
Damarımda kanın akışı, hızlandı ince bir sızıdan
Başladı sevda yüreklerde, iki yıl ayrılınca okuldan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sonra evlenmeye söz verdik, acı yaşamı anlamadan
Ruhlarımız birleşti o an, birdik iki olduk sevdadan
Artık durmak yoktu aile, üç dört, beşi bulduk yıllardan
Büyüdüler okudular tam rahat edeceğimiz andan

Beş ocak iki bin sekizde ayrıldı sevgilim dünyadan
Dönüş başlamıştı dört olduk, kızım evlendi üçtü kalan
Yaşam devam ediyor inan, acı düğümlendi sızıdan
Gücüm zamanla kayboluyor, yârimi yalnız aramaktan

Sevgili eşimin hayali, anıları da kaybolmadan
Yok oluyor bir sevgi bağı, şiir tutar mı unutmadan
Bir gün gelecek kaybolacak, acılar inanın o zaman
Sormayın söyleyemem bulun, aşkı ruhlar uzaklaşmadan
2009

ÇIKARTMA

Yağmurun buluta sevgisi
Çektirmesin aşkı, unutan
Yazılmadı yârin, dergisi
Gönüllerde kalbi kurutan

Aşka gönlün hesap verişi
Beni burda yalnız bırakma
Güneşinde umut serişi
Yüreğimi sakın çıkartma
2009

GEZERMİŞ

Dumanı gökte tutamam
Sevdanı ben unutamam
Seni seven yalnız gönlüm
Sayıklar durmadan tamam

Kara bastım iz bıraktı
Aşkın yüreğime aktı
İçimdeki acıları
Çeken yârim bir çıraktı

Düşünmeden kaçıvermiş
Allah’ımı çok severmiş
Bedenini terk edince
Ruhu, Cennet’te gezermiş
2009

ANLAMIYORUM
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Bakma bana öyle yâr, içimden kanlar akar
Seni seven şu gönlüm, durmadan yâre bakar
Âşığım inan sana, bu dünyadan göçsen de
Ruhumu beden kaplar, gözümden ateş çıkar

Uzaklarda arama, sensiz olan gönlümü
Ortalarda bırakma, yalnız kalan kalbimi

Bulutlarda yer yutan, aşkını koyamıyor
Yârinden ayrı olan, dilini tutamıyor
Anıları saklayan, hayallere dalınca
Zaman su gibi akıp seveni anlamıyor
2009

ÖKSÜZ KOYDUN DOSTLARI

Serap Hoca geldi çok üzgün, vicdanı rahat değil
Nebahat Hoca’m geldi, morali sıfır her anı sefil
Mine ve Orhan Bey geldi hatıraların onlara kefil
Öksüz koydun hepsini, burda boyunları yere meyil

Fatma Belkıs geldi Konya'dan hemen
Öznür Topçam geldi seni yad ederken
Hilal Abacı ise çok üzgündü seni anarken
Öksüz koydun hepsi seni bana sorarken

Sabiha Karabaş hasta olduğu hâlde geldi
Bedriye Baha her an devamlı yanımızda idi
Zeliş ile Zübeyde senin son banyonu ettirdi
Öksüz koydun onları hayat ne çabuk geçti
2008

GEZEMEM

Aşkım yüreğini sarmışsa eğer
Yakar bedenini durmadan meğer
Sevdam bu ellerden uçarcasına
Ordaki dünyası, her şeye değer

Biter mi rüyası, yâri göremem
Yüzünde hâyâsı, kimseye demem
Kalbimin kaması, sakın incitmen
Atarsa Yaratan, yalnız gezemem
2009

ERİYİP YOK OLUYOR

Her sabah uyandığımda, güneşin doğduğu yere bakıyorum
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Ortam çok sessiz, bir dağın arkasından fışkıran o müthiş ışık
Dünyayı aydınlatıyor, nasıl ısıtıyor çok şaşırıyorum
Küçük yüreğim duruyor, karanlıklar içerisinde alışık

Direniyorum yalnızken sensizliği arıyorum eteğinde
O müthiş ışığa karşı, bakamıyordu gözlerim kararıyor
Rastlarım kayanın taşın, ağacın hatta kovuğun deliğinde
Küçük kalbim yetmiyor, dayanmıyor acılara haykırıyor

Bu âlemde bana artık, ne ağlamak ne de gülmek yaraşırdı
Zamanla ısınıyordu, toprağa düşen bedenin kayboluyor
Bütün gücünle kavuşmak, birarada olmak için çalışırdı
Gönlümdeki sensiz sevdam, bakışlarımla eriyip yok oluyor
2009

KARA TREN BİZİM ELDE

Kara tren dedikleri sen misin?
Acıtmadan kesileni yer misin?
Ayrı düşen tek sevilen sen misin?
Yalnız kaldım bu dünyada der misin?

Gittiğin yer, dağ tepenin arkası
İçimdeki yangınların çabası
Hasret kalan gönüllerin yarası
Sen ötünce yüreğimden gider mi?

Benim için haber verin yârime
Dertli dertli kızı verin zalime
Gözlerimden akan yaşa, hâlime
Söylemeden geçiversen köyüme

Bedenimde ruhun bağlı ağlıyor
Hayalimde rüyaların çıkmıyor
Bulutların üzerinden bakıyor
Demir yollar, gide gide bitmiyor

O bakışlar ciğerimi delerse
Yâr, saçları lüle lüle örerse
Rüzgâr almış kokuları serperse
Kara tren bizim elde durur mu?
2009

KAYBOLDUN

Çok bekledim bir davet
Korkudan anamadım
Olmadı hiç kasavet
Aşkına kanamadım
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Serap olmaktan korktum
Acıyı tutamadım
Kaybedince moruktum
Seni unutamadım

Sevgileri kaybettim
Son tangoda yok oldun
Yüreğimi seyrettim
Biranda da kayboldun
2009

AŞKIM TOK

Sen gidince yârim, ufkumu kara bulutlar kapladı
Sensiz bu dünyanın tüm acılarını alıp sapladı
Ondan sonra dilim, tatlıyı tuzluyu bulup topladı
Çık gel yârim artık, dayanacak hiçbir gücüm kalmadı

Biliyorum canım, dönüşü olmayan yerin hiç mi yok
Bıraktığın izler, geri sarılamayacak kadar çok
Âlemde olmayan ruhum sensiz yaşamıyor gönlüm şok
Çık gel yârim artık, sevdamı yüreğine al aşkım tok
2009

TENİM

Bulunduğum ortamda canım, oksijenim kalmamış
Atıp gitme boştur yüreğim, acı çeker sensiz tenim

Gündüz gökyüzü simsiyahça, bulut nasıl kaplamış
Bu dünyada sensizliğimi, yüreğimi dağlamış
Üstümü yorgan gibi sarıp nefes almam zorlanmış
Bulunduğum ortamda canım, oksijenim kalmamış
Tanıdıktan sonra ekmeğim, aşım suyumdun benim
Seninle ağlayıp gülerdim, yalnız kalan bedenim
Bütün aşkımı sana verdim, bu âlemde sevenim
Atıp gitme boştur yüreğim, acı çeker sensiz tenim
2009

KOVALAYANINDIR

Hayat kaçanındır
Hayır, kaçanın değil kovalayanındır
İnanmazsan dön gerisine bir bak
Hiçbiri akılda değil, rüyalarda saklı durandır
Sevdiğim kokladığım o güzel
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Yanımda yok sanki hiç yaşamamıştır
Yüreğimdeki acıyan yara olmazsa
Gözlerimdeki hayali karşımda durmazsa
Damarlarımı ısıtan o ateş
Derinden derine tüm bedenimi sarmazsa

Düşüncelerim, anılarım hele o resimler olmasa
İnanın bir anda ruhumu tereddüt sarmaktadır

Bu âlemde zamanı doldurup iş karşıya atlamaktır
Bana bütün bunlar serap gibi geliyor
Hayatın sanal olduğu
Geçici durduğunu geriye dönülmeyeceğini
Tanrı’nın verdiği günlüğü, sevgi aşk ve inançla
Bütünleştirip huzurlu rahat geçidi sağlamaktır
İşte o anlar gönlüm rahatlar
Sevda çekmek anlam taşıyacaktır
Bu yüzden hayat kaçanının değil, kovalayanındır
2009

GÖNÜL BAĞI KOPAMAZ

Bu dünyada çekersen ahrette sevabımız
Yaptığın iyilikler, Cennet mekânımız
Yâri ayrı olanın yaşadığı acılar
Affedilir sevdiğim, kaybolsun günahımız

Karanlıklar ışımaz, aşk ateşi olmazsa
Seni kalbim tutamaz, betin benzin solmazsa
Taşıdığın kokular, bir çiçeğe konmuşsa
Gönül bağı kopamaz, yâr saçını yolmazsa
2009

GÖNLÜM

Diyemedin elveda gülüm
Dilden dile söylemez gönlüm

Aşkımı sen içinde yaktın
Yaşadığın o ana baktın
Dualarda sen yalnız haktın
Diyemedin elveda gülüm

Bağlamıştır ruhum sevgini
Terk etmeden haber vermeni
Esir aldın tüm dertlerini
Dilden dile söylemez gönlüm
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2009

KAYBOLMUYOR Kİ

Bugün ne oldu biliyor musun?
Okulda arkadaşlar kek tarifini dağıttı
Senin görevindi onu hatırlattı bana
İçim burkuldu bir an
Boğazım kurudu, birdenbire gözüm sulandı
Yutkunamadım o anda da
Hayallere daldım birden, çok uzaklardaydım
Seninle birlikte
Geçmişe uzanmaktaydım
Haykırmak istedim
Öğretmenler odasıydı, haykıramadım.
Gözümdeki yaşı, duvara dönerek sakladım, sildim
Silince büyü bozuldu, kayboluverdin karşımdan
Bütün arkadaşlar bana bakıyordu
İçim acıdı tam o anda
Doya doya akıtamadığım göz yaşları kayboldu
Birden…
Aşkımıza doymadan gittin biliyorum
Sen benimle yaşadığın her anını yüreğime akıtmışsın
Şimdi anladım bunu
Yaran bu yüzden duruyor acılarsa
Hâlâ içerimde
Damarlarımdaki dolaşan kanda aşk ateşin sarmış
Yakıyor kavuruyor bedenimi
Hiç çıkmıyor beynimin içinden sevdan
Kaybolmuyor ki
2009

UNUTMA CAN

Sen gidince gönül bağımı kopardı felek
Kimi an ağladım, kimi zaman da görüşsek
Fotoğraflarınla her anı değerlendirsek
Unutma can yârim, oynadım ben deyiversek

Sensizliği atıp yaranı da saramadım
Durgun suya bakıp yüreğime katamadım
Acıyan bedeni, eşe dosta soramadım
Unutma can yârim, elinden de tutamadım
2009

DOYAR MIYDIM?

Ufaktan aşkın ateşi yaktı yıllarca
İlk tanıdığımda ılık ılık akışına
Yaşadı uzun yıllar, bir ömür gibi
Her günü sensiz saatin, sanki bir asır gibi
Yüreğimi dağlardı
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O koca volkan
Bir oldu
Yerimden oynattı
Gördüğüm ayrılık değil
İçimi eritti
Eritip zayıf yerimden dışarı fırlattı
Yanardağı patlaması gibi
Sanki bir rüyaydı
Değdiği yerler taş olup değişime uğradı
Şu deli gönlümse
Durmadan seni aradı,
Bulamadı.
Sen gittin ama aşkının ateşi hâlâ buradaydı
Yüreğimin içinde her an
Patlamaya tutuşmaya hazır bir bombaydı

Küçük anılar fotoğraflar
Bedenimdeki ateşi çoğaltıp çakmaktaydı
Yalnızlık bile söndüremedi
Hep aynı yerinde uyuyakaldı
Bırak uyusun ben razıyım
Acısı da tatlısı da hepsi senden, hatıraydı
Gittiğin yerde melek olmuşsun
Bu dünyada ben doyamadım ama
O gerçek dünya sana doysun
Ben de yanında olsaydım
O zaman
Seni sarsaydım kollarıma,
Sonsuza dek koklayaydım seni
Yine doyar mıydım acaba
Sevgilim
2009

YAŞAMAK

Bir suç işlemişim bu âlemde
Kimi zaman
Korku içinde koştum:
Sığınacak ne bir ev ne bir ağaç
Ne de bir yâr gördüm.
Çok sefillik çektim
Yalnızlıktan artık nefret ettim
Kalbimdeki heyecanı, stresi
Ayrıca her anını hissettim sevgilim

Ne kadar zormuş kaçak olmak
Sen yokken bu âlemde dolaşmak
Bugün sevgililer günü
Yoksun da acı veriyor sensizliği yaşamak
2009
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NEREDESİN

İçimi o kadar yaktın ki inan hissetmiyorum
Bak yaşadığım dünyadasın, can anlayamıyorum
Salondaki resmine baktım, bana gülümsüyordun
Yüreğimde sıcaklığını tut, unutamıyorum

Sanki hiçbir yere gitmedin, inan bu âlemdesin
Bir an çıkıp gelecek diye, kulaklarımda sesin
Ne güzelsin ne sıcaksın sen, söyle Allah aşkına
Yüreğini özletmektesin, ya kendin neredesin
2009

YAĞMADAN

Ruhunun gölgesi, kaybolan sevenin
Karanlığa kaçmış, gizlenen bedenin
Neden acı çekip ölüyor sevgiler
Mum olup da yanmış, ışılar gidenin

Kaybolmasın umut, güneşler doğmadan
Yakar bedenimi o yağmur yağmadan
2009

KAYBOLMAYACAK

Doğdum yaşıyorum ama bir gün öleceğim
Her yaşayan canlı gibi
Şiirlerim sonsuza dek kalacak ve duracak
Gönüllerde dolanacak, dillerde çalacak
Yüreklerde düğümlenip kimileri kaybolacak
Kimileri de damarlarda kan olup kalpleri yaşatacak
Gerçek şu ki yaşam bir gün son olacak

Dünya yerle bir olup yıkılacak
Sevenler sevilenler sevgilisiyle kanatlanıp uçacak
Günler ayları, aylar yılları, yıllar asırlara ulaşacak
Ne olursa olsun bir gün mahşer olacak
Âşıklar sevenler burada buluşacak
Aradaki dikenler olmayacak
Allah aşkı sevdası gönüllerde çoğalacak
Yâr onsuz, o yârsiz durmayacak
Sevgi yaşayacak
Sonsuza dek aşk
Hiç kaybolmayacak
2009

RÜYALARDA TUTMUYOR

Acıların gitmiyor duran bedeni yakar
İçimden de çıkmıyor, etrafıma kim bakar

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayallerim olmuyor, sensiz aşka kan akar
Çık gel yârim bu elde, anıları dost satar
Uzak oldu o yerler, buram buram kokuyor
Sormadı dağdakiler, yaklaşmaktan korkuyor
Hasret kalan bedenler, ateş almış durmuyor
Çık gel yârim diyenler, rüyalarda tutmuyor
2009

SEVGİLİMSİN

Seni ben aldatamam
Sensiz hiç yatamam
Aklımdan çıkartamam
Sen benim sevgilimsin

Nereye gidersen git
Beni yüreğinde eğit
Sevdiğim en güzel yiğit
Sen benim sevgilimsin

Acıların hep yakar
Dönünce bana bakar
Damarımda kan akar
Sen benim sevgilimsin

Açtın kalbini bana
Gönlümü verdim sana
Saçımı tarasana
Sen benim sevgilimsin

Uzaklardan bakıyor
Sevdan beni yakıyor
Kalbim küt küt atıyor
Sen benim sevgilimsin
Acımadan terk ettin
Sevdaları erittin
Âşıklara devrettin
Sen benim sevgilimsin
2009

HASRETSE MEĞER

Yanar yüreğim durmadan yanar
Doğan güneşe, sevenler bakar
Parlayan ateş, bedende kanar
Uyuyan gönlüm sevdamı yakar

Aşka hürmettir, sevgime ayan
Gökyüzündedir, yâri arayan
Pamuk gibidir, bulutta kayan
Sevda gerçektir, hakta arayan
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Kaçıver benden, yerin topraktır
Sevmişim seni, tutarsam eğer
Beden dediğin, sanki çoraktır
Su ister yürek, hasretse meğer
2009

YANMAKTASIN

Ruhunu aldatamam
Sen beni çok seversin
Kalbinde oturamam
Âşığım hiç değilsin

Yüzünü solduramam
Sen benden uzaktasın
Gönlünü dolduramam
Rüyamda yanmaktasın
2009

ATILMIŞSIN

Çok güzel birisin, işte sen busun
Desem inanmazsın, gönülden girer
Canlara yakınsın yâr, dostum musun?
Düşman olamazsın, sana tebrikler
Hasımlık içinde, rakibin de yok
Sevilmek içinde, yaratılmışsın
Gönüllere girip tutanın da yok
Koklanmak içinde, sen atılmışsın
2009

DELİ DEĞİLİM

Tüten dumanı, görmedi aşkım
Yârin mekânı, topraksa eğer
Yeşil samanı, havaya saçtım
Gözüne giren, toz imiş meğer

Acısız yürek, bedende durdu
Yâri ararken yüzümde soldu
Sevda denince hayaller kurdu
Atıver gönlüm, hepsi kayboldu
Beklerim seni, sonsuza dek ben
Hasretim sana, canım sevgilim
İçimi yaktın, terk ederken sen
Unutmam aşkı, deli değilim
2009
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BAKINCA

Göğsüme yağmur gibi vuruyor
Yumruğunu sıkıyor, sevgilim
Böğrümdeki sancılar duruyor
Sonsuza dek gülüyor sevgilim
Aniden kapadın gözlerini
Âlemi terk etiğin bu anda
Acıları çektin bak izlerini
Kaybediverdin yoktu bir anda

Düşünemiyor gönlüm bedeni
Hasretini yakama takınca
Terk edip gittin âniden dedeni
Yanıyor ciğerleri bakınca
2009

GEZERKEN

Sevdadan uzak hasret yakar bedeni
O anda ara, sevecek kimseleri
Yüreğinden at, bırakıp terk edeni
Acıma ona, yok olsun sevenleri
Şeytana uyma Tanrı’ya yalvarırken
Işığı çakma kötüleri ezerken

Yalnız bırakma gidiyor bu dünyadan
Uzağa atma bu yurdu terk ederken
Aşkı saklama seviyor karatmadan
Aydınlık yapma o âlemi severken

Şeytana uyma Tanrı’ya yalvarırken
Işığı çakma kötüleri gezerken
2009

YAR BENİM

Kurtuluşun rengine
Yâr sevenin dengine
Gönlündeki evine
Girebilse yâr benim

Uzun olur geceler
Yârsiz kalır heceler
Üstlerine keçeler
Örtebilse yâr benim

Tutamazsın kalbini
Atamazsın sevgini
Sarabilsen hepsini
Görebilse yâr benim
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Hakkı Hakk’a verenin
İçindeki sevenin
Yâr hasreti çekenin
Tadabilse yâr benim
Bedenlerde ateştir
Aşk gurbette kalleştir
İhaneti eleştir
Yapabilse yâr benim
2009

UÇSAN

İçindeki hazanı, dışarı atma gönül
Yüreğimde yatanı, katma toprağa gönül
Hasretinle yananı, yalnız bırakma gönül
Bu dünyada doymadım, ahrette doysun gönül

Daha sormadım sana, sevdan acır mı bana
Kalbindeki yarana, tuz basmadım baksana
Terk edip de kaçana, sancı verir hep ona
Bu dünyada doymadın, Cennet doyursun sana

Bedenlerim sızılar, sen yanımda olmazsan
Geçmiştedir anılar, günlüklerde bakmazsan
Ruhundadır yaralar, dilinle de tatmazsan
Bu âlemde doymadım, melek olup hep uçsan
2009

İÇİNDEKİLER
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Ab-ı Hayatım 10
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Acıların Acısı 19
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Bahattin Tonbul
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Nilgün...  akrostiş

Neden haber vermedin, rüzgara durduğunu
İçimdeki acılar, tüketmeyi bilmiyor
Laler çiçek açmış, susuz kuruduğunu
Güllere de dememiş, neden acep gülmüyor
Ümitsiz bakışların, kalbimi kırdığını
Nihayette sonlandı, yar bensiz de ölmüyor
Bahattin Tonbul
16.10.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nilgün'üm Olsa

Maşak tepesinden essem aşağı
Esen rüzgarında, gezen ben olsam
İnsem güngörmezden, Akbaş uşağı
Sayalar bağrından, yatan kul olsam

Çalsam kapısını, tatlı su içsem
Girsem içeriye,  yüzünü görsem
Usulca dağıtıp, saçını örsem
Evciler yolundan, gelen ben olsam

Buğday başağını, toplar eliyle
Akbaş güzelleri, söyler diliyle
Sevda çemberini, sarmış gülüyle
Medrese yolunda, gülen ben olsam

Buralardan götür, saya yoluna
Sevdamı sar götür, dere boyuna
Kavgalardan uzak, Akbaş yurduna
Bıraksanda beni, gülen ben olsam

Toprak çeker oldu, al götür beni
Kazdağlar kokusu, dağladı teni
Renkarenk çiçekler, açsa buseni
Balyanın yolunda, rüzgarın olsam

Bahar aylarında, çiçekler açar
Dalları kar beyaz, kokular saçar
Gelinlik giymiş yar, ölüme kaçar
Balıkesir yurdu, Nilgün’üm olsa
Bahattin Tonbul
31.8.2013

Bahattin Tonbul
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Nimetini Ver Bana

Allah’ım rahmetinin, nimetini bana ver
Cehennem ateşinden, kurtulmak istiyorum
Türlü günahtan uzak, aşka iyilik ver
İlmini irfanıma, katmak istiyorum

Fayda verecek ilim, helal olan nimetle
Haramdan müstafi et, kereminle hikmetle
Muhtaç eyleme başka, kimselere gitmekle
İlmine irfanına, katılmak istiyorum

Yapılan haksızlığı, bizlerden ırak eyle
Söylenen saçmalıktan, dillerden azat eyle
Seni seven son ruhu, tükenmezdi kalbiyle
Kurtuluş irfanına, katılmak istiyorum

Allah’ım yürür iken, sevginle beni koru
Oturur iken yakan, ateşler sarar koru
Uyurken düşman etme, sevda tükenmez sonu
İlminle irfanına, katılmak istiyorum

Gelecek tüm hayırlar, elbet senin elinde
Hidayet ettiğin o, aşkı taşır dilinde
Ötmeyen bülbülleri, uçurma sen gülünde
İlminle irfanına, katılmak istiyorum
Bahattin Tonbul
17.3.2014

Bahattin Tonbul
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Noksanlık

Hayattaki herşey yerli yerinde
Onun sevdası da, verişindedir
Muhabbet dilinde, yari erinde
Noksanlık da senin, görüşündedir

Sevdadan başkası, ayrılıp gitmez
Aşk yolunda ağla, sevdalar bitmez
Yürekten yüreğe, özlemler yetmez
Noksanlık da senin, görüşündedir

Sevdiğin göğsünde, son yaşayansın
Sen gerçek inatçı, yüreğin yansın
Hakikat uğruna,seven son ansın
Noksanlık da senin, görüşündedir

Gönüllerde tozar, aşk ile derdi
Erkeği dişisi, bulunmaz ferdi
Hak’kın yarattığı, yürekten erdi
Noksanlık da senin, görüşündedir
Bahattin Tonbul
14.10.2012

Bahattin Tonbul
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Noktalaşan Sevgini Hatırla

İşte şu an senden uzak gecelerden biri
Ondört şubat bütün dünya sevgililer günü
Neden nasıl zor bir karar verdiğimi
Anlaya bildin mi seni sevdiğimi

Şiirimi yazarken sıgaram tütüyor
Selcen kızım gördükçe çok üzülüyor
Gökcen ise gripten zorla gülüyor
Aşkım kül gibi eriyip gidiyor

Bu gün sevgililer günü,sevgililerinle berabersin
Ülkü,safiye,teyzenle mutlu ol gezersin
Bir ay sonra Kurban bayramı tekrar gidersin
Görürsün yalçını,azeri gelini hepsini seversin

İlk on yılın intikamı,kin ve nefret
Sevgini,ne tez çürüttün ilelebet
Bu kadarı bize çok oldu eziyet
Sen mutlu ol,bize bu yeter elbet

İlk yıllar çok şiir yazdım yırtıp atıldı
Babandan korktun aşkım satıldı
Ülkü,yalçın derken sevgim batıldı
Noktalaşan sevgini artık hatırla
14.02.2000
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Noktası Benim

Varmı benden başka yari tanıyan
Onu sevip saran,kalpdeki tenim
Hasret yarıp içten,içe kanıyan
Yüzdeki simsiyah,noktası benim

Gül diken dalında,ellere batar
Bülbülün yanında,şarkılar yapar
Yüreği yaralı,gönülde yatar
Aşkın yüzündeki,noktası benim

Sevilen sultandı,bitmezdi ahtı
Yarinden ayrılan,tükenmiş tahtı
Yerdeki gökteki,kalpdeki şahtı
Gözdeki simsiyah,noktası benim

Gece karanlıkta,hasret çektimi
Gölgesiz sevdaya,gönül ektimi
Yarinden ayrılan,özlem diktimi
Kalpdeki simsiyah,noktası benim

Sabah tan yerinde, olur ayazı
Yılın dört mevsimi,sıcak bu yazı
Gönül terk etmemiş,yarsiz beyazı
Dildeki simsiyah, noktası benim

Aslı için not tut, sevda serindi
Seveni gönülde,yaran derindi
Hakikat uğruna,gerçek erindi
Tendeki simsiyah,noktası benim
Bahattin Tonbul
6.11.2011

Bahattin Tonbul
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Noktayı Vurmadan

Üç noktayı koydum, ben senden sonra
Parentez açmadan, virgül koymadan
Tek nefeste aldım, kokunu sonra
Noktayı vurmadan, aşkı soymadan

Çok dikkatler çektim, ünlem koyarak
Parentez içine, sevda oyarak
Sevgimi taşıdım, kalbte doyarak
Noktayı vurmadan, aşkı soymadan

Noktalı virgülü, komam silmeden
Üsten ayırmadım, yari görmeden
Satırbaşı koymam, dostu bilmeden
Noktayı vurmadan, aşkı soymadan

Bahattin’im ben de, sona yaklaştım
O yarin aşkıyla, hepten aklaştım
Yaşarken sevdamı, onla koklaştım
Noktayı vurmadan, aşkı soymadan
Bahattin Tonbul
13.1.2013

Bahattin Tonbul
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Nur Kaplatır Sonunda

Günün beş vakidin de,el açarız Allah’a
Namaza durduğunda,konuşuruz onunla
Bir huzur kaplar teni,kavuşuruz felaha
Aydınlanan gönlümü,nur kaplatır sonunda

Başındaki örtüsü,Haki katı gösterir
Erkeklerin takkesi,sadakatin testidir
Tespihin imamesi,bereketi estirir
Aydınlanan ruhumu,nur kaplatır sonunda

Serdiği seccadeye,yavaşça başını kor
Diz çöküp eğilince,Allah’a çıkar o yol
Kıldığı her rekatın,huzura ermesi rol
Aydınlanan ruhumu,nur kaplatır sonunda

Anamın namazları,içimi rahatlattı
Babamın niyazları,yüreğimi katlattı
Gittiği o dünyada,mekanları atlattı
Cennetteki ruhları,nur kaplatır sonunda

Her yeni ezan sesi,insanlığa davettir
Günün beş vakit’inde,anılmak keramettir
Hakkın yolunda olmak,kuluna selamettir
Aydınlanan ruhumu,nur kaplatır sonunda

Her namazda dualar,gerçek hakikat bulsa
Ufkumu çalan bahar,kısa geçmemiş olsa
Ne şikayet nede kin,bir nefeste kaybolsa
Aydınlanan ruhumu,nur kaplatır sonunda
Bahattin Tonbul
19.6.2011

Bahattin Tonbul
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Nura Erdirsin

Bulut üzerinde, yalnız uçanlar
Karanlık altında, doğar mı dersin
Yüreklere güneş, olup açanlar
Seven gönülleri, nura erdirsin

Bir bulut çıksa, örtse üstünü
Ömürler sürekli, yaprak estimi
Durulmaz içinde, yarık testinin
Seven gönüllerde, nura erdirsin

İmkansız sevdayı, sarıp hatırla
Anılar yıkılmaz, kessen satırla
Taşınamaz inan kırkbin katırla
Seven gönüllerde, nura erdirsin

Aşkım Allah aşkı, can kurban olsun
Hakikat yolunda, bizlerle solsun
Yansın yürek küle, külle gark olsun
Seven gönülleri, nura erdirsin

Ömre ömür satsan, güneş açılsa
Gönüllere ateş, olup saçılsa
Dört melek yanında, cennet açılsa
Seven gönülleri, nura erdirsin

Bahattin ruhunda, sevdan dilinir
Derinlerde saklar, ayrı bilinir
Yılların ardından, hayal silinir
Seven gönülleri, nura erdirsin
Bahattin Tonbul
3.4.2015

Bahattin Tonbul
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Nuran Kurt'a

Çok küçüktüm büyüdüm,beyaz bir evde
Annem beni korurdu,kardeşlerimde
Okula başlamıştım,kimliğim elde
Benim soyadım başka,anneminki de

Sordum neden böyledir,o farklı şeydir
Baban ölünce annen,böyle gerekir
Seni büyütmek için,baba istenir
Diyerek geçti ama,içimde izdir

Günler gelip geçti hep,anlayamadım
İsmailler istedi,kavrayamadım
Yıllar geçtikçe bende,rüya sanmıştım
Kocama ben hayrandım ve sevdalandım

O benim bir tek canım,onunla varım
Hayatımı adadım,akacak kanım
Yüreğini sakladım,elimde sandım
Zaman zaman haykırdım,çok da ağladım

İstemeden kızardım,can sevdiğime
Adeta haykırdım,kendi kendime
Bazen de tutamazdım,derdim yüzüne
İsmail’im anlardı,giderdi evimize

Bana Nuran demişler,gelip gitmişler
İçimi köreltmişler,vurup ezmişler
Dağda taşta gezmişler,habersizmişler
Bu nedir dememişler,gülüp geçmişler

Kızım birde oğlum var,içim hep yanar
İsmaili çok sevdim,yüreğim yakar
Ara sıra kızarım,dostlarım bakar
Bu sevgimiz onunla,mahşere kadar

Bu dünya gelip geçer,geçmişi bilemem
Her şeyimi koymuştum,hiç düşünemem
Eş dost için canımı,esirgeyemem
Ailemi severim,onsuz edemem

Saçım süpürge oldu,yarin yüzünden
Ara sıra ağlardım,can düşünmekten
Varımı yoğumu da adadım hepten
Kıskanırım onu ben,yalnız yürürken
Bahattin Tonbul
11.08.2008

Bahattin Tonbul
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Nurhan Helebir Dinle

Yaşanmış dünyayı, gerçek sanarak
Kaç mevsim yaşanmış, hele bi dinle
Geçmişi hayalde, hergün anarak
Gözyaşınla Nurhan, acısız ünle

Ömürlerde ömür, candır dirimiz
Özlemine bağlı, sevgi pirimiz
Enbüyük sevdamız, haktır birimiz
Gözyaşınla Nurhan, helebir dinle

Halim Kağızman dır onun babası
Genç yaşında gitti, haktı tebası
Emineden doğma, olmuş dünyası
Gözyaşınla Nurhan, helebir dinle

Köpüklü dalgalar, karakış ayı
Onçocuğu öksüz, bilinmez sayı
Yalansız riyasız, umutsuz dayı
Gözyaşınla Nurhan, helebir dinle

Korkutmaz suları, erkektir dengi
Kazanın içinde, namuslu cengi
Duyduğu sevgisi, bellidir rengi
Gözyaşınla Nurhan, helebir dinle

Allahın kitabı, bayrak saygısı
Kaybolmaz içinden, inanç duygusu
Hayalleri harap, bitmez kaygısı
Gözyaşınla Nurhan, helebir dinle

Bahattin çocukken, ondan çok çektin
Yalansız riyasız, yoldan çark ettin
Hatırla geçmişi, korkuyu ektin
Gözyaşınla Nurhan, helebir dinle
Bahattin Tonbul
16.7.2014

Bahattin Tonbul
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O An

Biryerde yönetici isen
Bıraktığın an
Biter herşey
Sevgi saygı sahteymiş
İnan
Anlamak nekadar zormuş
İnsanı
Rüzgardan ters dönen şemsiye gibi
Dönüverirler elim Allah
Ençok ihtiyaç duyduğunda
Bakmazlar suratına
Ne olduğunu da anlayamazsın
Şaşkın şekilde
Bakar kalırsın
Mevkin kaybolduğu
O an
Bahattin Tonbul
8.1.2015

Bahattin Tonbul
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O An Yok Olacak

Yıllarca ağlayıp içime attım her an
Şansım iyi gitmedi biliyorum o an
Ayrıldık yardan,sevdalımdan
Bilemediler yüreğimi
Sabırla bekliyorum sevdiğimi
Gelecek inanıyorum o zaman
Kalbimin aşkı
Boş olan yerine kavuşacak
İşte o gün dünya dolu göğsüm sevinçle dolacak
Yer yüzünde içim ağlayacak
Yıllarca yalnız geçen günleri ve acıları onararak
Parçalayacak gökyüzündeki bulutları
Dağıtacak rüzgarından mutluluğu hiç bulamayacak
Bekle gönlüm bekle o gün mutlaka benim olacak
Yüreğim sevdiğimin
Hasreti ile yığılıp o an yok olacak
Bahattin Tonbul
15.08.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

O Anda

Yalnız gibiydi
Sevdiği ektiği, bunca zamanlar
Onu özledi bakışları
Söylemek istedi
Söylüyemedi
Tükendi o anlar
Yürek yeşerdi
İçinde asılı kaldı, özlem
Birden bire
Hasret kokan beden yere düşü verdi
Yüzü gülmese de
Kim arkadaş olurdu
Hüznünü beklemese de
Yüreğinde saklasa
Gerçek sevgiyi
İşitmese de sesleni verse
Görmese de, izlese
Anılar durur sabret
Vazgeçenlerden olma
Bekleyenlerden ol
Mesafe uzak olsada
Ruhlar dualarla buluşur elbet
El aç Allah’a
Dünyada en son gününmüş gibi
Yalvar
Yaşıyormuş gibi davran
O anda
Bahattin Tonbul
12.10.2016

Bahattin Tonbul
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O Anlar

Baban arkanda ki,yaslandığın dağ
Annenle gezince, her yer sana bağ
Onlarla birlikte,yaşanılan çağ
Ömrün en güzeli,işte o anlar
Bahattin Tonbul
17.7.2012

Bahattin Tonbul
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O Anları Yaşamak

Sen yoksun da yanımda
Yalnız hissediyorum bu dünyada
Çok sessizlik var etrafımda
Seni arıyorum her an buralarda

Bulamıyorum orası çok uzak
İstiyordum hep bir arada bulunsak
Karşıma alıp seninle birlikte otursak
Geçmişi anlatıp istiyorum o anları yaşamak
31.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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O Aşk

Bedelini öder gönül
Şafak sökerken
Ufuk çizgisi yavaş yavaş kaybolur
Sevenin göğsünde
Diller pas tutmuş ağzın içinde
Hüzün kaplamış
Sevenin göğsünde aydınlık
Korkular kaybolmuş gitmiş
Yıldızlar sönerken
Dinmiş acısı
Kainat bile şahadet etmiş,onun aşkına artık
Anlaşılması imkansız değildir
O aşk
Bahattin Tonbul
7.9.2011

Bahattin Tonbul
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O Aşkı

Hayatı çizerek getir
Yaşamı görerek bitir
Suyu içerek yetir
O aşkı unutmuyorsan

Aşkımı  duyarak çektir
Yari koklayarak ittir
Yüreği severek ektir
Sevdanı unutmuyorsan

Denizi yüzerek geçir
Yarim gönüllerde tektir
Hasreti  yaşarken seçtir
O aşkı unutmuyorsan

Sevdayı çekerek götür
Gülü kopararak sektir
Bülbülü dalında öttür
O aşkı unutmuyorsan
Bahattin Tonbul
12.12.2009

Bahattin Tonbul
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O Bahar

De derdini
Söyle var olanları ona
Belki bekler sonsuz da seni ve savdanı
Bilmesen de umut olur
Yüreğin de güneşin
Gönlünde solmaz aşkın
Hepsi seninledir sonsuza dek
Yar dediğin o bahar
Bahattin Tonbul
11.3.2013

Bahattin Tonbul
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O Bakar

Derelerde uçurtma
Sen bu aşkı unutma
İçindeki yaralar
Acımadan soğutma

Yağmuru var suyu var
Göğsünde yari yatar
Seven yürek olursa
Acımadan o bakar
Bahattin Tonbul
23.12.2008

Bahattin Tonbul
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O Ben

Doğardın sen güneş gibi içime
Elele tutunca hayallerdin sen
Şiirlerimde şarkı oldun hiçime
Sevdan ile hayal ettiğin o ben

Ne sana ne bana,haber yazdın mı
Toprağın altına,mezar kazdın mı
Gönül penceremi,bensiz bozdun mu
Sevgin ile hayal ettiğin o ben

Ruhumu alacak,düzeni kursan
Rüzgarı saracak,o dalı kırsan
Birkerecik dönüp,canımı sarsan
Sevdan ile hayal ettiğin o ben

Çiçek gibi kokar,yanan bedenin
Geceyi gündüze,sensiz gidenin
Akşamın baharı,öksüz sevenin
Sevdan ile hayal ettiğin o ben

Saçların lülesi,kirpiklerinde
Yaşanan umudu,çektiklerinde
Hayali dolandı,sevdiklerinde
Sevdan ile hayal ettiğin o ben

Bahattin’in aşkı,anılarında
Kızarmış gözleri,yanaklarında
Al al olmuş rengi,dudaklarında
Sevdan ile hayal ettiğin o ben
Bahattin Tonbul
6.5.2012

Bahattin Tonbul
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O Benim Kızım

O benim kızım
Artık nasıl tahammül edeceğimi bilemiyorum
Sadece saat kaçta geleceğin diye sordum
Bu sabah
O anda bana bakışı öyle nefret doluydu ki,
Sözleri çok da kırıcıydı.
Ben ona onu kötü niyetle sormadım ki
Aldığım cevap karşısında sanki
Bin yıl yaşlanmış gibiyim
O kızım benim
3.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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O Bir Melekti

Bir mücevher gibi parlardı
Bakanların gözünü alır
Dokunduğunda pamuk kadar yumuşaktı
Süt kadar ak
Mis gibi kokar
Sevdası adamı yakardı
Sımsıcaktı gülüşleri
Merhameti bekardı
Candı canandı
Yandı yakandı
Taşınan göğüslerde
O bambaşka tarifi
Mümkün olmayan insandı

Elmaslardan değerli
Paha biçilmezdi
Hakikati bilir
İyiyi kötüyü hissederdi
Kötüye kötü diyemezdi
Yinede severdi
İşte bu yüzden ona insan demek zor
O insan değildi…
Neden mi?
Çünkü o bir melekti.
Bahattin Tonbul
31.8.2011

Bahattin Tonbul
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O Çamların Altında

Taş olsun istemezdin, mermer olsun o yerin
Mezarlığın yanından, uzaktan seyrederdin
Yoldan geçen insanlar, avucuyla su verin
O çamların altında, yatmayı çok isterdin

Kurumasın çınarlar, rüzgarıyla yer serin
El açtım Allah’ıma, kapanmasın ellerin
Eşim çoluk çocuğum, dünyada ki kederin
O çamların altında, yatmayı çok isterdin

Yağmur yağsa ıslanmaz, duyulmaz yaprak sesi
Bir sel olup aksa da, dere bunun neresi
Kuzular meleşiyor, sayalarda nefesi
O çamların altında, yatmayı çok isterdin

Bir an çok yalnız kaldın, pişman oldun gözledin
Verdiğin sadakati, ailenle izledin
Dedin yalnız bırakma, o anda sen sözledin
O çamların altında, yatmayı çok isterdin

Mezarıyın başında, dualar okuyunca
Çok genç yaşta kaybettim, ölümünü duyunca
Heryer kara büründü, kabir yolu  boyunca
O çamların altında, yatmayı çok isterdin

Bahattin’im gitmiş dün, dağtaş o an aklandı
Teneşire yatınca, dünyasında paklandı
Rüyamda el öpenler, çoluk çocuk saklandı
O çamların altında, yatmayı çok isterdin
Bahattin Tonbul
20.9.2016

Bahattin Tonbul
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O Çocuk

Belki bir dalın üstü,belki bir çokluk olur
Bakarsın kayaların üstü,pusanla doludur
Göremezsin önünü arkasını
Gerçek görünüşü yoğundur
Be çocuk

Canlılara nefes verir su verir onun varlığı
Soğuğun geldiğini bildirir
Çığ gibi kaplar göğsünü
Bıyıkları sakalı çıkmamış
Hatta kaşlarını aldırmış
Büyüyen çocuk

Bakarsın aniden adam olmuş
Bilemezsin yaşlandırır kırk yıl geriye
Gider
Doğru zamanın
Ufku görülmeden güneşini yok eder
Bunca geçen zamanları
Tek başına büyütür o çocuk
Gülmek ağlamak,yürümek,altını ıslatmak
İster,korku bilmez
O çocuk
Çocuk ne ister,ne istemez ki
Mama ister
Tat ister
Yal ister
Sevgi ister
Başının okşanmasını ister
Sevip sevilmek ister
Daha çok sonsuzdur arzuları doymak bilmez
Suçu ne ise onu da silmek ister
Anlaşılmadı mı aşk ister bizden
O çocuk
Bahattin Tonbul
5.8.2010

Bahattin Tonbul
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O Da Hep Yaslı

Severdik ölümüne kadar biz bir birimizi
İçimden gedmedi bu ayrılığın o müthiş izi
Seni çok seviyordu kalbimin küçük kızı
Yetmedi bu aşk dünyadan ayırdı ikimizi

Sevenler ölmez derler nerde o sözün aslı
Bizimki neydi o zaman bu aşk neden puslu
Anlayamadım canım beynindeki şüpheli kastı
Yakar ciğerimi söyle ne olur,oda hep yaslı
23.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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O Dağlar

Geçmiş zamanlar sende benim gibi sevmiştin
Bitmemiş bunca töre,  şuan bulunan ağlar
Unutmazsın beni sen, benim gibi sevmişsin
Güneş ufuktan doğsa, eğilmezmiş o dağlar
Bahattin Tonbul
28.1.2013

Bahattin Tonbul
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O Dikenin Acısı

Akmayan ırmağı,pislikler tıkar
O dikenin acısı,yürekler yıkar

Sevgi su gibidir,ihtiyacım var
Yanmayan bacadan,duman mı çıkar
Yar bir çiçek ise,ayrılık yapar
Akmayan ırmağı,pislikler tıkar

Gönül içecektir,sel olup akar
Yarini sevmeyenler, çok erken bıkar
Bülbül güle konsa,dikeni batar
O dikenin acısı,yürekler yıkar
Bahattin Tonbul
28.2.2010

Bahattin Tonbul
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O Diline

Kimse taviz vermiyor, kendi nefsi zevkinden
Sen bunca yıl hep verdin, ne geçti can eline
Zaman ölüm saygılı, haktalanın mevkinden
Söyle Allah aşkına, ne oldu o diline
Bahattin Tonbul
4.10.2015

Bahattin Tonbul
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O Dünyada

Allah’ım ne garip kural koymuşsun buraya
Bir çiçek bir böcek ölünce ayrılıyor
Tüm sevdiklerinden hemen o anda
Peki sonra
Sanki hiç gelmemiş bu dünyaya
Hiç yürümemiş bu yollarda
Hiç çiçek açmamış
Hiç solumamış
Hiç haykırmamış
Hiç sevip sevilmemiş
Biti veriyor o anda
Kayboluyor,hiç yaşamamış gibi
Peki o dünyada
Bahattin Tonbul
12.10.2008

Bahattin Tonbul
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O Elde

Dilden dile dolaşır
İkimizin sevgisi
Mahşerde olgunlaşır
Aşıkların dergisi

Anılarım yanar mı
Sensiz garip bu elde
Gönüllerde kanar mı
Sevda yüklü o elde
Bahattin Tonbul
8.8.2009

Bahattin Tonbul
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O Gönlüm

Sevda bezleriyle sarsan yarama
Karanlık içinde,yanan o gönlüm

Yüreğimi saran o sonsuz ateş
Koru düşmüşse de sakın arama
Gönüllerde durup bulamazsan  eş
Sevda bezleriyle sarsan yarama

Ayrı ayrı koyup,atı verdiler
Gökyüzünde gezen,şu garip gönlüm
Yarsiz bedenimi,nere serdiler
Karanlık içinde,yanan o gönlüm
Bahattin Tonbul
16.8.2009

Bahattin Tonbul
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O Gönül

Dünyaya dalmışsa gönül,zararlı
Yardım alan gönül,elbet yararlı
Mevla ile gönül,sonsuz kararlı
Temiz ve düzgündür, seven o gönül
Bahattin Tonbul
1.6.2013

Bahattin Tonbul
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O Günkü Ölüm

Beş ocak ikibin sekizde saat onbir otuz da
Haber bile veremedin gideceğini tam o anda
Gözlerini kapadın,nefesin yoktu o an o sırada
Dudakların morarmış,gördüm uyuyordun yatak da

Birden çıkıp bağırdım doktor,hemşire
Koşup geldiler hepsi,telaş ve endişe
İçimde ümit yoktu,çağırdım çocukları
Onlar gelinceye dek,vermişti oda canı

Ağabeyi Ali'yi aradım hemen gelsene
Beytullah ve kemal abiye söylesene
Onlarda koşup geldi,Ankara tıp sana ne
Morg da Nilgün'üme bir kefen biçsene

Hoca geldi Zeliş ile zübeyde onu yıkadı
Yüzü daha hala gülüyor,gözü kapalı
Hiç ölmemiş gibi,bu hayat çok pahalı
Yanında dabir şeyi yok.Sadece kefen kaplı
16.01.2008
Bahattin Tonbul.

Bahattin Tonbul
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O Günkü Ölümün Devamı

Morga bıraktık Ankara tıp iyi sakla
Sabah beş otuz da aldık seni orada
Bindin arabaya Yalçın,Ünal önde sen arkada
Çıktığın uzun bir yol,bizlerde senin peşin sıra

Alaca'ya gittin,orda gelinlik giymemiştin
Ama şimdi onun gibi,beyaz kefinlik giydin
Ne de yakışmış,kalkıp da hele bir göreydin
Seni anamın yanına defnettik,yerini seveydin

Çok isterdin memleketini ormanını ve havasını
Orda gömülmek isterdin,hasrettin ayrı sevdasını
Kimse kalmadı,arkandan köyde bakacak mezrasını
Sensiz buraların tadı yok derdin,bırakmazdım temasını
16.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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O Günü

Keşke tanışmasaydım seninle
Bırakacağını anlaya bilseydim
Sevginin kıymetini sen hiç bimedin
Kalbimi ise hiç mi hiç göremedin

İşte seni o gün biraz tanıdım
Sordum söyledim hep aradım
Ama sonunda acı olacağını
Önceden düşünüp bulamadım

Ne olduysa işte o gün oldu
Tabiat aşk ve sevgiyle doldu
Kalbim acı,gönlüm ise boldu
Senin aşkın onlara uymaz oldu
(31.8.2007)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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O Güzel Sevinci

Karanlık bir gün gibi içim daraldı
Seni aramaktan benzim saraldı
Bu günden yarına daha nem kaldı
Akşam hayellerimde seni bulamadı

Müthiş bir yağmur ortalık karaldı sel oldu
Gök kubbe adeta yıkıldı toprağı suya boğdu
Arayıp seni bulamadı acep nereye kayboldu
Bütün hayallerim senle var olup seninle yok oldu

Göz gözü görmüyor,yağan yağmur ip gibi
Adeta her toprağa düşüşü belli bir sebebi
Taşıyor üzerinde olmayacak her bir özenci
Bıraktın içerime bulamadığın o güzel sevinci
28.04.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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O Güzel Sultan

Karşı köyde kalıp,bur da gezersin
Pazara inince,tezgah süzersin
Yolda karşılaştık,selam vermezsin
Gönüllerin sultanı,kimi beklersin

Ayrı kaldım,senden uzak ellerde
Çok özledim,kokun kaldı güllerde
Haberini aldım,sabah esen yellerde
Kalbimi verdiğim,o güzel sultan nerelerde
14.9.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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O Güzeli

Ev gülüne bakamadım
Dondurdum ben o güzeli
Dağ gülünü, yıkamadım
Sordurdum ben o güzeli

Diline yurduna kurban
Üstüne attığım urban
Toprak olmuş sana kurban
Soldurdum ben o güzeli

Hayat onun ile vardı
Sevdiğim o özel yardi
Gönlümü bak ateş sardı
Anladım ben o güzeli

Kırık dalla tutunulmaz
O yar elbet unutulmaz
Ruh bedensiz uyutulmaz
Aradım ben o güzeli

Seven yürek onla coştu
Elele tutarak koştu
Bu dünya onunla hoştu
Bulamadım o güzeli

Bahattin onunla yaşar
Hayal etse dağlar taşar
Gönül koysa dostlar şaşar
Bulamam ben o güzeli
Bahattin Tonbul
4.10.2015

Bahattin Tonbul
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O Güzeli Neyleyim

Yalnız gezerim,yar gurbete gidince
Sıcak özlerim,yüreğimi delince
Soğuk içerim,ılık rüzgar esince
Beni görmeyen,o güzeli neyleyim

Aşkı ararım,onsuz geçen günlümde
Anı yaparım bir önceki dünümde
Kalpte yakarım,laleyi de,gülü de
Beni görmeyen,o güzeli neyleyim

İçim yanıyor,onsuz bur da kalmaktan
Ruhum acıyor,sevgisiz yaşamaktan
Elim titriyor,anılara bakmaktan
Beni görmeyen o güzeli neyleyim

Çok seviyorum,bizleri yaratanı
Bak arıyorum, gönlümdeki yatanı
Terk edip gittin,sevgisiz yar atanı
Beni görmeyen o güzeli neyleyim
Bahattin Tonbul
25.5.2009

Bahattin Tonbul
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O Güzelim Aşk

Sevenin gözünde, akandı o yaş
Anlamak anlatmak, özündedir aşk
Vicdanda oluşmuş, o güzelim baş
Bir yaratılış dı, gönüllerde aşk

Sevenler bir olup, aradan çıkmış
Sevgiliyi bulmuş, hasreti yıkmış
Kuru bir dal olsa, çiçeksiz bıkmış
Vicdanda oluşmuş, o güzelim aşk

Duamdı gözyaşım, içime düşen
Beşeri aldanış, ruhumu eşen
Kalbime koyan o, sevdamı deşen
Vicdanda oluşmuş, o güzelim aşk

Sevdamın altın da, başımın üstü
Her yeri müsait, güzelik süstü
Duracağın zaman, hasretti küstü
Vicdanda oluşmuş, o güzelim aşk

Aldığın nefesler, gelip geçici
Yaşanmış her anı, elbet seçici
Dudaklar kurumuş, ağız içici
Vicdanda oluşmuş, o güzelim aşk

Sevdanın sahibi, tükenmiş sende
Kiracı olsanda, yüreği tende
Toprağa düşmeden, silinmez bende
Vicdanda oluşmuş, o güzelim aşk

Akan yağmurları, yere salmaktır
Ellerin havada kapı çalmaktır
Yazıya karışmak, haddi aşmaktır
Vicdanda oluşmuş, o güzelim aşk
Bahattin Tonbul
17.7.2013

Bahattin Tonbul
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O Güzelim Deseni

İster alkış olsun bu
İstersen parmak sesi
Düğünlerde şakırdar
Yarin bülbül nefesi

Dön o yana bu yana
Oynadığın meydana
Etrafında çömezler
Laf atarlar baksana

Bilmezler ki güzeli
Elindeki mendili
Sevdiğini işlemiş
O güzelim deseni
Bahattin Tonbul
18.11.2008

Bahattin Tonbul
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O Güzelliklere

Yatıp uzanmıştım çimenler üstüne
Bahar kokusu baş döndürüyor adamın
Yeni biçilmiş otların kokusu
Pusan düşmüş yeşillikler üstüne
Bana çocukluğumu hatırlatıyor
Tıpkı mal güderken yattığım çimenlerin üstü
Birde sevgili eşimle tanıştığımız  günü
Hayat çok parlaktı o anlar
Güneş başka doğuyordu sanki
Yıldızlar gökyüzünün tamamını aydınlatıyordu
Sabah esen rüzgar içimi soğutuyordu
Karanlık ufukta hiç olmuyordu
Yağmur bile bambaşka yağıyordu
İnsan üzerine
Rüzgar tatlı,tatlı esiyordu
Hayattı bu,yaşamdı,canlılıktı
Yüreğim  bedenim üzerinde tir,tir titriyordu
Nefes alışın bile sevgi kokuyordu
Dudaklarımın sıcaklığı alev saçıyordu
Ne olduğunu anlamadan
Kekik kokun ruhumu mest ediyordu
Aşık oluyordum herhalde anlayamadım
Ne olduğumu

Birde baktım çimenler üzerinde
Yaşlanmış göğsüm körük gibi inip kalkıyor
Zor ve gürültülü soluyordum
Anlayamadım geçen bunca zamanı
Yalnızdım artık ne inekler
Nede sevgilim vardı yanımda
Sadece anılarım dolaşıyordu düşüncelerimde
Bir bulut üstünde
El salıyordun
Sevgilim dur bekle
Tanrım izin verirse gidelim birlikte seninle el ele
O güzelliklere
Bahattin Tonbul
4.9.2009

Bahattin Tonbul
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O Hakim

Dünya onlara kar değil
Biri savcı biri hakim
Öğrenciyken hepsi ehil
Gönüllere tek o hakim

Sevda yara ile bekler
Günlük acıları ekler
Geçen zaman aşkı kekler
Gönüllere tek o hakim

Toprağa girsem seninle
Yari sarsaydım tenimle
Neden gelmen sen benimle
Gönüllere tek o hakim

Güneş yeniden doğacak
Aşk sonsuzda  yaşayacak
Bedenler toprak olacak
Gönüllere tek o hakim

Ölümüm senin elinde
Sevmişsem yarin dilinde
Akarsam suyun selinde
Yüreklere tek o hakim
Bahattin Tonbul
8.5.2011

Bahattin Tonbul
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O Işık

Karanlığın çığlığı, içerimde bir yara
Unutulmuş değilsin, sana bağlıyım aşık
Kimden gelirse gelsin, sevdan olmuş kapkara
Sen olmadan sevdiğim, geri dönmez o ışık

Hayat herkese eşit, davranamaz burada
Kimi acı içinde, kimi bekler sırada
Yolun açık olsada, yar bekliyor orada
Sen olmadan sevdiğim, geri dönmez o ışık

Kiminin eli tutar, geri dönemez geri
Kimi hayallerinde,  son bulamaz o yeri
Öteyede gitdeme, güneş akıtır teri
Sen olmadan sevdiğim, geri dönmez o ışık

Ben konuyu bilirim, bazı şarkılar yakar
Uzak yakın demeden, sevda gönülde akat
Dağların arasında, esen rüzgarın bakar
Sen olmadan sevdiğim, geri dönmez o ışık

Yüreğin sebepleri, akıl bunu anlamaz
Seven olmalı insan, boş versede tınlamaz
Vazgeçsende dünyada, yağmur sesi vınlamaz
Sen olmadan sevdiğim, geri dönmez o ışık

Bahattin dediler ki, ilk satırda düş olur
Havalar dondurucu, beklemeden kış olur
Kağıt kalem isteme, yıkılanlar tuş olur
Sen olmadan sevdiğim, geri dönmez o ışık
Bahattin Tonbul
7.2.2017

Bahattin Tonbul
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O Kadar

Senle doğan güneş, hala batmadı
Onu çok sevmiştim, işte o kadar
Göğsümde ki ateş, yalnız yatmadı
Bu dünyada zaman, doldu o kadar

Çeken yüreğime, uzakmı şura
Hasret dolu içim, ruhunda dura
Sensiz yaşıyorum, dar gelir bura
Bu dünyada zaman, doldu o kadar

Özlem çeken beden, bekliyor sıra
Çokmu uzak sana, söylesen ora
Sevdan çeken gönlüm, estikçe bora
Bu dünyada zaman, doldu o kadar

Hangi yana baksam, seni görürüm
Yıldız olup aksam, akı veririm
Doğan güneşinde, yalnız eririm
Bu dünyada zaman, doldu o kadar

Tut elimi artık, bırakma burda
Sakladığım anı, ıslanmaz kırda
Yağan yağmurlarda, sevgimiz sırda
Bu dünyada zaman, doldu o kadar

Bahattin’im bende, bitmedi nefes
Gülmeden vazgeçip, tükendi heves
O yarin kalbinden, çıkmayan kafes
Bu dünyada zaman, doldu o kadar
Bahattin Tonbul
25.12.2012

Bahattin Tonbul
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O Kadar Kolay Değil

O kadar kolay değil, yardan geçmez bu gönül
Ağlayanlar boş değil, geldi geçti bir ömür
Yürek yansa köz değil, acı çeker o gönül
Dağlar taşlar dayanmaz, kalpde bağlar o emir
Bahattin Tonbul
19.2.2017

Bahattin Tonbul
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O Kadındı

O kadındı benim için hoş bakan
O kadındı gerçeği alıp yapan
O kadındı benim için can yakan
O kadındı bana bakıp da tapan

Hayatın rengine tadına bir bak
Sevgiyle o yarin içine gir ak
Özlemi gönlünde,ateşleyip yak
O kadındı bana bakıp da yakan

Neden beni yarim yalnız bıraktı
Kalbimdeki yeri bomboş duraktı
Sevdası acemi,belki çıraktı
O kadındı aşkı alıp da satan

Bu dünyadan seni,boşa salmışım
Toprağı alıp da,taşa kalmışım
Ekmeğini çalıp,aşa dalmışım
O kadındı bana acıyı katan

Eğer duramazsan,aç kucağını
İçini üşüten boş ocağını
Cennetinde yalnız duracağını
O kadındı bana, deyip anlatan
Bahattin Tonbul
28.9.2010

Bahattin Tonbul
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O Meçhul Bulunduğun Yere

Hava kararmaya başlamıştı,sokak lambaları yandı
Hayalini gördüğüm sevgilimin saçları adeta beyazdı
Haykırdım gördüğümde birden dur! gitme bekle ne olur
Birlikte gidelim bensiz gittiğin o meçhul bulunduğun yere

Nasılda çınlıyor sesin hala kulaklarımda sevgilim
Bensiz yaşadığın o yerdeki yüreğine de yerleşeyim
Seni tanıyınca var oldum bu dünyada seni seveyim
Bensiz yaşadığın o meçhul yere bekle birlikte gidelim
6.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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O Mekanı

Pantolonumun paçaları
Çamur olurdu,her bir yanı
Sabah üfleyip fırçaları
Unutamadım,o mekanı

Akşam olunca evde kurur
Soba yanında,koku olur
Kum piri altta,közde durur
Kestane üstte,ne hoş olur

Ayağı kayıp düşüyorlar
Sarmış vücudu,çocuk onlar
Bütün çamurdur,o sokaklar
Unutulmayan,bu mekanlar

Ertesi günü,yine aynı
Düzenli yer yok,oyun aynı
Yağmurda yaşta,gör kayanı
Unutulmayan,o mekanı
Bahattin Tonbul
28.2.2009

Bahattin Tonbul
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O Müthiş Sesler

Küçüktüm ufaktım anne,seni aradım
Çıktım gurbet ellerine,çok yalnız kaldım
Eşim dostum yoktu gene,hiç bulamadım
Açtım kollarımı yare,rastlayamadım

Arayıp sormadınız ki,yari sevenler
Bir taraftan deniyorsa,aşka küsenler
Doğayı kaplamış olan,küçük böcekler
Tek,tek sever bizleri,o müthiş sesler
Bahattin Tonbul
9.08.2008

Bahattin Tonbul
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O Oğlan Elinden-1

Gönüllere gönül katmış
Ocak açmış yürek satmış
Sebep olan beş yıl yatmış
Boşta kalan yar  elinden

Acılara acı batmış
Uzak elde hasret yatmış
Dereleri suya katmış
Bittim o oğlan elinden

Gündüze gece karışmış
Ayaklanıp gurbet yapmış
Uzaklara mekan katmış
Gitmiş o oğlan elinden

Adetleri diyet yapmış
Diyetleri göğe katmış
Hasretinden üç yıl yatmış
Bitmiş o oğlan elinden
Bahattin Tonbul
10.10.2009

Bahattin Tonbul
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O Oğlan Elinden-2

Hakkı hak olarak görmüş
Saçlarına aklar düşmüş
Yari çok erkenden göçmüş
Kalmış o oğlan elinde

Sabahları gün ağarmış
Gönül gözü kucak sarmış
Hasreti canana katmış
Yandım o oğlan elinden

Düğün dernek gelip gitmiş
Yürekleri hepten bitmiş
Sebep olup çölden gitmiş
Yanmış o oğlan elinden

Seher yeli ince esmiş
Gönülleri yere sermiş
Yatak yorgan hepten gitmiş
Gitmiş o oğlan elinden
Bahattin Tonbul
10.10.2009

Bahattin Tonbul
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O Okun

Bu dünya da kal desen, kal desemde yiyemem
Tene değil kalbedir, sapladığın o okun
Sevda çeken yüreği, gönüllerden silemem
Sızlamasın hiç acın, yarama elle dokun

Eremedi saatler, yanıp dönsede yüzüm
Karanfil kokuları, yitik türküsü özüm
Kirpiklerin ıslanmış, kapansada o gözün
Tene değil kalbedir, sapladığın o okun

Gün batımı sokaklar, düne dair ne varsa
Henüz çok erken oldu, acın içimde arsa
Şu uzaklardan bakan, eğerki benim yarsa
Tene değil kalbedir, sapladığın o okun

Terlettiğim bıyıklar, ergen çocuk olmadan
Aklaşmış saçlarımı, ellerimle yolmadan
Yüreğimdeki aşkın, bedenimden solmadan
Tene değil kalbedir, sapladığın o okun

Ağlayarak uzaktan, bakmayın öyle bana
Bıraktığın acılar, helal olsun bu cana
Gölgemin emaneti, hayallerim de sana
Tene değil kalbedir, sapladığın o okun

Bahattin’se her zaman, o yarine kıyamaz
Gülen o gözlerine, bakmaya hiç doyamaz
Çektiği acıları, yüreğinde sayamaz
Tene değil kalbedir, sapladığın o okun
Bahattin Tonbul
11.11.2012

Bahattin Tonbul
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O Ol Artık

Hayatımda bazı şeylerin
Elimde olmadan gitmesine izin verdim
Aklım sıra onu serbest bıraktım
Bana hoş bakanları da hiç umursamadım
Ama sevdim
Bunun böyle olacağını bilmiyordum
Kağıtların önceden işaretlendiğinden
Haberim yoktu

Bilmeden bazen kazandım veya
Kazandığımı zannettim
Ama bazende çok kaybettim
Kaybettiğimi belki geri döner diye
Yıllarca bekledim
Hala beklerim
Kazandıklarımı takdir etsinler diye
İnan hiç beklemedim.
Yaptıklarımın takdirini kalan yaşamdan
Bekleyemedim.
Peki bana ne kadar zeki bir adamsın denmesini
Bunun başkaları tarafından keşfedilmesini
Hiç umut etmedim.
Aşkımın tanımlanmasını
İstemedim bile ama sevdim.

Yaşamla birleştirerek halkayı gurur yada kibirle
Biraraya getirip telaş etme
Yetersizliğinin sonucunu gösterme
O bu alemde yoksa
Bütün eski kapıları kapat
Yeniden plak koy
Pikabın üstüne
Dönsün seninle birlikte hayat
Yüreğini temizle
Geçmiş tozlardan kurtul
Olduğun kişiliği bırak
Şuan ne isen kimsen o ol
Artık
Bahattin Tonbul
4.8.2012

Bahattin Tonbul
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O olsun

Bir bardak çay doldur, yüreğim gibi
Kıpkırmızı olup, içime dolsun
Sakın karıştırma, bir sevda gibi
Derdimin ilacı, yalnız o olsun

İçimi ısıtsın, cana can doğsun
Sarsın kollarıyla, ateşi soğsun
Tadı içindeyse, aşk beni boğsun
Derdimin ilacı, yalnız o olsun

Deli tarafım var, duysa be güzel
Sevdası gönlümde, rüzgarı özel
Ne sandı ki beni, yıkılmaz ezel
Derdimin ilacı, yalnız o olsun

Sökmez fırtınalar, es demesede
Bitmez uğultusu, gül demesede
Düşünür mü dersin, kes demesede
Derdimin ilacı, yalnız o olsun

Aşkın tarifini, biliyorsanız
Yaşayacak kadar, gülüyorsanız
Yiyecek kadarı, diliyorsanız
Derdimin ilacı, yalnız o olsun

Bana umut verme, hep kaçıyorsun
Sakın ha söz verme, bak dalıyorsun
Tutamazsın deme, tutamıyorsun
Derdimin ilacı, yalnız o olsun
Bahattin Tonbul
15.8.2012

Bahattin Tonbul
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O Onun İçinde

Sevginin bedeli onu yok etmek
İçin midir
Neden sever insanlar yaşamayı
Dersiniz
Işığın yok olduğu tüm karanlıklar
İçinde
Kaybolur yalnızlık bedeni kaplar
O onun içinde
8.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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O Para Sizin Bense Çobanım

Babacığım o günleri hatırlarken kızardım
Haçlığımızı kontrollü verir,bizi şımartmazdın
Hiç unutmam çekmeceden,bozuk para alırken
O sizin,ben çobanım der,lüzumsuz harcatmazdın

Çok nazlı büyümüşsün,küçükken hastaymışsın
Ayrı özel yerdin,gürültüden hoşlanmazdın
Sofrayı eksik görsen,annemi bile haşlardın
O sizin,ben çobanım der,fazla dağıtmazdın

Çevrendeki çocuklar,senden çekinirdi
Çok ciddi bir bakışın,yanında gülünmezdi
Deli veya aklı kıt olanlarla hiç eğlenmezdin
O sizin,ben çobanım der,hep gözlerdin

Ölünce eksikliğini uzun zaman hissettim
Kardeşlerimin gelecekleri için endişelenmiştim
Çok çabaladım başarırım diye ümitlenmiştim
O sizin,ben çobanım  diyerek beklemiştim

Hiç sarılıp kucaklamadın bizleri
Biliyorum seviyordun,ama hiç yok izleri
Belki de içine attın, bu sevgileri
O sizin,ben çobanım derken,kalbin yetmedi
5.8.2007

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

O Senin Vicdanın Olabilir mi

Biri duruyor karşıda,tıpkı sana benziyor
Biraz daha masum,seni baştan aşağı süzüyor
Bu muydu kendini, mahvettiğin insan.dercesine
Buruşturuyor yüzünü ve birden bire yok oluyor.
İçine giriyor tekrar.
Ve sen ağlamaya başlıyorsun,nedensiz.....
O senin vicdanın olabilir mi?
5.11.2007
Çağlayan Ecem Tonbul

Bahattin Tonbul
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O Senmiydin ki Sen(Aysel Abla)

Cidden yaşadın mı çocukluğunu sen
Çıkaramadım resimlerinde onu ben
Gençliğin Ankara`da okumada geçerken
Gerçekten o senmiydin ki sen

Okulda başarılı olmak için çok gayret ettin
Onuda yaşarken sende farkettin
Bu memlekete çalışmakla ayrıca hizmet ettin
Gerçekten o senmiydin ki sen

Çok duygusal çok vericisin bunu bil
Gençliğinde arkadaşa güven duyar olurdun kefil
Hepsinden ayrı ayrı olmuştun sefil
Gerçekten o senmiydin ki sen

Küçüklüğümde seni hedef almıştım
Giyiminde kuşamında sana hayrandım
Sana ulaşmak için çok şeyler yapmıştım
Gerçekten o senmiydin ki sen

Kalbin çok saf çokda temiz
Seni görmesek bile daima severiz
Anılarını anlatıp ailece bekleriz
Geçekten o senmiydin ki sen

Babandan ve annenden hiç elektirik almadım
Seni görünce her zaman heyecanlanırdım
Benim için ulaşılamayan ayrı bir varlıktın
Gerçekten o semiydin ki sen

Sohbetindeki incelik bambaşka senin
Konuştukça ulu bir derya olurdun lakin
Eşine dostuna arkadaşına gayet sakin
Gerçekten o senmiydin ki sen

Çocukların okudu çok mutlu oldun
Diyar diyar gezdin huzuru buldun
Hep onlar için çalışıp didinip durdun
Gerçekten o senmiydin ki sen

Dugularım tablo tablo eserlerindedir
Her tablo seni ayrıca mutlu edecektir
Gönlündeki sevinç her zaman içindedir
Gerçekten o senmiydin Aysel Abla sen

21.10.2007
Bahattin Tonbul
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O Sesi

Uzaktan dağlara tepeler bakar
Nehirden ırmağa,boş sular akar
İçinde yaşatan,ateşe tapar
Durmadan söyletir,sevdanın sesi

Ruhundaki aşkı,suya karınca
Toprak olmuş beden,yeri yarınca
Hakka olan sevdan,teni sarınca
Yolu can olunca bitmez o sesi

Bir zamanlar oda,gerçek severdi
Mermiler oynardı,kurşun sekerdi
Taş olan o kalbi,kimler delerdi
Girdiği yerlerden çıkmaz o sesi

Sevgili yarime,yol verenim o
Göğsümde acıyı,sektirenim o
Akan gözyaşımı,sildirenim o
Esen yaprağına,verir o sesi

Dilimden düşmüyor,gerçek mezarda
Yarini sevenler,her an yazarda
Ateşten gömleği yeri kazarda
Taşı da toprağı,söyler o sesi

Ne saçlar dökülür,ne seven ağlar
Ormana karıştı,üzümlü bağlar
Boş duran gönlümde,yarim hep çağlar
Umudum tükendi,gitmez o sesi

Bahattin’im  durmaz  yari ararım
Bu dünyada onsuz,göğü yararım
Bitmeyen anıyı,elle sararım
Kaybolan sevdamın,solmaz o sesi
Bahattin Tonbul
28.7.2010
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O Sevgin Nerede

Hatıraların dolu garip yüreğimde
Bana neden öyle dalgın baktın de
Yaşayamazsın hor gelir üzerine
Sevmek o kadar zor ki hiç düşünme

Katar içini birbirine hiç düşünmez
Beyninde oluşan rüzgarı biraz kes
Bulutlar yok ama bu yağmur niye
İşte bahsettiğim sonu olur mucize

Yoktur insanın eşi bir daha gelme
Bu dünyada bıraktığın onlar nerede
Sevgi yüklemişsin sevdiğinin bedenine
Kaçma dur yalnız bıraktığın o sevgin nerde
8.07.2008
Bahattin Tonbul
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O Sevgini

Yüreğimdeki sevginin,sosunu alıp öyle git
Kavursun bedenimi de,can unutamayız seni
Kalbimdeki yalnızlığın,acısını bırak da git
Yakacaksa yaksın deme,sızlayan o yerlerini

Göğsünde açılmışsa yar,yanar durmadan yaralar
Nasıl duracak be aşkım,saramadım  bak ben seni
Ruhunsa  hiç ölmedi ki,yalnızlığımı oyalar
Gönlümden ayırtamadım,kaybolmayan o sevgini
Bahattin Tonbul
16.1.2009
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O Sıcaklık Yakıyor

Gönlündeki renklerini,göremezdim koyumu
Ulu tanrım affet bizi,o sıcaklık yakıyor

Acıların dertli dertli,büktü benim boynumu
Gurbet elde yalnız kaldım,felek söktü soyumu
Ne anayı ne babayı,yarde kalan koynumu
Gönlündeki renklerini,göremezdim koyumu

Anıların iz bırakmış,ateş gibi parlıyor
Sevda yükü fırınlanmış,eşe dosta bakıyor
Gökyüzünde uçan melek,yüreğimi karlıyor
Ulu tanrım affet bizi,o sıcaklık yakıyor
Bahattin Tonbul
16.8.2009

Bahattin Tonbul
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O Son Mısra

Ne olur gelmesini bekle sevdanın
Başka beklediğin yoksa
Sevmek ister sensizde olsa
O son mısra

Biliyorum sevmek sevdayı beklemek ölümde
Olsa sana
Anla artık ölmeyi bilmekte
Sevdayı
Yaşamaktır yaşatmaktır yüreğinde
Cana
Onun sesi olsa rüzgar
Gözyaşı olsa yağmur
Akarmı ırmaklardan
Aşk dolu tatlı sonsuz şerbet
Buna  ne dersin
Dönermi şiirlerde yazılan
Sensiz gözü dolmuş
Ağlar artık o son mısra
Bahattin Tonbul
21.7.2012

Bahattin Tonbul
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O Taşı

Ne kadar güzelmiş, seni severken
Özledi yüreğim, saklar gözyaşı
Umudun içinde, yalnız gülerken
Bakmadı ruhuma, çevir o taşı
Bahattin Tonbul
4.2.2014
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O Tatlı Sedanı

Gözümün gördüğü,doğayı sevdim
Gördüğüm o yari,unutamadım
Dilinden dökülen,nameyi sevdim
O tatlı sedanı unutamadım

Benden sakladığın,duygularını
Denizi coşturan,dalgalarını
Yarine doğacak,saygılarını
O tatlı sedanı unutamadım

Güneşin tenini,yakıp parlatan,
Yağmurun sesini,tende ıslatan
Damlayan gözyaşı,bizi yaşatan
O tatlı sedanı unutamadım

Sevdim seni sevdim ey cananım yar
Umudun göğsümde,yanar durur yar
Kalbinin ateşi,benim için nar
O tatlı sedanı unutamadım

Bir damla yaş olsa,aksa gözünden
Son birkez sarılıp,öpsem yüzünden
Verdiğin güllerin,kokan özünden
O tatlı sedanı unutamadım

Adını tenime,nelerle kazdın
Ağlayan ruhumu,nereye yazdın
Aşığın elinde,kırık bir sazdın
O tatlı sedanı unutamadım
Bahattin Tonbul
25.7.2011
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O Yar

Doğmak gibi birşey hayata bakış
Zaman zaman dönemler değiştirir
Yaşam
Herkese yaşayana yaşatana dua eder
Işte böyle birşey olsa gerek dünya denilen
Bu an
Dostlar ile dolan can
Belkide canan
Kaybolmadan yanar yüreklerde
Üşür gönüllerde durmadan
Donar işte bir an
Unutulmaz sevdiğin
Hakikata dolanan
Özlenen beklenen
Ruhunda solan
O yar
Bahattin Tonbul
19.10.2013
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O Yaralı Yüreğim

Şu an çok açım seni rüyalarımda durmaz ararım
Bekliyorum seni birgün bile evimize uğramadın
Ne yapıyorsun fazla gecikme hala unutamadım
Kalbimin acısı bitmiyor seni yok sayamadım

Artık hayellerinle uğraşır oldu yaralı yüreğim
Seni her an buralarda durmuz arar dileğim
Kaldır o gafletten başını ne oldu ise bileyim
Bende ona göre sana biran evvel  döneyim

Kavuşmak tek arzum,elini elime alırsam gelirim
Çok aradım sordum yollarını hala ben gözlerim
Ne zaman istersen gel,geri dön canımı veririm
Bak istersen sızlıyor o yaralı bıraktığın yüreğim

Koştum arkandan hala içim ılık,ılık esiyor
Dünyada kokuyun eşi benzeride durmuyor
Herşeyinle o toprakta kabullenmiş yatıyor
Bu kalbim ise senin için küt,küt diye atıyor
26.03.2008
Bahattin Tonbul
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O Yarattı

Bu nasıl müslüman bu nasıl inanç
Memleketi birbir, ellere sattı
Mağduru oynadı, kayboldu inanç
Yalanı dolanı, hep o yarattı

İnançlı kardeşim, güvendi ona
Yıllarca oy Verdi, tutulmuş cana
Hakikat uğruna, helaldır sana
Nefretin kinini, hep o yarattı

Sevgisiz yaşadı, aldattı bizi
Tek adam olmazsa, kayboldu izi
Atama inatla, hiç yoktu yüzü
Arsızı ursuzu, hep o yarattı

Her sözün ardında, yalanı söylen
Yüzü hiç kızarmaz, akşama eylen
Hayali geniştir, dost düşman neylen
Hırsızı arsızı, hep o yarattı

Parayı sevmem der,kimseye vermez
Ölüm korkusuyla, geçmişi görmez
Evini doldurmuş, açığa sermez
Arsızı usrsuzu, hep o yarattı

Bahattin bu dünya, ona da kalmaz
Seçilmiş üç gücün, nefesi olmaz
Binbir tehdit ile, hesap tutulmaz
Yalanı dolanı, hep o yarattı
Bahattin Tonbul
7.2.2014
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O Yarim

Gönüllere dolup,ateş saçıyor
Unutmadı unutamaz o yarim
Üzerimde sancıları açıyor
Tutamadı tutamazdı o yarim

Melek olup gökyüzüne çıkmıyor
Çıkamadı çıkamazdı o yarim
Karanlıkta yıldızları akmıyor
Akamadı akamazdı o yarim

Dağ üstünde bulutları çoğalmış
Çıkamadı çıkamazdı o yarim
Ağaçların yaprakları doğalmış
Bakamadı bakamazdı o yarim

Ayrılıklar sevdaları özlüyor
Özlemedi özleyemez be yarim
Sevenleri ateşleri közlüyor
Közlemedi közleyemez de yarim

Anıları rüyaları duruyor
Duramadı duramazdı o yarim
Ayrı olan bedenleri kuruyor
Kurumadı kuruyamaz o yarim
Bahattin Tonbul
14.9.2009
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O Yarimde Sevilir

Aşka hürmet,çok severim yarimi
İçindeki sevdaları eğrimi
Ayrı koydun bu gönlümde delimi
Tutu versen o yarimde sevilir

Karanlıkta ışık yakmak çok olur
Anılarla yazı yazmak kor olur
Sevdiğimden ayrılması zor olur
Tutu versen o yarimde sevilir

Engin deniz gökyüzüne erdiler
Sarıversem bu yarayı kim bilir
Doğan ile atmacayı yediler
Tutu versen o yarimde sevilir
Bahattin Tonbul
30.6.2009
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O Yarimin

Eğer birgün seversem
Irmaklarda yıkayın bedenimi
Akansularda durulayın
Yağan yağmurlarda ıslayın tenimi

Bir gül kokusu gizleyin yüreğimde
Öksüz kalan ruhumu verin
Sevdiğime
Soğuk rüzgarın fırlattığı karlar
Esiversin göğsümde
Acın kalbimde oluşan karanfillerle doğsun
Unutmasın oynamayı gülmeyi
Dudağındaki o sonsuz buseyi
Yanağıma bıraksın
Çekip gitmesin solar diye
Beklesin sevdiğinin
Kaybolmayan gölgesinde

Eğer gerçekten bir gün seversem
Hayallerimi doldurum rüyalarıma
Gömün gölgelere sevdamı
Sevgimi
Özlemlerimi paspas yapın
Yeryüzünde
Saklayın tenimi
O yarimin göğsünde
Bahattin Tonbul
3.12.2011
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O Yarsin

Kötüler emrine, elbet doğmazsın
Her acı içinde, gönlümde varsın
Rüyalarıma da, inan sığmazsın
Sen cennetimdeki, işte o yarsın

Geçmiş geçenlerle, belki unutur
Söylenen tüm sözler, onu tanıtır
Hissetmek bambaşka, yarsiz sırıtır
Sen cennetimdeki, işte o yarsın
Bahattin Tonbul
21.5.2013
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O Yıldız

Yar senin elinde ölmek istedi
Karanlık altında,parlayan yıldız
Umudu tükendi,toprak pes dedi
Sevenin özünden,kaymaz o yıldız
Bahattin Tonbul
18.5.2012
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O Yosundur

Nemli havalarda olan kayalar
Yosun bağlamış sevgilerin üstüne
Sevip de sevdiğinden ayrılanlar
Toplamış yeşilin bütün rengini kendi üstüne
İşte o an göğsünde oturan tek olan asalak vücut
Gönüllerde hasret çektirmez o güzellere
Moru sarıyı bağlayıp yeşile çevirenler
Nerden yer nerden içer sadece Allah bilir
Sevda üstüne hep yeşillenirler
Suyunu da besinini sevgiyi de ondan alır
O yaratır o yaşatır kupkuru taş üstünde
Yaşar yaşatır gönüllerini
Hatta sevdiklerini gelene dek bekler
Anlayamazsın ne sıkıntılar çektiğini o yosunun

Asalaktır yaşamı
Doğası havası olan bir canlı
Sevda üzerine taş üstünde yaşar
Sevilmese bile renk verir taşa
Açık koyu yeşil ölümü bile sararmadan yok olur
Yüreğinde sevda doludur
Yaz kış yaşar siyahlanınca vücudu
Esir olmuştur
Aşkını doğaya kusamıyordur
Ağaçlar altında çimenlere karışır yok olur
Adını sorarsan
O  yosundur
Bahattin Tonbul
17.7.2009
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O Zaman

İşte bir akşam daha hava yavaş yavaş
Kararıyor
Bende senin yokluğunun verdiği acıyla
Bakıyorum
Hatta boynum bükük ve içim kırgın
Oturuyorum
Beni gelecek olan karanlık değil,sensizlik
Korkutuyor
Hep böylemi olacak akşamlar,sensiz mi
Kararacak
Karanlık koyu bir siyahlık mı? Öyle mi
Anılacak
Canım sevgilim
Sen sen yanımda yoksun ki
Keşke yanımda olsan
Bütün karanlıklar aydınlanır,düşüncelerinle parlar
Ortalık
Keşke sen yanımda olsan sevgilim
Gök yüzünde bulutların üstünde uçarım
Güneşten korur gölgen olurum
O zaman
23.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

O Zaman Başladı

Unutmadım birlikte söz verdiğimiz o günü
Haber bile veremedin söyle nereye gittin
Peşinden ağladık sızladık hatırladığımız dünü
Aradım sordum bulamadım izini kaybettirdin

Her şey bana o müthiş bakışlarınla başladı
Ilık ılık içime girdi yüreğimde derman bırakmadı
Vücudum titredi,terledi dizlerimin gücü kalmadı
Her halde aşkımız tam o zamanda başladı
20.06.2008
Bahattin Tonbul
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Oda Ben

Kimine göre vicdan,kimine göre mahsumiyetim
Kimine görede belki şeytanımdır  ben
Dibine çökmüş bir ayran gibiyim değilmi ben
Zeytinyağ gibi üste çıkmak isterim ben
Bunların hepsi bir yerde toplanmıştabiki ben ve
............................................yine,oda ben
5.11.2007
Çağlayan Ecem Tonbul
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Oda Bozkurt Sevdi

Ülküm Turan idi, çıktık bu yola
Allah verdi onu, sardım bağrıma
Zararı olmadı, birtane kula
Oda Bozkurt sevdi, geldi çağrıma

Benim gözümde o, sanki melekti
Allah’a inanır, gerçek dilekti
Göğsündeki aşkı, bana çilekti
O da Bozkurt sevdi, sevgilim dedi

Vatan bayrak ülkü, sevdası vardı
Milletini sever, gurur duyardı
Bir karış toprağı, içinde ardı
Oda Bozkurt sevdi, sevgilim derdi

Yirmi sekiz yıldır, hiç kırılmadık
Siyaset uğruna, pek yorulmadık
El ele tutuştuk, hiç ayrılmadık
O da bozkurt sevdi sevgilim derdi

Oldu ikimizden, gerçek yiğitler
Kimi ana oldu, kimi öğütler
Haini çıkmadı, değildi piçler
Oda Bozkurt sevdi, sevgilim derdi

Korkmadık hiçbir an, anlımız hep ak
Aslım saklı değil, gizlenmez kapak
Satmadı hiç biri, geleceği pak
Oda Bozkurt sevdi, sevgilim derdi

Ergenekon nedir, bilirmisin hiç
Silivri tutuklu, görürmüsün hiç
Tarihini inkar, edenlerdir piç
Oda bozkurt sevdi, sevgilim derdi
Bahattin Tonbul
1.2.2013
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Oda Ölecek

Ölüm heran gelir, şimdi kalpten sev
Herşeyin sonunda, gelebilecek
Günü günle yaşa, hemen hepten sev
Yarına güvenme, bilki silecek

Başkaları senin, yaşattığını
Ne olmuştur bilmez, kimi görecek
Ateşler içinde, ne ettiğini
Yolunu silmez, haka erecek

Deli hallerini seven kişiye
Eski günler lazım, de o kişiye
Şimdiki aklımı alan kişiye
Yolunu görmezse, oda gelecek

Normal olmak için, aşık olunmaz
Sevdayı zorlayan, kalpde solunmaz
Aptallara değil, insan bulunmaz
Sevdayı bilmezse, oda gelecek

Gönlümde yaşadı, benle ağladı
Gökyüzüne bakıp, yıldız bağladı
Akacak zannetme, sular çağladı
Ölümü bilmezse, oda gelecek

Bahattin karanlık, arkandan doğar
Güneşi yollarsın, severse boğar
Yağmura aldanma, elbette yağar
Sonunu bilmezse, oda ölecek
Bahattin tonbul
4.10.2016
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Oda Sen Olsan

Rüyalarımda
Rüzgarım olup vücudumu okşasan
Yağmur olup bedenimi ıslatsan
Güneşim olup yüreğimi ısıtsan
Ateşim olup yakıp yıksan
Ben seninle dünyaya yeniden doğsam
Göğsünde uyuyup sevdalarımı anılarıma koysam
Sonsuzlukta doğup orada seninle yok olsam
Canım yok
Toprağa dolup karışsam
Bütün sevenlerim üzerimde dolaşsa da
Ben seninle sen olup çağlayıp çoğalsam
Kaybolsam
Sana aşkına hele bir doysam
Kısacası seninle sen  olsamda,gökyüzünde
Bulutlar üstünde uzanıp yatıp
Kollarımın arasında sıkıp
Kaybetmeden karanlıkta yalnız
Kimseler görmeden
Alıp seni bağrımda saklasam
Sonrada gözümü açtığımda yüzüne bakıp
İşte o sevgili eşim Nilgün'üm senmisin desem
Oda sen olsan canım sen
Bahattin Tonbul
15.10.2009
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Odun

0dunla fazla sen, oynama sakın
Eline geçerse, kendini koru
Kıymık olur batar, uzaktan bakın
Canını acıtır, çıkartmak zoru
Bahattin Tonbul
20.10.2015
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Oğlum

Alemdeki sevgi hepside sanal
Aşka kapılıp da aldanma oğlum
Yürekte ezgi,kalbimde kanal
Ruhunu çalıp da ağlama oğlum

Sonsuza dek seni,severim derler
Sakın aldanıp da,haykırma oğlum
Bütün engelleri yıkıp geçerler
Sevda çöllerinde dolanma oğlum

Şimdi çok güzelsin,gücün yerinde
Saramazsan onu,aldatır oğlum
Yorgunum dediysen,otur serinde
Terk edip giderse,susarsın oğlum

Yare yar diyerek bağrına bastın
Gönül ateşini,söndürme oğlum
Yeşili biçerek ruhunu astın
Rüya aleminden uyanma oğlum
Bahattin Tonbul
15.5.2009

Bahattin Tonbul
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Oğlum ve Kızlarım

Oğlum ve kızlarım
Geçti acılar bitti sızlamalar kalmadı ağrım
Bu yalan dünyada doğru dürüst rahatlamadım
Karşıda azrail bana el sallıyor,heyecanlandım
Yüreğim küt küt atıyor ne yapsam benim canlarım

Oğlum ve kızlarım
Dinle hele azrailden koparırsam  bir izini alayım
Konuşamıyorum ama sizlerede doya doya bakayım
Gelin şöyle kucaklıyayım sizleri kollarıma sarayım
Sonra ne yaparsa yapsınlar ben sizlere sevdalıyım

Oğlum ve kızlarım
Senin sigara içmen beni yürekten dağlıyor
Alıştın bir kere yavaş,yavaş kanını azaltıyor
Vücudunun direncini adeta yok sayıyor
Gözüm oğlum bu yüzden toprağa kayıyor

Oğlum ve kızlarım
Azrail ata binmiş arkasında kimse yok boş
İznin bitti haydi çabuk ol diyor birazda koş
Gideceğim yeri çok metetti güzelmiş hoş
Arkamdan duamı yapın olmayın sarhoş

Oğlum ve kızlarım
Azrail son kez beni almaya gelmiş
Hastanede aramış kimseyi bulamamış
Allah'tan aldığı emiri uyguluyacakmış
Bu canı alan yerinede verip bakacanmış
09.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Oğlun Gökçen

Anne benim oğlun Gökçen
Sana bakıp özledim ben
Hayatımda her şeyimdin
Sensiz burda yaşar iken

Askerliğe git diyen sen
Hastalanıp vazgeçiren
Geçmişini hatırlarken
Özledim hep anar iken

Ağlıyorum içim yanar
Sensizlikten bütün canlar
Bu nasıl dünya acımazlar
Hatıralar durmaz yanar

Çok acıdır bütün bunlar
Şimdi bırak solsun onlar
Düşün hele koşuşanlar
Bir gün elbet kavuşurlar
09.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Oğulsuz Bu Canı

Dalındadır gülün, batan dikeni
Canan sız bu canı, veren Allah’ım
Her canın cananı, canı çekeni
Kalplere imanı, veren Allah’ım

Seni bana verdi, bu yaşa geldin
Otuzuna girdin, umuda eldin
Kalplerde manalı, deyip gülerdin
Canan sız bu canı, veren Allah’ım

Gönülden huzurlu, geçti o yıllar
Yorulmuş elleri, uzaktan salllar
Saadetler sana, kırılmış dallar
Canan sız bu canı, veren Allah’ım

Dostlar unutulsun, huzurun olsun
O bağlar bozulsun, yüreğin solsun
Acılar içinde, zamanı bulsun
Cana sız bu canı, saran Allah’ım

Bülbülün ötüşü, ruhumu yakar
Güle canı veren, son sular akar
Güneşi doğmadan, özleyip bakar
Canan sız bu canı veren Allah’ım

Bahattin şöhrete, aldanma şana
Yarden uzaklarda, yalnız koşana
Uzun olsun yaşın, dağlar aşana
Oğulsuz bu canı, veren Allah’m
Bahattin Tonbul
3.5.2013

Bahattin Tonbul
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Oğuz Boyları (Alaca’nın Mahalleleri)

Oğuz hanının iki oğlu
Sağ yanındaki Boz oklar
Sol yanında da Üç oklar
Her birinden de üç oğul
Ana doluya gelmişler

Her Oğuzun dört çocuğu
Atamızın olan tuğu
Yirmi dörttür oğuz boyu
Aşağıda yer vermişler
Ana doluya gelmişler

Boz oklardan olan Gün han
Diğer ikincisi Ay han
Olmuş üçüncü Yıldız han
Mahallenin adı mekan
Alacama  ad vermişler

Üç Oklardan olan Gök han
Orta yerde duran Dağ han
Üçüncüsü de Deniz han
Mahalleler olmuş ilhan
Alacamda her yer mekan

Her oğuldan dörder oğul
Gün Han’ından doğan oğul
Kayı,Bayat,Alka Evli
Diğer oğlu Kara Evli
Alaca’da eğleşmişler

Ay han’ından doğanları
Yazır,Doğar,Dodurga’lı
Dördüncüsü de Yaparlı
Mahalleye ad vermişler
Alaca’da eğleşmişler

Yıldız Handan olanları
Avşar,Kızık,Bağdili’ler
Dördüncüsü Karkınları
Köylerime ad vermişler
Alaca’da eğleşmişler

Gök han dan olan çocuklar
Bayındır ve Peçenekler
Çavuldur,Çepni doğanlar
Ana doluda pinekler
Alacamda eğleşmişler

Ortadaki Dağ Hanları
Salur,Eymür Alayuntlu
Yüregir son canları
Mahalleye ad vermişler

https://www.antoloji.com
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Alaca’da eğleşmişler

Bak Deniz Handan olanlar
İydir,Büğdüz,Yıva Kınık
Boylum boylum çoğalanlar
Mahalleye ad vermişler
Alaca’da eğleşmişler

Oğuz Hana bağlı soyum
Boz oklardan doğan kolum
Üç oğuldan Gün-han boyum
Alka evli olan koyum
Alacaya şan vermişler
Bahattin Tonbul
17.5.2011

Bahattin Tonbul
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Oksun

Duygudan yoksundun, merhametsizdin
Acımayı bilmez, sevgiden yoksun
Aşkı yaşadıkça, yalnız gülmezdin
Kalbime saplanan, mahsun bir oktun

Mükemmel sofrada, gözü doyuran
Ekmek tazeliği, bulup ayıran
Manzara güzeli, deyip kayıran
Kalbime saplanan, mahsun bir oktun

Ufkumdan hiç gitme, yerinde kalsın
Huzurun gölgesi, birlikte alsın
Sevdanın sesini, dağlara salsın
Kalbime saplanan, mahsun bir oktun

İçi yosun tutan, denizler gibi
Dağları seyredip, görülmez dibi
Özleme aldırma, düşersen tabi
Kalbime saplanan, mahsun bir oktun

O uçsuz bucaksız, sevdayı hisset
Işıklar sönmesin, ruhunu hapset
Karanlıksa geçmiş,  aşkını seyret
Kalbime saplanan, mahsun bir oktun

Bahattin sabret ki, gönlünce olsun
Derin sonsuz aşkın, yürekte solsun
Aldanma ışığa, şafaklar dolsun
Kalbime saplanan, mahsun bir oktun
Bahattin Tonbul
20.9.2014

Bahattin Tonbul
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Okşar Gelirim

Gecenin altında, aşkı bilirim
Sevdikçe tutuşan, bir gül gibiyim
Özlemim uzakta, sana gelirim
Acını sonlamış, sana tabiyim

Yağmurun önünde, en son tipiyim
Rüzgarın altında, okşar gelirim

Yarası özünde, kurur abiler
Gönülden hiç gitmez, sana tabiler
Yürekte küçülmüş, ufak sabiler
Yarası korlanmış, sana tabiyim

Yağmurun önünde, en son tipiyim
Rüzgarın altında, okşar gelirim
Bahattin Tonbul
17.11.2012

Bahattin Tonbul
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Okumayı Emrettim

Acıların duruyor
Ellerim bak kuruyor
Yarin dualarıyla
Gönlüm her an oynuyor

Sensiz olamıyorum
Gönül koyamıyorum
Sizi gören ruhuma
Selam atamıyorum

Bana dua edersin
Sakın ha eksiltmesin
Acılarım diniyor
Beni tanrım affetsin

Selam sana sevgilim
Acıları hissettim
Ben kızın ecem için
Okumayı emrettim
Bahattin Tonbul
3.7.2009

Bahattin Tonbul
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Okunan Her Sayfaya

Düşmüş sevinç anı,itina ile
Soğuk sayfalarda,yari ararsın
Sevmek yüreklerde,sessiz öterse
Okunan her yeri,tende sararsın

Yalnızca sev diyen,ilahi o ses
Gönüllerde saklı,içimde heves
Kendi kendimizi,bitirir o ses
Bitmez sayfalarda yari ararsın

Nasıl ölünüyor,bilirmisin hiç
Bedenin topraksa,yüzün hep kerpiç
Yar sana ölümü,anlatım mı hiç
Okunan her sayfada,kimi ararsın

Yok eder ki ölüm,anlayamazsın
Öyle habersiz ki,kavrayamazsın
Kalplerde tutmakla,sağlayamazsın
Okunan her sayfaya,kimi sararsın

Dipsiz bir kuyuya,ipsizken düşmek
Karanlık gecede,sessiz öpüşmek
Yarini severek,candan gülüşmek
Okunan her sayfaya,kimi yazarsın
Bahattin Tonbul
3.10.2011

Bahattin Tonbul
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Okurken Tanıdım

Okurken tanıdım içime ilk bakış da  hemen dalı
Verdin
Konuşmaların kokun hatta şarkı gibi
Söylerdin
Ne kadar yumuşak,ne kadar ince olurdu
Kadife sesin
Her söyleyişte yüreğimi deler ruhumu
Fet ederdin
Seni çok sever kıskanır paylaşmak
İstemezdim
Seni ben
Sevgiden öte kendi bedenimde
Hissederdim
Unutmam seni bunu bil
Unutamam da
Sevgilim
08.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Okurkende Sıkıntı Çektim Ben

Okur kende aynı çok sıkıntı,içinde geçti yıllar
Teyzem ve Bahattin olmasa sebebim hep onlar
Bazen aç bazende yarı tok geçerdi o zamanlar
Unutmam sanayide yalnız korkarak kaldığım anlar

Kimse yok tek hedefim okumak,düşünsene elimden tutacak
Tesadüf mü bilmem ama Allah karşıma çıkardı hele bir bak
Hiç evlenmeye niyetim yoktu ama,sığınacak bir dal bulmak
Buna derler canım Bahattin nasibim oldu,açtım ona kucak

Pişmanda olmadım,tek hasretlik çektim memleketimden
Doya,doya yaşayamadım özledim hep onları içimden ben
Hatta bu yaz dayım diğer akrabalarımı çok aradım gönlümden
Bulamadım yanaşmadı kimse,özlemim bitti dedim hepten
02.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Okuturken Sıkıntı Çektik

Çocuklarımın ilerisi ne olur bilmem,
Okuturken çok sıkıntı çekti şu beden
Maaşımı alıp doğru dürüst yemeden
O dünyayı terk etti dayanamadım ben

Bu beden parçaladı onlar için kendini
Yemedi içmedi hatta kesti çok şeyini
Okusunlar da tek gelecekleri çok iyiydi
Bunun için bazı şeylerden feda etmeliydi

Belki çok şey vermedik gibi gele bilir
Ama şu varki kazancımız belli sebeptir
Anadan babadan olmazsa hiçbir gelir
İşte zoraki bu bedenler hesap verecektir

02.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Okuyan Dinleyen

O yarime benden selam söyleyin
Bana olan hakkını helal etsin
Buralarda yalnız kalan
O öksüz yüreğe ne deyim
Güzeller güzeli aşkımı ruhunda hissetsin

Sevdanı sevgime ölçüp de versin
Sevenler muradına doyarak ersin
Eğer ki ayrılık verirse yaratan
Bütün özlemlere çağlayan güzellik ersin
Sensin hatta yarsin
Bütün olanlara düzensin
Şimdi de oralarda yalnız bensiz gezersin
Ulu tanrım aşıkları beğensin
Ey yar gönüllerde hasretsin
Sevda çeken özüme hakikatlar eğensin
Hissetsin hissettirsin aşkı sevdayı  belletsin
Sen sen diyensin ey yar
Okuyan dinleyen sevenler yaşayanlar beğensin
Bahattin Tonbul
26.2.2012

Bahattin Tonbul
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Olasın Diye

Bırakamam seni yüreğimden
Umudun tükensede
Uzakta kalsa gözlerim
Benim için sen bir tanesin
Gölgende saklamdım yıllarca
Değersiz kalmış toprak
Canımısaklar oldu kalbinde
Gecelerden uzak
Hasret çektim günlerce
Halada çekerim dönmezsen eğer
Geriye
Unutmam inan
Son nefesim gidinceye kadar
Bana bensiz yar olasın
Diye
Bahattin Tonbul
4.3.2013

Bahattin Tonbul
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Olay Yerde

Bedenindeki eti,böcekler parçalıyor
Geri kalanları da,toprağa karışıyor
Kol bacak kafatası,kemikleri duruyor
Yıllarca asırlarca,hiç onlar bozulmuyor

Peki ruh düşünceler,ve hayaller nerede
Nerde durup bekliyor,beni can hangi yerde
Zaman zaman görüyor,rüya ve hayallerde
Sonsuzluk dediğinin,mekanı olan yerde
Bahattin Tonbul
11.08.2008

Bahattin Tonbul
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Olmadan Yapamam

Sıcacık bir yuvayı özlemiştir hasretim aman
Yarsiz ısıtmak ister dünyada orayı o zaman
Mümkün değil onsuz aşk, boştan yere atamam tamam
İşte bu yüzden de içim,yanar o olmadan yapamam

Sevdası sevdamı ki, yüreğimi hepten kaplamış
Acıyı tatmadım ki,nasıl bir ok vurup saplamış
Göğsümdeki yarayı,elliyle sarıp sarmalamış
İşte bu yüzdende içim,yanar o olmadan yapamam
Bahattin Tonbul
7.1.2010

Bahattin Tonbul
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Olmadıktan Sonra

Olmadıktan sonra, sevsen ne kadar
Sevmesine anlam, veremedim ki
Ruhuna saygıyı, duysun o kadar
İhtiyacım vardı, göremedim ki

Sevgiyi taşımak, kıymet bilmektir
Özünü yaşamak, değer vermektir
Ölüm haksa eğer, aşk dilemektir
İhtiyacım vardı, göremedim ki

Sevgi beklemektir, bıkmadan yari
Aşk  ilgilenmektir, tükenmez arı
Acı hissetmektir, biterse varı
İhtiyacım vardı, göremedim ki

Sen gidince herşey, anlam yitirdi
Zaman geçince yar, hasret getirdi
Bülbüller ötünce, özlem bitirdi
İhtiyacım vardı, göremedim ki

Sevmek güzel ama, hissetmek başka
Seviyorum demek,  daha bambaşka
Eyvallah desende, özlenen aşka
İhtiyacım vardı, göremedim ki

Bazen güler bazen, ağlardı hayat
Yaşanır sanmıştım, sevdanı dayat
Yanıldım gülene, özlenmez bayat
İhtiyacım vardı, göremedim ki
Bahattin Tonbul
16.10.2013

Bahattin Tonbul
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Olmak Tehlikeli

Kalbi eğitmeden, eğitme aklı
Eğitim versede, vicdanda saklı
Vicdan sahibiysen, olma meraklı
Olmak tehlikeli, bilge sahibi
Bahattin Tonbul
17.9.2016

Bahattin Tonbul
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Olmaz

Af dile ondan gönüller yıkma
Kötüye uyup,tövbeler olmaz
İyilikler yap,yükseğe çıkma
Hasret yaşayan,sevenler solmaz

Görme alemin,keyfi halini
Düşürme ruhun,o vebalini
Geçmişte durmaz yar kemalini
Yaşayan bakıp,bahtiyar olmaz.
Bahattin Tonbul
7.4.2010

Bahattin Tonbul
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Olmazsa

Sevilenler ayrılınca
Acıları çok oyulur
Yalnızlıklar uzayınca
Yaraları hep soyulur

Sevmeyenler hemen yolar
Dikensiz kalan gülleri
Yarsiz benizleri solar
Kaybolmuştur gönülleri

Gökyüzünde bulut çoktur
Sevenleri koruyunca
Düşmanları hiçde yoktur
Rüzgarları olmayınca

Su toprağa hep hasrettir
Buhar olup yar  uçunca
Yağmur olup düşecektir
Bulutlara  kavuşunca

Geceleri durmaz yanar
Karanlığın yaldızları
Ayrılığı o yok sanar
Kaybolunca yıldızları

Bahattin'im içim yanar
Gurbet elde,yar olmazsa
Yaralarım,durmaz kanar
Acılarım yok olmazsa
Bahattin Tonbul
12.12.2009

Bahattin Tonbul
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Olmazsa Olmazlardan

Sanma ki okuttum seni emek vermedim bile
O kadar sakindin ki,sınıfta hissetmedim nerede
Oturduğun yeri düşünüyorum,çıkaramayacağım
Ne çalışkan nede yaramazdın anlayamadım herhalde

Adın yabancı gelmiyor acaba hangi okulda tahminimce
Şentepe,Deneme veya Anıttepe lisesinden birinde
Peki bunlar değilse nerden,Alaca İmam hatip den mi?
Kafam karıştı çıkaramadım ihtiyarladım herhalde bende

Hocam dedi düşünsene Osmanlı tokadını deyince
Utandım birden öğretmenliğimin ilk yıllarından
Canlarım benim,ne kadar cani demişlerdir bence
Hatırladığı hatırlattığı cümle beni çok incitti senelerce

Alaca’mın çocukları onlar boş kalmadı hepsi okudu
Kimi hakim,kimi savcı hatta kimide kaymakam oldu
Şu anda yurdun dört bir yanını ışıkları saçıp doldurdu
Bazıları da kazada imam müezzin hatta öğretmen oldu

Geleceklerimizdi onlar okurken söylerdim onlara
Her şeyinize sahip çıkmak isteye bilirler unutma
Vatanına tarihine diline ilada dinine dil uzattırma
Kutsaldı hepsi olmazsa olmazlarımız dandı da
4.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Olmazsan

Sensiz içim donuyor
Bak yerin boş duruyor
Çocuklar oturmuyor
Yar yanımda  olmazsan

Gönlüm bir hoş oluyor
Dünya hala dönüyor
Ön koltuğun oynuyor
Sen burada olmazsan

Ruhum sensiz olmuyor
Acıların durmuyor
Sevdan doğa kokmuyor
Sen yanımda olmazsan
Bahattin Tonbul
23.5.2009

Bahattin Tonbul
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Olmuş Dizi

Galip yaman
Sevda aman
Boşsa meydan
Sevgi olmuş
Her bir zaman

Hasret bekle
Gönül ekle
Aşk çörekle
Anlaşılmaz
Sev yürekle

Ruhum gözler
Kalbim közler
Yari özler
Sonsuz dünya
Nasıl izler

Alışırsam
Barışırsam
Karışırsam
Onsuz aşka
Danışırsam

Ben tutamam
Yar yutamam
Unutamam
Bu sevdayı
Uyutamam

Acı sözü
Ağlar gözü
Parlar yüzü
Seven yarim
Olmuş dizi
Bahattin Tonbul
22.4.2011

Bahattin Tonbul
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Olmuştuk Sonunda

Yüreğimdeki aşkı ben görmedim
Senin yerin benim yanımda bambaşka
Bu diyarından giderken de söylemedim
İçerimde yanan ateşin bambaşka

Dillere verdim seni,bütün sevgimi
Deliler gibi de haykırdım sokakta
Söz yüzüklerimiz de yemin değil mi
Evlenerek mutlu olmuştuk sonunda
Bahattin Tonbul
14.11.2008

Bahattin Tonbul
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Olmuyor

Aşkına ömür verdim,sancıyı dindirsene
Rüzgara sesi verdim,umudu kestirsene
Ne bensiz nede sensiz,gönlüm huzur bulmuyor
Acıların saplanmış,ruhum yarsiz olmuyor

Yürek çeksin özlemi,yari ağlatamazsın
Kaplamış tüm bedeni,beni yok sayamazsın
Sevmemiş senden başka,umutlarım solmuyor
Dilimlense her yanım,sevgim onsuz olmuyor
Bahattin Tonbul
8.7.2010

Bahattin Tonbul
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Olsa Gelirim

Allah şahit olsun, kalsın özünde
Millet sevdasıdır, bayrak sözünde
Vatanımdan başka, yoktur gözümde
Yer yatağım düşman olsa gelirim
Bahattin Tonbul
11.5.2013

Bahattin Tonbul
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Olsa O Yeter

Sensiz bu yerleri görmek istemem
Gittiğin yöreyi, söylesen yeter
Kalbime koyduğun,aşkı kes demem
Sevdan başım tacı,olsa o yeter

Sevginin olduğu,her yer aydınlık
Yarsiz olan ruhum,müthiş karanlık
Gökyüzünde yıldız,sonsuz meydanlık
Sevdan başım tacı,olsa o yeter

Saklarım umudu,çizdiğim yola
Toplarım bavulu,yapmam hiç mola
Güçlü kollarınla,belimi dola
Sevdan başım tacı,olsa o yeter

Göz yaşların tende,acı verirse
Sensiz o anılar,bende erirse
Hüznün peronları,cana gelirse
Sevdan başım tacı,olsa o yeter

Kaçtın söylemeden,bensiz o yere
Susuz kalmış dudak,akmaz o dere
Özlemin tutkusu,kalbinde sele
Karışsa dünyada,olsa o yeter
Bahattin Tonbul
8.7.2011

Bahattin Tonbul
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Olu Verirsin

Bir daha mı aşık olmak mı dersin
Tövbeler tövbesi, olur erirsin
Yaralı yüreğim kanar mı dersen
Sevginin sevdası olu verirsin
Bahattin Tonbul
7.5.2013

Bahattin Tonbul
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Olur Farkında

Şükret isteğini elde edince
Görmesen de olur, geçer ardında
Dileğin olursa, sevdan gidince
Cennet bahçeleri,  olur farkında
Bahattin Tonbul
23.1.2014

Bahattin Tonbul
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Olur Mu?

Merhametsiz rüzgarlara teslim ettim seni
Baktım yıllarca doyamadığım gözlerine
Her yer bembeyazdı
Bulutlar pamuk misali uçuyordu gökyüzünde
Yapayalnız ve sessiz
Suladığın o çiçekler kaldı bak öksüz
Yanaklarından damlayan berrak saf gözyaşları
Dudaklarının arasından sızıyordu
Çene altına,
Oradan da göğsünü ıslatıyordu
Sensiz hayaller bitmesin yer yüzünde
Sevdan ufkumda asılı kalsın
Sonsuza dek sevgilim
Olur mu?
Bahattin Tonbul
5.7.2011

Bahattin Tonbul
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Olur-1

Bu dünyada,bakan göze
Yüreğinde biten öze
Seni seven bir tek söze
Yandım desem gören olur

Çok sevmiştim,dillerini
Kalbindeki pillerini
Hakka koşan ellerini
Tuta bilsem,seven olur

Geçmişini,duyan olur
O ruhunu soyan olur
Bu göğsüme koyan olur
Olur desem,nasıl solur

Gönüllerde o coşkuyu
Sonsuzlukta o kuşkuyu
Susuz kalan o boş kuyu
Yusuf dese,bilen olur

Vazgeç desem şu aşkından
Umutsuzsan bu şaşkından
Hiç bitmeyen o kuşkundan
Uzak kalsan,yalan olur

Bahattin’sen etrafa bak
Gören özü,sevdanla yak
Ufkundaki,çizgine çak
Desem sana yalan olur
Bahattin Tonbul
16.8.2010

Bahattin Tonbul
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Olur-2

Aciz kalmak bize yetmez
Seven insan uzak gitmez
Gönüllerde aşkın bitmez
Deseler de yalan olur

Yüreğinden gitmez o saz
Şarkılardan bitmez o haz
Yarim desem eder mi naz
Hayalleri zaman olur

Yalan olur talan olur
Geceleri kayan olur
Karanlıkta düşen olur
Söyleseler gören olur

Yalnız olmak Hakkın işi
Aşıkların bu gidişi
Gönüllerde o er kişi
Sever desen yalan olur

Özü kolay,gitmesene
Yaşamıştık otuz sene
Öldüğünü bir desene
Aşka doymak hayal olur

Bahattin’im içim yanar
Aşk dediğin nasıl kanar
Ekmek değil aşa banar
Desen bana yalan olur
Bahattin Tonbul
16.8.2010

Bahattin Tonbul
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Olurya

Olurya bu alemden, koşup sana gelirsem
Armızdaki perde, ölümde olsa aşar
Yüreğinde duracak, sonsuz aşkı bilirsem
Rengarenk açan çiçek, dağlarda mithiş açar

Upuzun bir yolculuk, yalnız adımla başlar
Gül nasıl dikeniyle, sevilir kalkık kaşlar
Hatasız kul yoktur ha, gönülde durur taşlar
Aranızda son perde, ölümse inan şaşar
Bahattin Tonbul
10.2.2014

Bahattin Tonbul
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Oluşur Dersin

Erken gittin ama ayrıldık sanma
Bu yalan dünyada,ben kararlıyım
Seni sevdiğimi,sakın yok sayma
Allah’ın emriyle boşandık dersin

Ömrümüz seninle,aynı olsaydı
O sonsuz alemde,sana doysaydı
Kalbimi kalbine sarıp koysaydı
Allah’ın emriyle bir olduk dersin

Gönlümdeki ateş,seni istiyor
Yok olan bedeni toprak istiyor
Sana kavuşmamı,ölüm istiyor
Allah’ın emriyle,oluşur dersin

Bu ayrılık beni,hepten yok etmiş
Sızlayan göğsümü,neye hapsetmiş
Sensiz geceleri,karanlık etmiş
Allah’ın emriyle,kavuşur dersin

Hasrete birlikte,kalpte yaşadık
Özlemi dirlikte,nasıl boşadık
Koskoca sevdayı,alıp haşladık
Allah’ın emriyle,buluşur dersin

Tahminen ikimiz,bir rüya gördük
Hak dolu sevdayı,ikiye böldük
Birlikte ağladık,birlikte güldük
Allah’ın emriyle,buluşur dersin

Bahattin yarine,neler diyecek
Sevdalı yarini,hepten serecek
Ömründen ömrüne,ömür verecek
Allah’ın emriyle oluşur dersin
Bahattin Tonbul
23.9.2010

Bahattin Tonbul
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On Beş Metreden Belli

Yoldaki bedenlerin
Seni çok sevenlerin
Taktığın kemerlerin
Tıkırtısı geliyor

Tık tık edip duruyor
Elleri şıkırdıyor
Yari olmayanın da
Yüzleri hiç gülmüyor

Kıvraktır ince belin
Elin elime değsin
Seni seven yüreğim
Gönlümü hepten delsin

Düğünlerde oynama
Kız göğsünü hoplatma
Sevdalısı olmayan
Yürekleri çoğaltma

Dar giyerek gösterme
Kalçaların dön derme
Yolda hep sana bakmış
Dost düşmanı güldürme

Mahallenin gençleri
Hepsi piç olmuş belli
Oturup laf atarlar
Düşünmez geçenleri

Hey gidi yar hey gidi
Oynuyor da her yeri
Tıkırtısı geliyor
On beş metreden belli
Bahattin Tonbul
25.10.08

Bahattin Tonbul
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On Dokuz Mayıs

İşte bir on dokuz mayıs
Yıllar sonra Namık Kemal Ortaokulunda
Belki de bütün yurtta
Kutlamalar  öğrenci öğretmen duyguların da
Bir  sönmüşlük gördüm
Heyecan yok olmuş
Adeta yıllara kurtuluşa hareket veren
Bu tarih
Unutulmuş veya unutulmak istenir gibi
Kutlama yapılmakta
Bizim zamanımızda ise
Apayrı duygular yaşanırdı
Hatta geleceğin
Gençliği sizlersiniz diyerek
Bir görev yarışı içinde olurduk
Gençliği sembol eden spor atletizim veya
Buna benzer etkinlikler yarışmalar  yapılırdı
Ama şimdi sadece şiirler okundu
Yaşanacak heyecan kaybolmuştu
Gelecek bu nesil üzerine
Toprak örtülmüş gibiydi
Bu beni ve duygularımı incitti
Gelecek nesil dinle
Yok etme bu bayramı Yaşa yaşat ruhlarda
Yaşasın On dokuz Mayıs
Türkiye Cumhuriyetinin varlık mücadelesinin meşalesi
Edirne'den Van'a kadar tüm gençlik
Unutma unutturma bayramını
Bahattin Tonbul
19.5.2015

Bahattin Tonbul
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On Dokuz Mayıs

İşgal edildiğinde bilesiniz kutsaldı bu dağlar ovalar hatta ırmaklar
On dokuz mayısta   Mustafa Kemal’i Samsun’a  çıkaran güç anlar
Birikmiş suların etrafında oynaşan pırıltılar milletime ait masallar
Dilden dile gönülden gönüle dolaşırdı ne kadar tez elden unutmuşlar

Tüm kalplerle bu mücadeleyi çocuklarımızın geleceği için başlattı Atam
İşgalci güçlere ilk defa büyük bir ruhla kafa tutu o, Samsun’da  alkışlandı
Bu mücadelenin sonu daha çok hayatta kalmanın özgürlüğünü anlatırdı
Biz öyle bir milletiz ki insana yaşama hakkı tanır,onu da o, kutsal sayardı

Son Türk çocuğu yer yüzünde bulunduğu müddetçe bu mücadeleyle yaşar
Memleketimin içinde uzanmış yatan sonsuz berrak su dolu ırmaklar akar
Güneş doğudan doğup,batıdan batıncaya kadar tek yürek tek bilek olacaklar
On dokuz mayıs Türk gençliğine  Atasından artık olmuş bir armağandır arkadaşlar
18.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

On Dokuz Mayıs Türk Gencime

On dokuz mayısta,sabah ayak bastı
Güneş o gün yurda başka doğacaktı
Düşman esir aldı Osmanlıyı kastı
Mavi gözlü atam,nasıl susacaktı

Yurdun bir karışı,kansız alınmadı
Zerrecik toprağı,esarete kanmadı
Al yıldız bayrağı,gökyüzünde kaldı
Benim Türk gencimin,ruhu çalınmadı
Bahattin Tonbul
19.5.2009

Bahattin Tonbul
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On Dokuz Mayısa Sahip Çık

On dokuz mayıs sabahı Samsun’a ayak bastı
Güneş o günü yurduma bambaşka doğacaktı
Düşmanın istilasından,Osmanlı susacaktı
Mavi gözlü şahinim bak,nasıl haykıracaktı

Yurdun dört bir tarafını,emperyalistler sardı
Osmanlı İstanbul’um da çaresiz aciz kaldı
Gönlümüzdeki acılar,duyunca hep sızlardı
O günden bugüne kadar,gençler emanet aldı

Yurdun her bir karışına,kanları akıttılar
Çoluk çocuk,kadın erkek,yılmadan savaştılar
Doğusundan batısına,etten tırnak oldular
İşte bu vatanı böyle,alıp sahip çıktılar
Bahattin Tonbul
19.5.2009

Bahattin Tonbul
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On Dokuz Mayısta Vatan

Meşaleyi yaktı,gençliğe uzattı
Hava çok sıcaktı,ortamda berbattı
Ruhu dalacaktı,o kaşını çattı
Hürriyet olacaktı,kalkan saltanattı

Tek amacı vardı,hür doğup yaşamak
Işığı karardı,lambaları yakmak
Yılları arardı,can yeniden doğmak
İğne ile kazdı,yar vatan kurtarmak
Bahattin Tonbul
20.5.2009

Bahattin Tonbul
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On Dört Mayıs...... Mehmet Atak

Ne güzel doğmuştun dünyaya yarsiz
Acıları sana verince öldüm
Yaşarken ayrıldın,söyle kadersiz
Yaşadığım hayatı,ikiye böldüm

Biri senden önce,diğeri şimdi
Karanlık geceler,içimde kindi
Bom boş kadehleri,tüketen timdi
Yaşadığım hayatı ikiye böldün

On dört mayıs doğum,günümdü kadın
Ruhumdan kaybolmuş,ne idi adın
Aşık eden Allah,versin muradın
Yaşadığım hayatı ikiye böldün

Allahtan çocuklar,babam diyorlar
Sevdiğim güzele,yalan diyorlar
Hakikat uğruna,selam diyorlar
Yaşadığım hayatı ikiye böldün

Her akşam kadehte,kaybolup gider
Verdiğin hasretlik,sanada yeter
Bu güzellik inan,elbette biter
Yaşadığım hayatı ikiye böldün

Benim Mehmet Atak,geldim giderim
Sevdiğim güzeli,kalpde diderim
Ölüm haktır bize,yemin ederim
Yaşadığım hayatı ikiye böldün
Bahattin Tonbul
14.5.2012

Bahattin Tonbul
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On Kasım

Bitmiyor içimdeki acılar
Ruhu kavratıp yok olacaklar
Dünyaya kafa tutan atalar
Hergün anılıp sorulacaklar

Unutamam yeniliklerini
Söylediğin o isteklerini
Tutamadığım dileklerini
Atam sızlatsam kemiklerini

Yolundan izinden ayrılmayız
Öğretmenimle seni anarız
On kasımları her yıl yaşarız
Atamın  ışığına muhtacız

Birgün onlarda son olacaktır
Kalplerde hergün yaşayacaktır
Tüm insanlık unutmayacaktır
On kasımlar hatırlanacaktır

Sakın söndürmeye kalkmasınlar
Sözlerine uyup uyansınlar
Seni can yüreğime sorsunlar
Atam  ışığınla yol bulsunlar

Dilerim tanrıdan rahat uyu
Bize bıraktığın o nutkunu
Hepsini birden okuduğumu
Haykırıyorum atam duydunmu
Bahattin Tonbul
6.11.2008

Bahattin Tonbul
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On Kasım Anadoludan

Bu gündü sana bakıp gök yüzünün simsiyah oluşu
Bulutlar bile ak rengini yitirmiş bak ağlıyordu
Bize bıraktığın vatan toprağı sana bakıyordu
Açmış kollarını tanrım sana bak gel artık diyordu

Ruh gidince bedenler toprağa girip zamanla yoktur
Atamın anıları düşünceleri yaşar korunur
Yüreklerde yaktığı ateş tüm bedenleri kavurur
İşte gördüğün bunlar yaşatır hatıralar savrulur

Önceleri ağlaşırdık on kasımda senin ardından
Unutmadık emanet ettiğin bu güzelim vatandan
Geçmişteki Fatih'ten Yunus'tan Ulubatlı Hasan'dan
Selam götür bizlerden bahset onlara anadoludan
Bahattin Tonbul
21.11.2008

Bahattin Tonbul
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On Kasım'da

Büyük şehir yasası, ihanet yasasıdır
Suyunu kana kana, sensiz içerim atam
Vatan için şahadet, yürekler yarasıdır
Yürüyen gönüllerde, taht kurmuşsun sen atam

Yaşarken bu alemde, büyük düşünüp ölen
Gökyüzüne bakarak, yüzümüze son gülen
Koyduğun emaneti, okullarda ders bilen
Yürüyen gönüllerde, taht kurmuşsun sen atam

Rüyaların bağlılık, düşüncelerin gerçek
Hayallerin kalbimde, yazdığın nutuk gerçek
İstiklal marşı ile, fikirler birleşecek
Yürüyen gönüllerde, taht kurmuşsun sen atam

Sensiz olan dünyada, aldığım bütün nefes
Sana bağlı bu gönül, başka ederse heves
Bedenlere saplanmış, şu göğsümde tek kafes
Yürüyen gönüllerde, taht kurmuşsun sen atam

Dilim dilim kestiler, vatandaşı böldüler
Kardeşi kardeşine,  hain edip güldüler
Bozkurtu çakallara, yem olarak serdiler
Yürüyen gönüllerde, taht kurmuştun sen atam

On Kasımda yokluğun, vatanıma kayıptı
Halkını esir eden, zihniyetler ayıptı
İçindeki cephenin, suskunluğu nayıptı
Büyüyen gönüllerde, taht kurmuşsun sen atam
Bahattin Tonbul
10.11.2012

Bahattin Tonbul
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On Kasımda Atam

Saatim tam dokuzu beş geçerken
Necatibey caddesinden giderken
Cadde boyu bütün araçlar durdu
Hepsi kornalar çalıp ağlıyordu

Durmadan koştular anıtkabire
Sabahtan akşama bitmez habire
Ellerinde bayrak,sevgi yürekte
Taşındı Ankara, seni sevmekte

Hayat durdu biran,ciğerim yandı
On kasımda vatan Ata'mı andı
Büyük küçük demeden ağlıyordu
Duy Atam millet seni anıyordu

Bütün yaptıkların nutukda durur
Birleştirici unsur,bayrakta kurur
Toprağın içinde rahat uyunur
Damardaki kanda,sevdan korunur
Bahattin Tonbul
10.11.2009

Bahattin Tonbul
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On Kasım'da Atam

Sana bakmış tüten, hasret gözlerde
Vatanın üstüne, doğan güneşsin
Sevmeyi bilmeyen, hain izlerde
On Kasım’da Atam, sönmez ateşsin

Allah sabredenle, heran beraberdir
Bu kalp sevmekten, bir harabedir
Türklükten tavizler, son hurafedir
On Kasım’da Atam, sönmez ateşsin

Benim servetimsin, vazgeçmem senden
Seni unutamam, aklımdasın dünden
Mavi bakışlarım, doğmuş ilk günden
On Kasım’da Atam, sönmez ateşsin

Sesini duysamda, yüzünü görsem
Sapsarı saçları, elimle örsem
Özlediğimi bil, canımı versem
On Kasım’da Atam, sönmez ateşsin

Bir şey diyeyim mi, sensizken soldum
Kaybettiğim şeyi, izinde buldum
Bu dünyada yalnız, Türk olan kuldum
On Kasım’da Atam, sönmez ateşsin

Türkiyede doğdum, Atatürkçüyüm
Ne laz ne çerkez ha,  nede kürtçüyüm
Verdiğin son adla, Türk’üm Türkçüyüm
On Kasım’da Atam, sönmez ateşsin
Bahattin Tonbul
10.11.2012

Bahattin Tonbul
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On Kasımda Bu Günde

Sabahın ilk vaktinde, çoluk çocuk doluştu
Anıtkabir önünde, coşmuş senin milletin
Yüreğime hükmettin, içim acı dolmuştu
On kasımda bu günde, nedir senin hikmetin

Hayalin gönüllerde, unutulmaz unutma
Sevdan yüreğimizde, göz yaşımı kurutma
Seni bende bulmayan, zalimlerle bir tutma
On kasımda bu günde, nedir senin hikmetin

Yaşanan gönüllerde, dilimden düşmez adın
Korkulan zulümlerde, tarihtir  senin katın
Yabancılar binemez, topraktır senin yatın
On kasımda bu günde, nedir senin hikmetin

Gelip geçti liderler, kıymetin bilinmedi
Kurulan bu vatanda, esirlik silinmedi
Hala dışa bağımlı, küçüldü bölünmedi
On kasımda bu günde, nedir senin hikmetin

Hain her yerde hain, ister baş ister ayak
Bu milleti bölene, yakışır elbet dayak
sen verdin bu cevabı, söyle neleri sayak
On kasımda bu günde, nedir senin hikmetin

Yetmiş beş yıl önceden, verdin o kararları
Hala durur yerinde, güpe gündüz ararlar
Dost düşmana karıştı, milletimi yararlar
On kasımda bu günde, nedir senin hikmetin

Sevdiğin o şarkılar, radyolarda söylenir
Özlem dolu nağmeler, toplumca da dinlenir
Hasret kokan duygular, yaşandıkça beklenir
On kasımda bu günde, nedir senin hikmetin
Bahattin Tonbul
10.11.2013

Bahattin Tonbul
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On Kasımda Bu Millet

Bildiğim duaları okudum arkasından
Ta küçüklükten beri,dolan manzarasından
Zaman nasıl boyandı,ufkun kapkarasından
Ölüme eş yolculuk,on kasım havasından

O mavi gözlerini,vatanına adadı
Ölümün eşiğinde,yüreğini boyadı
Acıları gönlüne,isteyerek dayadı
Beynindeki ateşi,sevenlere doladı

Bulutlar hep doludur,üstümüzü kapladı
Hain düşman yoludur,korkanları topladı
Ellerinde kılıcı,dostlarına sapladı
On kasımda atamız,kalbimizde hopladı

Uykusuz gözlerime,onun hayali düştü
Puslu isli havada,korkusuz bir gülüştü
Atamın yüreğinde, yaşattığı bir düştü
On kasımda bu millet,acı tadıp bölüştü
Bahattin Tonbul
10.11.2010

Bahattin Tonbul
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On Kasımda Duracak

Rahatsız olanlardan, şüphemiz kanındadır
Yarın siren çalacak, sakın ha korkma sakın
Sebep kulakda değil, sorunu yanındadır
O gün saat duracak, on kasım kalbe yakın

Hayalleri satamaz, benim kahramanlarım
Hiçbir şeyi atmayan, Atatürke sevgimiz
Bu ruh  değişmeyecek, bitmeyen meydanlarım
O gün saat vuracak, on kasım cana yakın

Kışın habercisidir, adı aşkla anılır
En soğuk aydır Kasım, yaprakları salınır
Bu gün gözyaşlarınız, sevda ile tanınır
O gün saat vuracak, on kasım cana yakın

Onu seven gönüller, vatana iyi baksın
Bu hayata gülümse, hasret içine aksın
Güldüğün kadar  özgür, üzülünce tutsaksın
O gün saat vuracak, on kasım cana yakın

Yaktığın ışık sönmez, gönülden tanıyoruz
Atamıza sevgimiz, tükenmez sanıyoruz
Gazi Mustafa Kemal, milletce anıyoruz
O gün saat vuracak, on kasım cana yakın

Bahattin’im sararan, düşen bir yaprak gibi
Vura vura öğretti, tüketti bizi kader
Esen rüzgar bitene, yüreğinde han gibi
On kasımda duracak, bu vatan sana yeter
Bahattin Tonbul
10.11.2016

Bahattin Tonbul
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Ona Bakan Gözlerimi

Bir buluttu o
Uzanıp dokunamadığım
Bir yıldızdı o
Yanıp sönen
Tutunamamadığım
Kayardı yerli yersiz gök yüzünde
Karanlıklar arasında sis gibi  iz bırakır
Sonrada kaybolurdu
Güneş henüz doğuyordu ki
Bütün hayaller gibi
Oda kaybolup gitti

Bir elinde kalbi
Yüreğinde umut
Alaycı bir gülüşle yumdu gözlerini
Dudakları arasından bir şeyler fısıldadı
Anlayamadım
Tuhaf bakışlar arsında
Dalmışım yeryüzünde
Hala onun dönmesini beklerim
Sanki geri gelecek diye

Geride bıraktığı rüzgar ateşdi
İçimde
Beklesemde yanmışım beklemesemde
Bakmaya dayanamadı gözlerim
Kanatsızdı bir oyana bir buyana çarpdı
Duvardan duvara yansıması
Nur gibiydi yarab
Koru
Ona bakan gözlerimi
Bahattin Tonbul
27.7.2011

Bahattin Tonbul
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Ona Kavuştu

Ağızlarda durmadan söylersin
Gönüllerde yaşayan bir hevessin
Dilerde sürekli susmaz Allah bir
Yürekten söylersin devamlı tekbir

Sevgiden başlar bütün bu arzular
İçinde sürekli Allah aşkı yanar
Ağzında devamlı Allah adını anar
Yürekten bağlanmışsın hepsi o kadar

Sevgilinde o olur artık,içinde onun aşkı
Dilerde gönüllerde ruhun huzura ulaştı
Eşe dosta selam edin bütün insanlar gardaştı
Hristiyanı müslümanı sonunda ona kavuştu
21.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ona Koşarım

Yar için bu canı, diliyormusun
Canım yandığında,kime koşarım
Beni sevip sayan,biliyormusun
Ruha güven verse onla coşarım

Sevip sevilenin,içinde ateş
Yüreğinde parlar,doğacak güneş
Yar dediğin candır,özünde bir eş
Aşkda güven verse,ona koşarım

Anamı severdim,ağlardı bana
Yatınca sırtımı, döndüm o yana
Unutma bu aşkı, vermiştim sana
Yarim güven verse ona koşarım

Koşarım coşarım,yar diye diye
Umudu ayrı koy, sevda hediye
Beni seviyorsan, haykırmak niye
Aşkım  güven verse, ona koşarım

Güvenmek sevdadır,aşkdır yürekte
Beni seven o yar, sonsuz dilekte
İçimi sızlatan, sevgi melekte
Melek güven verse, ona koşarım

Ne tarafa baksam, kendimi gördüm
Ne kadar kırılsam, ruhumu ördüm
Onsuz kaldığımda, yaşayan kördüm
Aşkım gülü verse, ona koşarım
Bahattin Tonbul
31.7.2012

Bahattin Tonbul
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Ona Ne Dersin

Bakışlar intikam alacak bende
Acılar hesabı, sorar mı dersin
Yalnızlık senindir, umudun kimde
Yüreğin sarsacak, ona nedersin

Koş tut ellerimi, kimse görmesin
Geçecek zamanlar, hayal vermesin
Karanlık gecede, sona ermesin
Yüreğin sarsacak ona ne dersin

Elbet birgün bende, eleneceğim
Akacak gözyaşı, dileneceğim
Renkler karıştımı, silineceğim
Yüreğin sarsacak,ona ne dersin

Aklar düşecektir, tüm saçlarına
Yalanlar bitecek, o saçlarına
Bilmediğim yerde, son maçlarına
Yüreğin sarsacak, ona ne dersin

Fırtına esecek, gökler üstüne
Kasırga erecek, yarın üstüne
Olmazlar olacak, yar küstünmüne
Yüreğin sarsacak, ona ne dersin

Bahattin ömründe, aşkı yazanlar
Baharda gelecek, bitmez hazanlar
İntikam alacak, toprak kazanlar
Yüreğin sarsacak, ona ne dersin
Bahattin Tonbul
19.8.2017

Bahattin Tonbul
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Onbir Ayın Sultanı

Üzgünüm ramazan, sessizde kalsam
Ağzım kapalıyken, içim yanıyor
Bağladığın kalpde, umudu salsam
Son bir aydır seni, ruhum anıyor

Bırakıp da kaçmak, olurmuydu hiç
Aç kokan nefesim, solurmuydu hiç
Sıratı geçerken, korurmuydu hiç
Onbir ay sultanı, inancımdın sen

Ne olur geri dön, ufkumuz sırda
Ağlayan gönlümü, attım ben kurda
Geceyi açacak, gündüzü kırda
Onbir ay sultanı, bir ışıksın sen

Kirlenen  yüzlere, nuru sen verdin
Doğacak güneşe, özünü serdin
Mutlu yarınlara, seninle erdim
Onbir ay sultanı, sevdamızdın sen

Ne çıkar bahtıma, dirildiğim an
Cennette güllerin, serildiği an
Şefaat defter, görüldüğü an
Onbir ay sultanı, şahidimsin sen

Senin gidişinle, boyunlar bükük
Ağlayan gözlerde, omuzlar çökük
Yaşanan bayramda, sevinçler dökük
Onbir ay sultanı, hakikatsın sen

Ne olur kal desem, sevdamız yeter
Eğik boyunlarla, tebessüm biter
Çekilmez olsada, acılar gider
Onbir ay sultanı, sevgilisin sen
Bahattin Tonbul
19.8.2012

Bahattin Tonbul
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Ondan Sonra

Anlaması zor göremiyoruz ya
Bıraktığın işaretler ve uyarılarla
Hissetmeye çalışıyoruz
Son peygamberimizin yaptıkları
Buyurdukları,Kuranımızla
Anlayıp çıkara bildiğimiz kadarıyla
Ne muazzam bir dil bırakmışsın
Bir harfi
Bir hecesi
Bir cümlesi
Sayfalarla açıklaması yetmiyor hala
Asırlara hükmetmiş adeta
Mahşere ve sonsuzluğa
Bu sonsuzlukta kucağına gelinceye
Göğsünde yatıncaya kadar
Peki orada
Ondan sonra?
Bahattin Tonbul
11.10.2008

Bahattin Tonbul
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Ondan Yana

Yalnızlığı bilirmisin
Ne olduğunu hissedermisin
Benim kadar yüreğin hiç acıdımı
Bilemezsin
Ancak
Bunu yaşayan bilir
Bunu umutsuz bekleyişler
Bilir ve hisseder
Sen bilemezsin
Çünkü
Kavuşacağın günün var
Belki yarın belki de yarından uzak
Farketmez
Nitekim
Kavuşma anın heyecanı var yüreğinde
Bak
Ben rüyamda bile sesini duyamıyorum
Hayalleriyle düşünüp
Geçmiş yaşantılarla avunuyorum
Yok artık dönüşü
Dönüşü olmayan yola girdik
Bilmem diğer anları
Yanar durur yüreğim sevdasıyla
Özler dururum kokusunu
Ciğerime çekip birdaha bırakmamak üzere
Nefes vermem mümkün olmasa inan
Vermem

Ah ah geçen zamanın anları
Sevenlere örnek olsun kıymetini bilin
İnan dolu dolu yaşayın
Kırmayın
İncitmeyin birbirinizi
Hepsi sanki illizyon bunlar geçecek
Bitecek yok olacak bir zaman
Dönüşü olmayan bu mekan
Koşarcasına gidiyoruz sanki
Ölüme
Sevdiğimin gittiği gibi
Geçen zaman hep ondan yana
Bahattin Tonbul
9.2.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ondandır Be Yar

Çok rüzgarlar gördük, hiç dağılmadık
Fırtınalar koptu, eğilmedin yar
Derinden kırıldın, bağlanamadık
Acıların belki, ondandır be yar

Birşeyler götürdük, görünen çoktur
Dost görünen kalpde, saplanan oktur
Birde sen istersen, kimseler yoktur
Acıların belki, ondandır be yar
Bahattin Tonbul
5.1.2014

Bahattin Tonbul
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Ondokuz mayıs

Yıl bindokuzyüz on dokuz Samsun da bahar
Rüzgar öyle esmişki düşmanı bakan boğar
Acı buya Türk genci, hainleri aşk oyar
Ufkunda doğan güneş, aniden nasıl kayar

Ondokuz mayısın anlamını kavrayan
Ey Türk oğlu uyan uykudan
Atam sana gelmiş
Öğrensin duyan duymayan
Bahattin Tonbul
19.5.2013

Bahattin Tonbul
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Onla Yaşamak

Benim bütün çabam, onla yaşamak
Ona olan aşkı, unutmasınlar
Benden almasınlar, onsuz aşamak
Kötülük düşünüp, ayırmasınlar

Bana çok şey vermiş, sevda yayılır
Hakka her vakitte, dua yapılır
O isterse senle, yapmış sayılır
Kötülük düşünüp, ayırmasınlar

Bana dokunmayıp, sabır etseler
Yeterince aşkla, ona gitseler
Hayırları şerri, ondan bilseler
Kötülük düşünüp, ayırmasınlar

Kusursuz cinayet, inkar etmektir
Onunla yaşamak, hakka gitmektir
Cennette kavuşmak, elbet ölmektir
Kötülük düşünüp, ayırmasınlar

İşte en zor sınav, yapılır burda
Zaman saat belli, değildir orda
Kopyayı çekemen, yoktur o kırda
Kötülük düşünüp, ayırmasınlar

Herkesin kağıdı, aynı değildir
Asla bilemezsin,  hakka meğildir
Yaşayan tüm canlı, ona eğilir
Kötülük düşünüp, ayırmasınlar
Bahattin Tonbul
21.8.2014

Bahattin Tonbul
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Onlar Ve Arılar

Nasıl uçuverdi gökyüzüne böcekler
Çiçekten çiçeği saran emekler
Kozaya girmiş kelebekler
İpek yapıp sermiş
Bekleyin de
Görün hepsini dostlar

Göz nuru vermiş özenli petek
Hepsini sabırla dizip
Özünü özüne  özeyi versek
İçinin doldurulması ayrı bir emek
Yapa bilir mi insan
Böyle bir dilek
Arıdan bitmeyen bu sonsuz istek

Topladılar doğadan hepsini onlar
Balından bal,peteğinden petek
Yaptılar ve tattılar
Sonra onlarda
İçine hakkın tadını kattılar
Sevgiye hasreti karıştırıp
Sanat eserini buldular
Eşsiz dünyaya eşsiz tadı sundular
Örnek oldular
Tüm arılar

Sonra bir kraliçe uğruna
Oğuldular
Boğuldular
Çalışıp avundular
Adına işçi arı
Yaptığının tadına tat deyip
Bin bir çiçek özü katıp koydular
Yedirip doyurdular
Bir sevda uğruna
Tüm bu canlılarla
Yaşadılar
Yok olup kayboldular
Onlar ve arılar
Bahattin Tonbul
4.7.2010

Bahattin Tonbul
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Onları

Kaybettim dayanamam ebedi
Dilekler susmuyorsa,böğrümde
Acıları kesilmiyor bak belli
Anıların durmuyorsa,gönlümde

Ne kışı ne baharı ne yazı
Yaşamadı sanki hiç bunları
Çıkmadı yaraların ayazı
Sarmadı bedenleri onları
Bahattin Tonbul
22.3.2009

Bahattin Tonbul
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Onların Yeri

Ölüm bende harammış
Düşünmek yalnızca
Sevda çekenler için zamanmış
Topal bu dünyayı aksayarak dolanmış
Sevda yarası yüreklerde toplanmış
Onsuz yaşamak hayallerde solanmış
Yaşamak sevmek ise
Sevmemek sevenlere harammış
Ekmeği tuza katanmış
Benim olan yüreği çalanmış
Anıları gönüllere saklamış
Acıyla tatlıyı karanmış
Anlaşıldı dostlar
Sevmek bu dünyada yalanmış
Yalan
Günler görülmeye
Hasret özlemeye mekanmış

Sevda çeken gönüller
Titretir yürekleri
Tat almadan biter mi?
Damaktan kaybolmaz
Onların yeri
Bahattin Tonbul
8.4.2011

Bahattin Tonbul
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Onsuz Bir Dilek

Duyuyor musun beni sesimi
Seni sensiz bekleyişimi
Anlayamadınsa hala
Dinle
Bak sen buharmışsın
Önce yağmur olup yağmış
Sonra
Ateş altında gökyüzüne karışmışsın
Adına ölüm denmiş
Kaybolmuşsun
Tıpkı susuz çatlamış
Çorak bir tarla gibi
İnce ince kırılmışsın

Anlamak çok zor
Kuru bir dal gibi
Yapraklardan soyulmuş
Yanmaya ve yakmaya hazır sevdan
Tek tek doğranıp
Bir kutu içinde
Kibrit olup
Hapis olmuşsun

Sen bana bakarken yüreğime hançer
Kalbime ok saplayıp
Bedenimi
Kılıçla lime lime yapıp
Kendini toprağa koymuşsun
Adeta aşkımı doğramışsın

Boş ver diyeceğim ama
Hayaller umut olmuş
Geceler karanlık
Bilirsin

Sevenlerin sevdalarını taşıması
Zor
Anlatmak onlarla yaşamak
Mantıklı olsa gerek
Çünkü ruhumun tek hakimi sensin

Bir varsın bir yoksun
Tıpkı bir masal gibi
Dünyama girip karıştırıyorsun
Anılara bakıyorum
İçinde renk cümbüşü oluşturuyorsun
Sensizliğin verdiği sessizlik
Ruhumu isyan ettirmiş
Bu
Bir baş kaldırışın ön hareketi olsa gerek
Göğsüme bıraktığın ağrı
Sanki ciğerlerimde amacı olmayan

https://www.antoloji.com
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Onsuz bir dilek
Bahattin Tonbul
22.3.2011

Bahattin Tonbul
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Onsuz Hissedemem

Ondan başkasını sevemem
Özledi gitti bu beden
Ben onsuzda bu dünyada gezemem
Kokusunu duyamam,gölgesini göremem
Kahrolup yanarım hiç de gülemem
Çok severim ben onu
Onsuz hissedemem
Bahattin Tonbul
8.10.2008

Bahattin Tonbul
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Onsuz Kalan Ruhum

Unutamam hiç o, akşamın sabahını
Sabahlara kadar,rahatça uyumadı
Döndü sağa sola,tükenmeyen ahdını
Boşalttı içinde,ne var ise tutmadı

Bir taraftan ağrı,yatakta hep sızlardı
Bakışlarında ki,halsizlik yüzde akardı
Ayaklar morardı,ruhu o an durmadı
Yüreğini saran,ateş bedenini kapladı

Ağzı ve  gözleri,yavaş yavaş morardı
Görünce içimde,bir cayırtı parladı
Söndü tüm vücudu,yatağında ufaldı
Nefes almıyordu,göğsü inip kalkmadı

Hissetmiştim o an,kanatlanıp uçmuştu
Fırladım odadan,hayatı son bulmuştu
Doktor ve hemşire,koridorda koşmuştu
Benim canım yarim,tanrıya kavuşmuştu

Çocuklarım gelmiş,yaşam sona ermişti
Kırk sekiz yıllık can,ak çarşafa girmişti
Ağlayamıyordum,tüm ümidim bitmişti
Sedyeyle bedeni,koridordan inmişti

Yapacak bir şeyim,kalmadı bu dünyada
Kefenine sarıp,yıkandı güzel suda
Tüm sevenlerini,topladı bir araya
Onsuz kalan ruhum,anar durur burada
Bahattin Tonbul
27.5.2009

Bahattin Tonbul
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Onsuz Nasıl Yaşarım

Benim özlemim vardı, onun ise olmazı
Hayat zamansız kalmış, ben onunla yaşardım
Onun sevdası ardı, memleketti solmazı
O şimdi sonsuzlukta, onsuz nasıl yaşardım

Seni seven bu kalbim, sensiz inan dinlemez
Seven yar olduğunda, üşüsede eğlenmez
Yaraları sarsacak, acı tatsa inlemez
O şimdi sonsuzlukta, onsuz nasıl yaşardım
Bahattin Tonbul
30.11.2014

Bahattin Tonbul
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Onsuz Yaşamaktan

Dan,dan dan çekilin ordan seviyorum her zaman
Aşkı bilmeyen anlamaz bu sesi korkum ondan
Söylüyemedim kimselere çıkan bu patırdıdan
İşte sizler duyunca anlarsınız belki o mekandan

Bana sormayın bütün bunları uzağım ben korkumdan
Aşkım uzaklaştı benden ne olur hislerim bozulmadan
Bana verin onu çok özledim bende ayrıldığı zamandan
İçimin yangısı bitmedi bitmezde ölürüm onsuz yaşamaktan
15.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Onu

Kışlar yazı
Baharlar ise  kışı
Nasıl sensiz kovalıyor bir bilsen
Anlatamaz oldum her birini
Hatta susuz günlerimi
Tuttuğum o ellerini
Sonsuz seven dillerimi
Ne tuzunu nede biberini
Katamadım birbirine
Sevdim onu
Saydım onu
Sardım onu
Kadersiz sen
Yüreğime kattım onu
Bahattin Tonbul
9.8.2010

Bahattin Tonbul
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Onu Ararım

Yarin dünyasıyla nefes alırdım
Sevdasına koca nazar takarım
Kendi yoksa hasret yapıp kalırdım
Geçmişini anı yapıp yakarım

Ben o yarin kokusuna aldanıp
Sevdasını yüreğime sararım
Rüyasında karanlıkta dolanıp
Nefes almak için onu ararım
Bahattin Tonbul
8.5.2011

Bahattin Tonbul
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Onu Bana Verdin

Nedir derdin bir türlü bana dönü vermedin
Kalbini heran alıp yanında götürmedin
Onu bana verdin  kendini bile düşünmedin
Söyle canım neden beni hiç beklemedin

Uzaktır aramız buluşmak hayli zor belki ararsın
Yerimi bil başka yerde değilim eve bakarsın
Ben göremezsem seni yerin duruyor yatarsın
Unutma sakın tüm fotoğraflarını albüme takarsın

Seni sevmek gerçekten zor koklamak kolay
Tutmak mümkün değil zamanı şöyle bir yay
Hepsini unuttun burdan kaçması ayrıca olay
Kalbimi yalnız bıraktın gece yıldızsız sanki bir ay

Senden uzak kalmak gece karanlıkta uyumak
Etrafında dost kalmadı belki görürsün irili ufak
Boş ver onlara sen sevmeya sevilmeye ayrıca bak
Tek arzum tek emelim seni tekrar sarılıp koklamak
28.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Onu Bilesin

Çay doldur acıma acı bana hayat olsun
Rengi kınalı keklik gibi candan gülesin
Derdime son çare gönlüme mehtabın dolsun
İçtikçe tat alıp yaşa ha bunu bilesin

Yoktur Türk’ün Türkten başka bu alemde dostu
Kalbi yaralı olsa atmaz üstünden postu
Başkasına kötülük yapmaz yoktur hiç kastı
Söylenecekler söylenmiş yok bunu bilesin

Kimlerin dedesi gitmedi ki oralara
Gidip de gelemeyenlerin gönlün de yara
Ama arkadan vuran o nankör araplara
Diyecek hiç bir sözüm yoktur onu bilesin
Bahattin Tonbul
24.4.2012

Bahattin Tonbul
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Onu Candan Sarıp

Sevenlerin ayrı,geçen anları
Kavuşunca Hakk’a,giden canları
Ahrette buluşur,dar mekanları
Onu candan sarıp sarılmak gerek

Bir arada durdu,bütün insanlar
Ateş sönünce de,gider dumanlar
Tanrı katında da,yanan imanlar
Onu kalpten sarıp,sevilmek gerek

Gerçek değerdedir,biten zamanlar
Gönül eğlencedir,çalan kemanlar
Unutulmaz bunca,yarsiz kalanlar
Onu candan sarıp,sevilmek gerek

Gökyüzünde yıldız,neden parlıyor
Karanlığı yarıp,içten harlıyor
Ateşsiz sevdanın,yüzü karlıyor
Onu candan sarıp,sevilmek gerek

Bahattin’im kanar,durur yüreğim
Hasreti tadarsa,kurur direğim
Bensiz yatamazsın,onur meleğim
Onu candan sevip,sarılmak gerek
Bahattin Tonbul
3.4.2010

Bahattin Tonbul
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Onu Daha Çok Seviyordum

Özlüyorum artık memeleketimi,yoksa çocukluğumu mu
Bilemiyorum gözümün önünde yok olduğunu
Onun sokaklarında büyüdüm,göletlerinde yüzdüm
Çamurunda oynadı bu gönlüm.
Taki sevdiğimi bulana kadar
Onunla yaşadı bu beden,ne kadar nankörüm
Çünkü unutulacak kadar sevmişim onu
Toprağa koyduğum anda,seviyordum hala onu
Ayırmadım ikisini birden aynı yere koydum
Ama ben onu daha çok seviyordum.
Seni de unutmadım.
06.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Onu Düşüneyim

Yalnızlığımı balonların üstüne yazdım
Hepsini de gök yüzüne bıraktım
Yer yüzünde sana anoslar yaptırdım
Çok aradım izine dahi raslayamadım

Bakın gözlerime anlarsanız sevgimi görün
Beni bulamazsanız eğer yüreğimi ona verin
Kolum kanadım bağlanmış ellerimi bari çözün
Bu sevgime layıksın sen keşke geri döneydin

Bak sana senden çok uzaklarda bile değilim
Her an her dakikam  senin için atan yüreğim
Bırakın beni yalnızlıktan sevdiğimi hissedeyim
Şu dünyada bir tek onu sevdim onu düşüneyim
17.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Onu Gönlüm

Öyle bir aşk yaşadım ki ölme
Geceler yalnız çöker üstüme
Yokluğun içimde dertli bölme
Bensiz bu mısraları isteme

Yarsiz be yerde durulmaz elbet
Verdiği acı sorulmaz elbet
Sinmiş mısralar kaybolmaz elbet
Unutulmaz sandı onu gönlüm

Kaybolan ruhun bütün bedende
Kurşun yarasını terk edende
Sensiz bu yerde aşkı güdende
Unutulmaz sandı onu gönlüm

Aşkı tanımaz senin yüzünden
Öleyim ister dünya gözünden
Ömrümü tükettin can özünden
Unutulmaz sandı onu gönlüm

Arkandan çok kez düştüm hatırla
Geceler tükenmiş yatırla
Sevdayı bağlayaman katırla
Unutulmaz sandı onu gönlüm
Bahattin Tonbul
23.1.2012

Bahattin Tonbul
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Onu Kalplerde Taşır

Sevgi aşkın bir yüküdür onu kalplerde taşır
Her kalp bir olamaz belki severse o da alışır
Vücudumuzdaki bütün damarlar ona ulaşır
O durduğu an yaşam biter,hayat ani zorlaşır

Onunla tanıdım acıyı onunla taddım sızıyı
Allah yazmış bu ayrılığı, kaderimdeki yazıyı
Böyle olacağını bilseydim önceden bende
Ölürümde vaz geçemem yarım kalan maziyi
04.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Onu Kim Görsün

Kalbimden toprağa, neleri verdim
Hangisi cennete, ulaşır dersin
Anamı babamı, yarimi verdim
Hedefe vardımı, onu kim görsün

Doğunca ezanla, verildi adım
Hakikat uğruna, neler adadım
Dilimde şahadet, olsun muradım
Hedefe vardımı, onu kim görsün

Açında mezarı, varmı ötesi
Kemikler sıralı, kırık vitesi
Ruhunu bulamaz, odur yitesi
Hedefe vardımı, onu kim görsün

Kırmızı beyazı, giydin bayramda
Dağların üstünde, kaldın seyranda
Simsiyah adamın, dolu meydanda
Hedefe vardımı, onu kim görsün

Acı duya bilsen, doğada cansın
Başkasına bakıp, acıyla yansın
Merhamet duyarsan, sende insansın
Hedefe vardımı, onu kim görsün

Bahattin bedenin, ağrır her yeri
Sağlamım desende, alın haberi
Ruhunda kaybolmaz, yarin gideri
Hedefe vardımı, onu kim görsün
Bahattin Tonbul
11.9.2016

Bahattin Tonbul
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Onu Öyle Sevki

Onu öyle sevki, kimse alamaz
Sevdiğine sahip, olursan eğer
Yüreğin de umut, ateşi solmaz
Aşık oldukların severse meğer

Sevdiklerim bitti, çok vakit geçti
Sevenin tahtına, sevenler geçti
Uzaktan baktıkça, gölgesi hiçti
Aşık oldukların severse eğer
Bahattin Tonbul
11.1.2014

Bahattin Tonbul
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Onu Özledim

Uzaktanda olsa, yari izledim
Yüreklere sarıp, ateş közledim
Ağlayan gözleri, neden gizledin
Özledim ben onu, onu özledim

Demesi çok kolay, yaşaması zor
Yüreğini yakan ateş değil kor
Sevda çekmesi de, gönüllerde hor
Özledim ben onu, onu özledim
Bahattin Tonbul
20.1.2014

Bahattin Tonbul
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Onu Saklarım

Benimle bir ağlayan,üzülen gülen
İçindeki aşkımı,çekip çeviren
Sana verdim bu kalbi,nerde dedirten
Yüreğimi alsanda,var mı sevinen

Şu an gönlüm çok yalnız,anarım seni
Buralarda durmadan,yordun kendini
Çekip gittin sormadan,severdin beni
Yüreğimi alsanda,saklardım seni

İnan öyle sevdim ki,delicesine
Bu dünyanın sonunun,bitercesine
Kalbime saplayıpda,delercesine
Verdiğin acıların,tek tek sesine

Umut bağladım canım,kucak açarım
Yaşadığın yerleri,tek tek sorarım
Bu dünyada durduğun,güne bakarım
Alırsam yüreğini,onu saklarım
2.08.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Onun Aşkı Bekliyecektir

Biz ayrılınca değil,gülünce gelir
Güneş ışıklarıda,sabah güçlenir
Akşama doğru ise,yüreklerdedir
Karalınca havalar,yok diyecektir

Yalnızım buralarda ,etrafa baktın
Rüzgarın hışırtısı,kulak kabarttın
Derinden gelirdi o,nereye attın
Yoktur artık dünyada,neden abarttın

Yokluğunu yıldızlar,söyleyecektir
İçimde ince ince,bölünecektir
Düşününce aklıma,sevdiğim gelir
Onun aşkı her zaman,bekliyecektir
17.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Onun Emrinde

Yorgun du solgun du, bakan gözleri
Kelebek misali, kısa ömüründe
Ne kadar tatlıydı, çıkan sözleri
Hayalin aklımda, onun emrinde

Her şey sıralıdır, ondan dilersin
Önce gözyaşını, bulup silersin
Nefretin umuttur, sonra gülersin
Hayalin aklımda, hakkın emrinde

İhamım gitmiyor senin yüzünden
Aşığım Allah’ım, çıkmaz sözümden
Dilerim mevladan, aşkın izinden
Hayalin aklımda, onun emrinde

Sevgi ve selamdır, sana ey güzel
Yüreklerde açan, hayatsın özel
Yerlere düşmesin, sapsarı gazel
Hayalin aklımda, onun emrinde

Gönlümüze versin, huzur ve sadet
Sevgi ve tebessüm, bizlerde adet
Kalbin atıyorsa, umut vadet
Hayalin aklımda, onun emrinde

Bahattin güzellik, süprizle dolu
Sağlıklı olursan, tükenmez yolu
Günaydın herkese, bükülmez kolu
Hayalin aklımda, onun emrinde
Bahattin Tonbul
5.12.2015

Bahattin Tonbul
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Onun Eşi

Seninle paylaşırım, sabahını o günün
Unutma unutamam, ellerinde ateşi
Bütün yollar tıkalı, duyulmuş senin ünün
Sevdiğime söyleyin, bulunmaz onun eşi

Umutla taşır seven, karanlık geceleri
Hayatına bakıpda, yazılan heceleri
Yüreğinde saklarsın, söyle bilmeceleri
Sevdiğime söyleyin, bulunmaz onun eşi
Bahattin Tonbul
10.11.2015

Bahattin Tonbul
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Onun Gibileri Yaradan

Aşk bir karpuz gibi
Çekirdekten başlar büyümeye
Önce filizlenip çiçek açar
Sonra bu çiçekler tozlaşmayla aşk gibi
Meyve verir,olgunlaşmaya başlar
Büyüdükçe içi kızıllaşır,tatlılaşır sevda gibi
Alınca ağzına eriyi verir suyu akar boğazına
Sakın nefes alma kaçmasın suyu sağa ve sola
Yemezsen zamanında
O yer kendi kendini içten boşaltır su olur
Çekirdekler kaybolur o anda
Yarine kavuşamayan tıpkı bir  insan
Ayrı ayrı yaşayan sevdalıların aşkı  gibi
Yok eder kendini durmadan
Acıları solmadan
Affetsin onları onun gibileri yaradan
Bahattin Tonbul
26.2.2009

Bahattin Tonbul
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Onun Kır Kokusu

Nasıl bir kokuydu Allah'ım onun kır kokusu
Onu her an duymazdım hoşlanınca dokusu
Durup durup salardı ciğerlerime hatta beynime
Verdiği rahatlık haz bunu anlatması daha zordu

Sen yoksun artık geziyorum kırlarda arıyorum
O kokuya benzer yaklaşık bir koku bulamıyorum
Hayalliyorum o anları ama inan hala alamıyorum
İnanmazsınız belki artık umudumu kaybediyorum

Deli otlar arasında çıkan eline aldımı koku saçan
Keskin etrafında nane gibi kokuyu doğaya yayan
Anlatılması zor kelimelerle sadece onu koklayan
Unutamaz tariflere sığmaz bir koku idi o her an
13.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Onun Nefesi

Harikalar diyarındasın sanki
Melekler çevrende bizi izliyorsun belli
Biz göremiyoruz seni
Neylesin yar
İçimde sensizliğin verdiği o müthiş
Acı var
Hissediyorum oralardan bana bakarken
Canım yar
Dolanıp duruyorsun esen rüzgarın içinde
Nereye savrulduğunun önemi yok
Mal mülk olsa ne fark eder,çünkü;
Kefenin cebi yok
Sevgiyi doldur gönlüne
İyilikler söylensin senin peşinde
Aşıklar örnek versin her ikisinide
Yanıyor içim durmadan güneş ısısı gibi
Ateşin sarmış her yanımı
Düşürecek ilaç yok senden başka
Bırak Allah'ını seversen
Yakacak sa
O yaksın yüreğim zaten hasta
Yağmurun yağmasını mı! ...
Bekleyeyim?
Söndürmesi için ateşi
Çok yazık,çok
Anlıyorum ben herkesi
Pişmiş gibi kırmızılaşan o meleği
Kanatlarına baksana bembeyaz açmış
Çırpamıyor yok olmuş adeta gücü kuvveti
Onun nefesi
19.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Onun Olsan

Uğraşmak başka serkeş
Bedenlerde yar sorsan

Kalplerde yanan güneş
Aşkı tanımak beleş
Sevgililerde yok olan
Acıyan yara serkeş

Gönüllerde taht kursan
Dillerde yari sorsan
Sevdasız dünyalarda
Sevmeden onun olsan
Bahattin Tonbul
12.2.2009

Bahattin Tonbul
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Onun Sevgisi

Beni sevenler gitti istemeden,bu dünyadan
Kim sever Allah aşkına,sahipsiz kalan yardan
İçine baksan ateş vardır anlayamazsın orada buradan
Bakma öyle garip,garip seven bulur seni yaradan

Hiç değilse o sever atar içine kendi sevgisini
Verirse adama bağlanırsın o an hatırla busesini
Saklarsa yine o saklar yüreğindeki müthiş sesi
Bakma öyle garip makam makamdır onun sevgisi
09.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Onun Yanına

Şaşkınım hala kendimde değilim
Bilmiyorum şu an yerdemi göktemiyim
Şaşkın sanki bir ördek gibiyim
Avcının tüfeğinden çıkacak kurşunlara hedefmiyim
Kaçamıyorum hiç bir yana etrafım kaplı çalılarla
Anlayamadım ne diye bekliyor avcı
Neden vurmadı beni
Sevdiğimi almışya bak
Belinde ayaklarından bağlamış onuda
Ne olur avcı çabuk ateş etde benide bağla ayaklarımdan
Onun yanına
19.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Onun Yanına Serdi

İçim de yoktur sevgi
Yari bu yürek yerdi
Ben doluyum a dostlar
Onu bu beden serdi

Yavaş yavaş akacak
Bu bedenler kalkacak
İçimdeki acıya
Hangi melek bakacak

Uzaklardan gelirdi
Sevginin esiriydi
Yaradanım çok gördü
Onu yanına serdi
Bahattin Tonbul
18.11.2008

Bahattin Tonbul
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Onun Zamanın Yarısı Kadar

Yeşil ışık yandı,geç artık karşı kaldırıma
Gideceksen eşin veya çocuklarıyın yanına
Durma bekleme,gecikirsen altmış saniye sonra
Hayat acımasız kaybedince o saniyeyi ararsın sonra
Belki tuhaf gelir sana bütün bunlar
Bende yaşamımda anlıyamamıştım o kadar
Şu an bırak altmış saniyeyi
Onunla birlikte olabilmek için
Razıyım ben o zamanın  yarısı kadar
06.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Onunda Hayali

Seninle uzaktan, bakıştık ama
Göğsümü ateşin, nasıl yakıyor
Geçmişte bir yari, sevmiştim ama
Onunda hayali, cansız akıyor

Gittiğin diyarın, ödüldü sana
Dünyada hayalin, haramdı bana
Bir zamanlar sevdam, aşıktı ona
Yarimin ezgisi, candan bakıyor

Gece karanlıktan, korkarım sanma
Aktığın damarda, yalınız yanma
Sevdadan sevdaya, dolaşıp kanma
Onunda hayali, tende akıyor

Göz göze bakarak, yıllar sayılır
Gittiğin cennette, için bayılır
Tuttuğun her nefes, kalpde oyulur
Yarimin sevdası, candan bakıyor

Gökyüzünde duran, çoban yıldızım
Unutulmak acı, son alın yazım
Bin yılına bedel, çıkmıyor sızım
Onun da hayali, tende akıyor

Ağlatılmak gözde, ya bizde yoksan
Sevginin ucunda, o müthiş oksan
Sıcacık göğsüne, yüzümü soksan
Onun da hayali, bende akıyor
Bahattin Tonbul
22.8.2012

Bahattin Tonbul
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Onunla

Seni sevmek sensiz olmak değil
Hayaliyle onu yaşatmaktır
Gerçek aşkı bulmak kolay değil
Onunla birlikte yaşamaktır

Sevdayı gönüllerde taşımak
Sonsuz da onsuz karışmamaktır
Yari atmak değil can yaşatmak
Onunla farklı buluşmamaktır

Kasırgalar kuşandım bu yolda
Sevdan saklı yüreğimde bolda
Yürürken aşk tükenmez bu kolda
Onunla iç içe yaşamaktır
Bahattin Tonbul
10.12.2011

Bahattin Tonbul
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Onunla Hayallerim

Yaşamdaki üç şeyden, sakın ha vazgeçmeyin
Yar göçene kadar da, gülümseyip gülmekten
Sevmekten hiç bir zaman, inanın vazgeçmeyin
Onunla hayallerim, tükenmedi ölmekten

Çorbanın tuzu varsın, içinde azcık olsun
Sevmediğin yemekler, istenmeden hep dolsun
Sofranda sevda varsa, umudun sevgi kalsın
Onunla hayallerim, tükenmedi ölmekten

Tadı yoktur akşamın, olmaz ki hiç sabahı
Gece evde dostların, tükenmezdi o vahı
Sevdiğimle hayat bu, ayrılınca son ahı
Onunla hayallerim, tükenmedi ölmekten

Hayatta sen kimseyi, değiştiremezsin ki
Ne sen başkası için, eleştiremezsin ki
Yorma kendini dostum, geliştiremezsin ki
Onunla hayallerim, tükenmedi ölmekten

Dünyanın her yerinde, bir nefesi olasın
Bulunduğun yer değil, gönüllerde solasın
Düşündüğüm yerdesin, yariçinde kalasın
Onunla hayallerim, tükenmedi ölmekten

Bahattin’im elaçıp, dualar yapanlarız
Sevdiği güzel için, gönülden insanlarız
Hakikatı iyibil, mutluluk katanlarız
Onunla hayallerim, tükenmedi ölmekten
Bahattin Tonbul
17.2.2013

Bahattin Tonbul
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Onurun Tükenmiş

Yüzün temiz ama, karanlık ahın
Bakmaya kıyamam, güzellik yarsa
Simsiyah sevginde, bilgelik şahın
Onurun tükenmiş, yaranı sarsa

Hiçmi bir Türk yoktu, gönlünde senin
Hayali medyada, kaybolmuş tenin
Bu nasıl mideymiş, yokolmuş genin
Onurun tükenmiş, yaranı sarsa

Allah mesut etsin, bir ömür boyu
Çocukların bitmiş, nedir de soyu
Kimseler duymasın, hayaldi koyu
Onurun tükenmiş, yaranı sarsa
Bahattin Tonbul
4.1.2016

Bahattin Tonbul
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Orada Kal

Sevgililer içinde sevgilisin ey yarim
Hasret kalan göğsümde,kıpkırmızı bir narım
Acı dolu geçmişin,hatta yanında varım
Terk edip de gitmezsen,biraz daha sev de kal

Dilinden bal akardı,güzel yarim gerçek bal
Yüreğine yayılmış,sevdam ağaç gibi dal
Aşkınsa ateş olmuş,alevini bana sal
Gökyüzünde karanlık,yıldızsız orada kal
Bahattin Tonbul
12.6.2010

Bahattin Tonbul
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Orada Sakladın

Yağmur sonrası yaprakları parlayan çamlar
Denizi dolduran ve kucağında saklayan kumsal
Dumanlı dağların ve ormanların yüksekte oluşan sisi
Güneşte uçarak kanadını kurutmaya çalışan kelebek,
Vızıldayan arı
Toprakta eşelenerek yuvasına hava aldırmaya çalışan karınca
Hepsinin hayranıydın bunların sevgisini koruyamadın
Hep içine attın ve orda sakladın
Anladım canım orda rahatladın
16.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Oradaki Acını Bilemiyorum

Oradaki verdiğin hesabı ben göremiyorum
Gittiğin yerde ne yaparsın inan bilmiyorum
Burda ki çektiğim acı ile de karşılaştıramıyorum
Seni o kadar çok seviyorum ki dayanamıyorum

Daha çok işimiz var bu dünyada durdukça
Dualarımız hayırlarımız seni raharlattıkça
Çocuklarımız sağlıkla bir yuva kurdukça
Bu acıyı içimizde hissedeceğiz yaşadıkça

Acının tatlısı olurmu dostlar hiç duydunmu
Senin verdiğin acı bak hele aydınlatıyormu
Kalbime bir güzel çok hoş haz tattırmıyormu
İlk günlerden sonra o his uyuşturuyormu
28.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Oralara

Ne edersin bensiz,orada
Anıların gitmez burada
Resimlerin iki arada
Bakıp bakıp sakın ağlama
O yarin umutları,beni bensiz
Çekmesin oralara
Bahattin Tonbul
2.2.2011

Bahattin Tonbul
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Orda Yaşamak

Hızlı geçer zaman, bitmez nefesi
Öyle zorki yarsiz, orda yaşamak
Kurşun hızı kadar, umuttu sesi
Sevgiyi dağlar da, yalnız aşamak

Bilirsin sevdayı, aşkı ararken
Kelebekler kadar, mutlu uçarken
Bir çiçeğe konup, onu koklarken
Öyle zorki yarsiz, orda yaşamak

Hayatın tadını, senden öğrendim
Çaresiz yaradan, hergün iğrendim
Acının içinde, Hakkı görendim
Öyle zorki yarsiz, orda yaşamak

Gülümsemediğin, tükenen gündü
Ağlayamadığın, göğsünde indi
Kaybolmuş zamanın, belkide dündü
Öyle zorki yarsiz, orda yaşamak
Bahattin Tonbul
25.6.2013

Bahattin Tonbul
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Orjinali Gitmiş Memleketimin

Orjinali gitmiş, memleketimin
Beton yığınıyla, dolmuş herbir yan
İçimde özlemi, ruh etiketimin
Acıyla sızlandı, kayboldu bir an

Gölgeler uzamış, duvarlar yüksek
Toprağı çürümüş, neleri eksek
Genleri bozulmuş, meyveler çeksek
Acıyla yoğruldu, hayal di o an

Hangi yönden girsen, yeşil yoluydu
Misgibi toprağı, ayrı kokuydu
İnsanın gönlünde, o bir dokuydu
Acıya dayandı, kayboldu o an

Anılar tükenmiş, çocukluk yitmiş
Zaman çabuk geçmiş, çeşmeler bitmiş
Fotoğraf silinmiş, yürekler gitmiş
Acıyla sızlandı, kayboldu bir an

Dilimde tadı var, buz gibi suyun
Tatları bozulmuş, dostlarım duyun
Memleket esiri, oynanmış oyun
Acıyla sızladı, kayboldu o an

Gecesi ayyıldız, yılmızı çakmak
Doğacak güneşi, gönülde yakmak
Gökyüzüne hasret, uzaktan bakmak
Acıyı öğretti, kayboldu bir an
Bahattin Tonbul
15.5.2014
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Orman

Çok gizlilik vardır senin,içinde be orman
Bulunmayan dermanları bünyesinde saklayan
Binbir koku binbir dert hatta dilekleri taşıyan
Anlamaz seni kimse bazen olursun  vatan

Görüntünden ürker senin içine dalıp kaybolan
Sesinden bazen sesizliğinden yürek hoplatan
İçinden geçen ırmağın suyundan içip dağıtan
Anlamaz seni kimse bakarsın tek başına vatan

Gücüne hikmet sorulmaz çok çekici etkin var
Bulutu yağmuru uzaklardan alır altında yıkanır
İyi düşün tek başına değil milyonlarca canavar
Toprağı öyle kucaklarki sıkı sıkı tutar bağlanırlar

Bir tohumun binderde devadır,bunun gibi çok var
İrili üfaklı düşünemediğin hayvan,böcek orda yaşar
Hepside birbirine muhtaç biri olmazsa dengeyi bozar
Anlamadınmı daha bünyesinde değişik hikmetler saklar

Daha sayamadığım faydaları vardır bahsettiğim ormanın
İnsan anlamadan yok etmeye çalışır oturmak için buranın
Aldanır bir kaç kuruşna  bozar dengeyi bu güzelim dünyanın
Düşünmez gerisini kimse yandımı bu faydalanamaz  vatanın
11.04.2008
Bahattin Tonbul
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Orman Gücü

Sen bir hikmetsin doğanın ulaşılmaz parçasısın
Her yer bitki örtüsüyle dolmuş içini otlar kaplasın
Rüyalarımın korkusu  içinde her canlıyı saklarsın
Ulaşılması zor güçlü yenilmez sembolü sanarsın
Bak kendine istersen sen kendinden korkarsın

Tarihler boyu hep yenilmemiş aşılmamışsın yakılmışsın
Çoğu haydudu hırsızı sevdalıyı sevdasızı heran saklamışsın
Ayırt etmeden onları bağrına basıp çocuğun gibi korumuşsun
Sen yaratılmış yaratanı da içinde saklamış  ve yoğrulmuşsun
Bak hele bir kere kendine dünyada dengeyi sağlayan ormansın

Yanarsan sen daha çok yakar ortamı bozar nefes alamazsın
Çünkü sen yaratanı içinde saklar onunla birlikte yaşarsın
Hatırlasana yağmuru yağdıran selleri durduran toprağı aşındırmazsın
Kısaca sen tek başına olsa olsa yenilmeyen aşılmayan bir ormansın
Dünya durdukça durup dengeyi koruyup sonsuza dek kalasın
11.04.2008
Bahattin Tonbul
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Oruç

Allah’ım karar verdim
Orucumu tutmaya
Senin rızana erdim
Cennetinde yatmaya

Ateşinle ben dondum
Cennetine ben kondum
Allahıma ben sundum
Orucumu açarken

Yüreğimi açtım ben
Gerçek dostu saçtın sen
Doğrulsanda bükülsen
Orucunu tutarken

Düşsende olmaz asla
İçersin onu tasla
Sevdanı kalbe yasla
Orucunu açarken

Gerçek dostu gölgedir
Yüreğinde bölgedir
Yemen içmen bitsede
Oruç sende bilgedir

Ruhumu sarıp andı
Derdime seven yandı
Susuz olsanda kandı
Oruç kalpde dururken
Bahattin Tonbul
21.7.2012
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Otuz Ağustos

Ömrümden düşüyor, koskoca yaprak
Her geçen günleri, tarih yazıyor
Nice zaferleri, kazandı toprak
Öldüğün gün gerçek, zafer kazıyor

Vatan bayrak bize şeref demektir
Şerefli onurlu, candan gülmektir
Otuz ağustosta, bayram etmektir
Her geçen günleri, tarih yazıyor

Bölünmez bütündür, bu vatan bizim
Zafer bayramları, bak hepimizin
İffetim namusum, bayrağım yüzüm
Asil milletimle, tarih yazıyor

Kanım ile verdim, onun rengini
Dalga dalga aldı, yıldız dengini
Vatan toprağında, verdik çengini
Otuz ağustosta, bayram yapıyor

Kalbimde taşırım, yalnız dururum
Haince bakanı, çeker vururum
Hayalinle yaşar, bitmez gururum
Otuz ağustosta, bayram yapıyor

Solmayan gülümü, toprağa verdim
Özlemi bitmeyen, gönülü serdim
Başımda ay yıldız,  zafere erdim
Otuz ağustosta, tarih kazıyor
Bahattin Tonbul
30.8.2013

Bahattin Tonbul
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Otuz Ağustos Aydı

Ay ve yıldız bir arada olması
Bizleri düşündürür
Bu ışığın kaynağı
Yaratandan nur verir
Gerçek nurdur Muhammet
Hilal ile bayrağı
Osmanlıda üç hilal
Avrupaya hakyaydı
Hilal ile yıldızı
Atamdan miras saydı
Cumhuriyet hak dedi
Gönüller ihsan etti
Muhammedin ışığı ayyıldızla
Nur yaydı
Minareler ucuna hilal ile
Taç yaydı
Mustafa Kemal bunu
Verilen miras saydı
Bu millete Türk dedi
Bayrağa saygı saydı
Birlik beraberlikle
Alemi ay yıldızla
Birleştirip nur yaydı
Emaneti gençliğe
Hakikatı bu aydı
Bahattin Tonbul
30.8.2015
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Otuz Ağustos Zafer Bayramı

Ne oldu bu gün hatırlayalım,geçmişi mücadeleyi
Tüm yurtta bir dönüm gibi,çılgın denizdeki gemiyi
Hiç umut yoktu kimsede,Unutulmayan sarı benizliyi
Kimse önemsemedi,karşılarındaki aslan yeleliyi
Darmadağın etti bu gün,sömürgeci istilacı düşünceyi
Ve hediye etti bizlere,şimdiki bu unutulmaz geceyi
Tanıdın mı,hatırladın mı kim bu bahsettiğim kişiyi
Mümkün mü hatırlamamak Baş Komutan Mustafa Kemal'i
Ruhu şad olsun,bizlere emanet ettiği Cumhuriyetli Türkiye'yi
30.8.2007
Bahattin Tonbul
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Ovada Kalmasın

Sahandaki yumurta
Yağ döküp de kızartma
Pişeceksen sende piş
Onu yerde bırakma

Duman olup tutar mı
Yarim sensiz yatar mı
Acıları bitmedi
Yolda dağda yatar mı

Ayrılık var yanarsın
Sevdaları yakarsın
Yari seven bu gönlüm
Düz ovada kalmasın
Bahattin Tonbul
26.12.2008

Bahattin Tonbul
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Oy verdiğimiz Yasaları Koyan

Vatan ne imiş,içinde yaşayan
Durmadan,esneyip bizi kaşıyan
Dış güçleri sevip,okşayan
Oy verdiğimiz,yasaları koyan

Hepsi meydanlarda güzel,konuşuyor
Vaatler koyup bize,sunuyor
Seçilince de sözler, unutuluyor
Oy verdiğimiz yasaları,koyan

Parası olan şimdi aday, oluyor
Başa gelince,milleti soyuyor
Acep bizim insanımıza neler oluyor
Oy verdiğimiz,yasaları koyan

Her şey kılıfa uygun görmüyor musun
Kafanı çalıştır bunları bilmiyor musun
Hain ol sanda seçil,maaş alıyorsun
Oy verdiğin,yasaları koyan

Seçil,seçile bilirsen, bir kere
Devlete yapıştın, oldun bir kene
Hırsız ol,vatanı sat,yüz kere
Oy verdiğimiz,yasaları koyan

Şu ana dek seçilip, maaşlar alan
Devlete yük diye kaldırılan,senatodan
Kıyak emeklilik,yasasından faydalanan
Ne farkı vardır,oy verdiğimiz yasaları koyan

Bu sözlerim,hepiniz için değil
Yok mu içinizde olan böyle meyil
Bizler hata edebiliriz,sizler asla değil
Oy verdiğimiz,yasaları koyan
(30.6.2007)
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Oy Vereceksin

Eğer birini seveceksen sen
Bayrağımı
Bayrakta duran üç hilalimi sev
Hem içini hem de dışını unutma sakın
Birlikte içten doğarak
Yani candan ciğerden sev
Sevki  seni tanımayanlarda seni sevsin
Bu dünyayı toprak diye beğensin
İyi bak
İşte o an Allah’ı bir bileceksin
Vatanını sevecek
Dostunu dost bilip
Düşmana düşman diyeceksin
Kendi nesline ihanet etmeyeceksin
Başkalarından da  minnet beklemeyeceksin
İnsanı insan olduğu için seveceksin
Avrupa topluluğuna girmeyeceksin
İslamiyet’i hak bileceksin
Sen
Ülkücülere onun boz kurtlarına
O zaman
Severek bilerek  gönülden
Oy vereceksin
Bahattin Tonbul
18.5.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Oyacaktır

Açılımla birlikte terör büyüyor
Analar bacılarım, ölmek istiyor
Hala inatla devam,yoluna diyor
Görmeyen gözünü de,hak oyacaktır
….Bu kan seninle elbet,boğulacaktır
….Kandırdığın her oyun,sorulacaktır
….Ağladığın göz yaşı,yoğrulacaktır
….Görmeyen gözünü de,hak oyacaktır
Bahattin Tonbul
10.9.2010

Bahattin Tonbul
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Oyalandı Gönlüm

Oyalandı gönlüm, yalan dünyada
Sahte bir aşk gibi, doğmadan bitti
Belkide gerçekti, dursan rüyamda
Koskoca sevdayı, sarmadan gitti

Varlığında kıymet, yokmuş sanılır
Yokluğunda acı, elbet tanılır
Terbiye edenin, gücü anılır
Koskoca sevdayı, sarmadan gitti

Öyle aşkla sevki, duyan tanısın
Dostu olmayanın, en son anısın
Sen acımaz isen, ölüm acısın
Koskoca sevdayı, sarmadan gitti
Bahattin Tonbul
10.12.2013

Bahattin Tonbul
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Oydular

Birgün bende dağa çıkar isem şaşma
Yüreğinden geçen,kötü ruhu aşma
İhanet edipde,dışarı taşma
Hainliktir bunlar,çıkarttığın saçma
.........Doğdukları vatana kurşun sıktılar
.........Davulla zurnayla bak şölen yaptılar

Canını kanını toprağa verenler
Uğurda ölmeyip,aşkı serenler
Affetmez şehitler,gaziydi erenler
Hainlikti bunlar,açılım diyenler
..........Doğdukları toprağa,mayın koydular
..........Sonra bayrağı ezip,vatan oydular
Bahattin Tonbul
10.11.2009

Bahattin Tonbul
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Oynarmı Bu Gönlüm

Oynarda bu gönlüm oynar durmaz yürekde bunlar
İster şarkı söyle istersen roman gibi oynatırlar
Hayatları bu gülmek eğlenmek ve içki içmektir
Baksana suratlara adeta palyanço oldurmuşlar

Bakı ver dostum hele bakı ver verirkende dönüver şunlara
Sanki hepsi bir melek uçuveriyorlar bakı versene ayaklara

Kimi sarı kimi esmer kimininde yüzü kirli bunların
Hepside ayrı ayrı dünyalarda yaşayan insanların
Gönülleri bir baksana dillerde dolaşan şarkıların
Yürekleri temiz sade kaplı bütün bu yaşayanların

Görüver dostum hele görü ver  görürkende şöyle bir duru ver
Hepsi birden kuş olmuş parmakların şıkır damasına kulak ver
15.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Oynat Oynunu

Savda ya gelip
Sanki bir ekip
El ele çekip
Oynat oynunu

Seven unutmaz
Aşkı kurutmaz
Gönül uyutmaz
Oyna oynunu

Havada bulut
Özlersen umut
Sevip de unut
Oynar oynunu

Sevmeden bakma
Ateşsiz yakma
Su olup akma
Oyna oynunu

Gurbette halim
Tutulmaz zalim
Olmazsa alim
Oyna oynunu

Derede akar
Kar olup yatar
Özleyip bakar
Oyna oynunu

Karanlık gece
Bitmeyen hece
Sevdiğim ece
Oynar oynunu

Dudağı kiraz
Kıvraktır biraz
Yapmasın ikaz
Oynar oynunu

Seveni yoldu
Yalnızken oldu
Yüreği doldu
Oynar oynunu
Bahattin Tonbul
29.1.2011

Bahattin Tonbul
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Oynayan

Çokta güzel oynar
İncecik belin
Ateş de kaynar
Dut yemiş dilin

Sensiz diyardı
Sellerde elin
Bulut kayardı
Rüzgarda selin

Kusursuz dilek
Sensizken telim
Düğünde bayramda
Oynayan kelim
Bahattin Tonbul
29.1.2011

Bahattin Tonbul
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Oyu Yalnız Verensin

Dön gel artık yurduna, bu vatan hepimizin
Bayrağı milletini, tek çatıda görensin
Etrafına iyi bak, içinde tepemizin
Gafletten çabuk uyan, oyu yalnız verensin

Hain yüzünü açtı, hain ile anlaştı
İçeride bambaşka, yurdumuzu paylaştı
Sanki haklıymış gibi, gönüllerde telaştı
Gafletten çabuk uyan, oyu yalnız verensin

Yurdumuz işgalinde, ordular dağıtıldı
Satlık siyasetciler, aniden çoğaltıldı
Toprakların her biri, ses vermeden satıldı
Gafletten çabuk uyan, oyu yalnız verensin

Gücünü sen verirsen, yüreklerde erirsin
Hayat sanki çokucuz, geleceği verirsin
Nerde kaldı şehitler, ne hesaplar görürsün
Gafletten çabuk uyan, oyu yalnız verensin

Bir elinde kur’anı, sözde ona uyuyor
Yalan dolan içinde, dini hepten soyuyor
Allah’ından korksaydı, şeref namus boyuyor
Gafletten çabuk uyan, oyu yalnız verensin

Bu devran böyle gitmez, kimler gelip gitmedi
Dünya değerli olsa, beşpara da etmedi
Sana  güveni veren, karanlıkta yitmedi
Gafletten çabuk uyan, oyu yalnız verensin

Sahabeler görüyor, Allah’ım da biliyor
Verilen bunca güven, usul usul ölüyor
Bebek katilleriyle, sarmaş dolaş gülüyor
Gafletten çabuk uyan, oyu yalnız verensin
Bahattin Tonbul
17.2.2013

Bahattin Tonbul
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Oyunlar Oynar

Yaz olunca bitmez köy düğünleri
Toplanmış güzeller,oyunlar oynar
Ağalar beylerin,içki günleri
Genç delikanlılar,kol kola kaynar

Kimi yavuklusu için bekliyor
Kızı kızanıyla anı ekliyor
Çok ilgi görenler,yari tekliyor
Toplanmış güzeller,oyunlar oynar

Her birisi yolda,sevdayı görmüş
O güzel saçları,ortadan bölmüş
Elinde mendile,bir kenar örmüş
Toplanmış güzeller,oyunlar oynar

Aşık olanların elinde sazı
Sevdiği güzelin,bitmiyor nazı
Laf bile etmeden,geçirmiş yazı
Toplanmış güzeller,oyunlar oynar

Alıp gitti benim,sevgili yarim
Tükendi zamanı,kalmadı narım
Çok bekledim onu,götürmüş zalim
Toplanmış güzeller,oyunlar oynar

Başkaydı bakışı,güneşe karşı
Yay gibiydi kaşı,çatınca arşı
Sevdamız türküydü,dillerde marşı
Söylerdi güzeller,oyunlar oynar
Bahattin Tonbul
30.1.2011

Bahattin Tonbul
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Oyunu

Dillerinde yara
Acıları bitince
Gönlüne koydun kara
Bu ellerden gidince

Sevdaların büyüyor
Yer burada geçince
Sevenlerin gülüyor
Hasret aşkı seçince

Cebini taca koydum
Aşkı bensiz tutarsın
Göğsümü neyle oydun
Anıları yutarsın

Tutamazsın o kolu
Gönüller aşka dolu
Sevenlerin son yolu
Ölüm oldu oyunu
Bahattin Tonbul
16.9.2010

Bahattin Tonbul
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Ozan

Nereye gidersin
Beni bırakıp
Sürsende beni yarsiz fizana
Farklımı kaldı sensiz gökyüzü
Söyletemezsin şarkımızı ozana

Tutamadın elimi elimden
Öykülerimizi silemezsin dilimden
Koparma onu ayırma gülünden
İster tufan olsun,istersen yapıp bozan
Seni seviyor bak yalnız kalmış bu ozan
Bahattin Tonbul
24.1.2012

Bahattin Tonbul
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Öfkede Ölü

Dert ve gam bahardır, ondan neşelen
İstersen sana taç, bağlasın gülü
Düşüş hakikatse, toprak eşelen
Sevgide güneş ol, öfkede ölü

Aşk ile yapılan, geri dönecek
Kalbinle sevdikce, ruhun dinecek
Sarmışsa ateşi, bir gün sönecek
Sevgide güneş ol, öfkede ölü

Vuslatın tuzağı, gam ve kasevet
Mal mülk senin olsun, sevgin delalet
Bahardan başka şey, doğmasın evet
Sevgide güneş ol, öfkede ölü
Bahattin Tonbul
8.8.2013

Bahattin Tonbul
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Öfkeliyken Seven

Aşkın terbiyesi, özlerken olur
Öfkeliyken seven, aşkını korur
İnsan olan insan, yürekten solur
Tartışırken sevda, nefret koydurur

Yakından kendini, göre bilirsen
Kendini taşıyıp, aşka gelirsen
Sevdiğin güzelle, birlik ölürsen
Öfkeliyken seven, aşkını korur

Sarmak gelmiyorsa, o yar elinden
Gönül yıkılmasın, senin dilinden
Sazını çalamaz, kırık telinden
Öfkeliyken seven, aşkını korur

Sustum ve havale, ettim Allah’a
Her şeyin iyisi, karşında durur
İyi sen verirsen, koşsun vallaha
Öfkeliyken seven, aşkını korur

Merak etme nasıl, olsa geçecek
Bu aleme gelen, elbet göçecek
İyi düşün akıl, varsa seçecek
Öfkeliyken seven, aşkını korur
Bahattin Tonbul
17.6.2013
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Öğretmen Düşer

Bir ince iştir o, okuyup yazmak
Yaşamak denilse, yürümek düşer
Yol olur yer yüzü, toprağı kazmak
Sağlam olsun duruş, öğretmen eşer

Ardından yürüyüş, özlemli olsun
Vur kendini yola, seni o bulsun
Keyifle yaşamak, eğtimin olsun
Tutku olsun duruş, öğretmen düşer

Sevdalarla dolu, hayatın gönül
Aldığın selamı, verirse gönül
Tutamaz sözünü, yalansa gönül
Sağlam olsun duruş, öğretmen düşer

Bazen gözlerini, yüreği tanır
Köprüler kursanda, seven utanır
Buluştuğun anda, kimki usanır
Tutku olsun duruş, öğretmen düşer

Dikenli yollarda, yol alır dersen
Kokusu duyulur, devam edersen
Yani zor bir rüya, hayal güdersen
Sağlam olsun duruş, öğretmen düşer

Bahattin sen ondan, sakın vaz geçme
Kazanamaz elbet, pis sular içme
Dostunu sen dost bil, ayırıp seçme
Tutku olsun duruş, öğretmen düşer
Bahattin Tonbul
24.11.2015
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Öğretmen Oldum Mektubunu Beklerim

Balıkesir'den okuyup ayrıldım yardan
Geldim Erzurum'a soğuktu oradan
Derdimi anlatacak eski dostlardan
Senden mektubunu beklerim sevgilim

Tesellim sizlerden haber almak
Acı tatlı satırlarınızı okuyarak
Eski anılarımızı her an anarak
Mektubunuzu beklerim sevgilim

Her saniye resmin karşımda durur
Bedenim burada,aklım yanında olur
Sen olmazsan kalbim kururda kurur
Sen bilirsin mektubunu kesme sevgilim

O göz yaşların aklımdan çıkmıyor
Hastayım sevgilim kalbim ağrıyor
Doktorlar derdimin çaresini bilmiyor
Sen bilirsin mektubumu kesme sevgilim

Bahattin'im hasretlik yaktı kalbimi
Nilgün'üm olmaz ise yaşamak önemlimi
Onun aşkı yaşatıyor bu bedenimi
Mektubunu kesme beklerim sevgilim
(5.5.1979)

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Öğretmeni

Sevmiş öğretmeni,hemde güzeli
Güzelini sevmiş,hem öğretmeni

Temiz yüreğini onlar yakıyor
Gönülde akacak canlar bakıyor
Ayrılık hasreti sarmış takıyor
Dostları düşmana haykırır elbet

Sevmiş öğretmeni,hemde güzeli
Güzelini sevmiş,hem öğretmeni
Bahattin Tonbul
11.10.2009

Bahattin Tonbul
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Öğretmeni Ol Yeter

Çocuğun sevmediği, bir tarafı varmıdır
Anne tarafı değil, baba tarafımıdır
Aldığı bütün dersler, okunması karmıdır
Öğretmeni ol yeter, insan sarrafımıdır

Çocuklara bağırma, sesin çok kısık kalır
Bitanem benim desen, hepsi birden kıskanır
Şaka yaptım desen de, sevgiyi insan alır
Öğretmeni ol yeter, insan sarrafımıdır

Ateşin yakmadığı, seven yüreğin olsa
Gökyüzünü ışıtan, güneşin tende solsa
Ruhunu kaplamışlar, hakikat sende bulsa
Öğretmeni ol yeter, insan sarrafımıdır

Takdir edilmek ister, sevdası köle yapar
Beğenilmek isterse, dostları nefret kapar
Sevip sevdirmek ise, eğtime ufuk katar
Öğretmeni ol yeter, insan sarrafımıdır

Yarı yolda bırakma, geride kalanları
Hızına yetişemez, denize dalanları
İnsanlığı umuttur, karanlık yalanları
Öğretmeni ol yeter, insan sarrafımıdır

Bahattin’i aynada, hergün kontrol edersin
Yüzüne baka baka, ne yalanlar güdersin
Söyleyen aptalların, inkarına gidersin
Öğretmeni ol yeter, insan sarrafımıdır
Bahattin Tonbul
11.11.2012

Bahattin Tonbul
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Öğretmenim Benim

Küçükken oyunlarda olmak isterdim
Bu benim tutkumdu özlemimdi idailimdi
Her oyun kurulduğunda öğretmendim
Okul başlayınca o sıralarda
Daha çok sana saygıyla eğildim
Bazen ağlardım hatta, bazende gülerdim
Bu mesleği tanrımdan küçükken çok isterdim
Öğretmeni ben öğretmenim

Yetmedi bu sevgim Allah bir öğretmen sevgili verdi
Ben bir öğretmen sevdim.
Öğretmenim
Öğretmen sevdim
Onunla bir ömür doyulmayan bir sevda geçirdim
En çok sevdiğim üç şeyi bir arada yaşadım
O zaman;
Öğrencileri,kendi çocuklarımı ve eşim olan öğretmeni
Hepsi de çok güzeldi,
Günler geçip gidiyordu durmadan
Fakat çok sevdiğim öğretmeni
Ah..  o  öğretmeni
Beklemediğimiz bir anda  kaybettim
Malesef
Onu hala deliler gibi severim
Her öğretmenler gününde onun için göz yaşıları dökerim
Canım sevgili öğretmenim.
Bahattin Tonbul
15.10.2009

Bahattin Tonbul
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Öğretmenim Benim Ben

Unutmadım unutamam yolunu sesini kokunu özledim
Şuan öğrenciler ve çocuklarımla birlikteyim
Kolu kırık bir insan gibi
Kanadı kırık bir kuş misali
Çıkmazsın yüreğimin bir yanından
Sızlatırsın durmadan her andığımda
Burnumun direğini göğsümün kemiğini
Öğretmenim

Birlikte iken anamdın babamdın sevgili öğretmenim
Sen gidince bu dünyada kaldım öksüz ve yetim
Şu ana kadar her an ağlayıp içime gömdüm
Sensiz inan gülmedim
Çünkü sen her an yüreğimdeydin
Şimdi bu alemde yalnızım sensiz seni çok özledim
Yirmi dört kasımlarda anarım seni
Hatırlarım o zaman geçmişi ve sevgiyle büyütmeni
Öğretmenim benim ben
Bahattin Tonbul
15.10.2009

Bahattin Tonbul
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Öğretmenim Benim Ben Ben

Seni çok özledim sevgili öğretmen eşimdin sen
Öğretmenim
Neden mi?
Hatırlarsan ilk tanıştığımızda ve göreve ilk başladığımızda
Sütten beyaz bir kumru gibiydik
Hep aynı okulda birlikte çalıştık
Hiç ayrılmazdık birbirimizden
Denememiştik bile bu kadar yalnızlığı
Bak bir tüyüm kararmış seni düşünmekten
Yanımda yoksun ya
Sonsuzluğa dalıp kayboldun diye

Yüreğim titrer boğazım düğümlenir adını her söylediğimde
Peki toprak altında senin bedenin,derin ve etin..
Yok olmuştur diye
Çıldırıyorum her düşündüğümde bütün bunları
Canım sevgili öğretmenim

Sensiz artık bu dünya çok soğuk
Yaşadığımız ev şu an buz gibi
Hiç ısıtamıyorum inan
Hele yüreğim anlatılacak gibi değil
Damarlarımdaki kanım donmuş sensizlikten
Çıkıp da  gel ne olur artık
Isıt yüreğimi,benliğimi,beni öğretmenim
Sen gelmezsen ben geleceğim yanına
Uzat elini de
Isınayım yanayım ateşinle koklayayım doya doya
Seni sonsuza dek seven
Sevgili eşin olan ben öğretmenim benim ben ben
Bahattin Tonbul
15.10.2009

Bahattin Tonbul
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Öğretmenim Dünyamda

Yıllar ciddi buluştu, zaman vakti tek kişi
Heyecanla bitişdi, ruhlar kapdı teftişi
Gençlik hayat devresi, öğrenmek akıl işi
Öğretmenim dünyamda, sen yaptın hep bu işi

Kuşkusu kadar eğil, korkulan kadar yaşa
Cesareti sendedir, umudun gelir başa
Bezginliğin olmadı, çorbayı kattın aşa
Öğretmenim dünyamda, sen yaptın hep o işi

Çocukları yaşlandır, yaşanmışlar yaşlanmaz
İdealler bitmesin, gönüllerde hoşlanmaz
Kalb de sevdikçe neşe, fark ettikçe haşlanmaz
Öğretmenim dünyamda, sen yaptın hep son işi

Güzellikler beyinden, keşfettikçe gençlenir
Öğrenenler hayatta, söyledikçe güçlenir
Halbuki yaşanılmış, anılarda, dinçlenir
Öğretmenim dünyamda, sen yaptın hep tek işi

Yaşlı olmaya karar, yaşlanır verdiğin gün
Belkide yaşlandıkça, çocuklar büyür hergün
Kalbin neşe doluysa, beden güçlenir o gün
Öğretmenim dünyamda, sen yaptın hep bu işi

Bahattin’im öksüzüm, yıllarca emek verdim
Yirmi dört kasımlarda, insanlığa söz verdim
Ders verdiğim çocuklar, hayalini tek ördüm
Öğretmenim dünyamda, sen yaptın hep bu işi
Bahattin Tonbul
24.11.2013

Bahattin Tonbul
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Öğretmenim Gelirdi

Nefsiyin öğretmeni, olsan yalan dünyada
Vicdanın öğrencisi, kalsan bana yeterdi
Ama ne olursan ol, canım ölsen rüyanda
Arkasından acılar, öğretmeden biterdi

Ben sadece sormuştum, daima biraz merak
Bilmiyorumun sonu, öğretilmeden ırak
Her iyiyim altında, öğrencim olmuş çırak
Arkasından acılar, öğretmenim gelirdi

Fakir zengin olmayı, her gece hayal eder
Siyah beyaz olsa da, eğitim kalbe yeter
Sahip olduklarının, farkında olsa biter
Arkasından acılar, öğretmenim gelirdi

Bilmeyenin önüne, hergün alemi sersen
Doğru tesbit edip de, her dediğini versen
Daha güzeli için, onu gönlünü görsen
Arkasından acılar, öğretmenim gelirdi

Sevinçleri toplasa, yüreği yalnız durur
Hüzünleri böldürse, göğsünde aşkı kurur
Üzenleri çarparak, çıkarmayı kim vurur
Arkasından acılar, öğretmeni gelirdi

Bahattin’e güvenip, ona candan inandım
Deli cesaretiyle, söylediğine kandım
Şu yalancı dünyada, onu gelecek sandım
Arkasından acılar, öğretmenim gelirdi
Bahattin Tonbul
11.11.2012

Bahattin Tonbul
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Öğretmenim Sen

Şu yalan dünyada, doğan güneştin
Karanlığa meydan, okuyandın sen
Yüreklerde açan, sonsuz kreştin
Yazmayı öğrettin, çağlayandın sen

İçip içip sarhoş, olan geçmişse
Sevgiyi öğreten, aşkı biçmişse
Etrafı parlatan, yutan eşmişse
Yazmayı öğrettin, öğretmenim sen

Saygıyı belleten, söktüğün son an
Hayalinde boynu, büktüğün o an
Islanan dudaktan, döküldüğü an
Yazmayı öğrettin, öğretmenim sen

Gücün varsa versen, değse elime
Tutmaya mecalin, sarmış belime
Rüyalarım almış, seni dilime
Yazmayı öğrettin, öğretmenim sen

Seni sensiz artık, ben tanıyorum
Sevmeyi bilirsen, ağlatıyorum
Özleyen yüzümle, utanıyorum
Yazmayı öğrettin, öğretmenim sen

Duymamış dediler, uzaktan baktım
Çağalan sularda, seninle aktım
İçimdeki ateşi, yalınız yaktım
Yazmayı öğrettin, öğretmenim sen
Bahattin Tonbul
23.11.2012

Bahattin Tonbul
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Öğretmenim Sensin

Sevgiyle bağladın, bizi kendine
Desemde inanman, duy öğretmenim
Yoklukla çağladın, söyle derdin ne
Yağan yağmurlarda, kal öğretmenim

Selam sana helal, olsun yüreğim
Öğretmenim sensin, benim meleğim

Helal olsun sana, uzat elini
Rüzgarında estim, tutma yelini
Şiirlere yazdım, tatlı dilini
Karanlık dünyamı, aydınlatansın

Selam sana helal, olsun yüreğim
Öğretmenim sensin, benim meleğim

İnsanlığı verdin, hayal dünyadan
Ağlatma bizleri, duy öğretmenim
Hiç uyandırmadın, sen bu rüyadan
Gelecek izleri, koy öğretmenim

Selam sana helal, olsun yüreğim
Öğretmenim sensin, benim meleğim

Gece karanlıkta, bana bir yolsun
İyiyi güzeli, helalı olsun
İsimsiz kahraman, toprağa dolsun
Taşlanmış kalbimde, ayrı yatansın
Bahattin Tonbul
31.1.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Öğretmenimde

Bağlarım ipini, yüreğime ben
İçime sokulur, gecelerinde
Alırım o hüznü, ağlarım dünden
Miskokan bu aşkım, öğretmenimde

Bu kalbim sevmekten, inan bıkmadı
Seven gönülleri,  özlem yıkmadı
Hakikat uğrundan,  ayrı çıkmadı
Karanfil kokulu, öğretmenimde

Çileli ömrümde, bitmesin aşın
Sevda çemberinde, ağrımış başın
Umutlar içinde, tükendi yaşın
Karanfil kokulu, öğretmenimde

Çiçekler açmıştı, sardunyaları
Gönlüme bağlamış, o dünyaları
Gece karanlıkta, son rüyaları
Karanfil kokulu, öğretmenimde

Unutulmuş sevda, geçmiş amanla
Esen fırtınalar, vurmuş zamanla
Kalbimi delmişsin, canlı kamanla
Karanfil kokulu, öğretmenimle

Bahattin’in yarsiz, yitik türküsü
Esmer tenli sabah, onun öyküsü
Yüreğinde saklı, gerçek ülküsü
Miskokan bu aşkın, öğretmenimde
Bahattin Tonbul
11.11.2012

Bahattin Tonbul
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Öğretmenimsin

Tadını bilirsen, lokmayı paylaş
Mutluluk istersen, can sevenimsin
Değer verir isen, gönülden hoşlaş
Ne kadar zor görsen, öğretmenimsin

Ve sen o kadarda, çok sevilirsin
Ben büyüdükçe sen, hep övünürsün
İnsanlar içinde,  hoş bilinirsin
Benim tek canımsın, öğretmenimsin

Benden uzakta hep, çocuk yüreğin
Dünya panayırsa, sendin meleğim
Dönme dolap gibi, sondur dileğim
Benim tek canımsın, öğretmenimsin

Yazık geç öğrendim, gönül delidir
Zoru seçen insan, sevgi selidir
Esen rüzgarlarda, hocam velidir
Benim tek canımsın, öğretmenimsin

Yüreğim mahkumdur, umudum sensin
Gözlerim ufukta, sonsuz bedensin
Seni çok sevenim, aşkı verensin
Benim tek canımsın, öğretmenimsin

Sevda kolay değil, o yürek ister
Öldüren yalanlar, dilinde besler
Yaşatan umutsa, gerçeği göster
Benim tek canımsın, öğretmenimsin
Bahattin Tonbul
11.11.2012

Bahattin Tonbul
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Öğretmenin

Baskıyla öğrenen, uzakta kalır
Herbir öğrenmenin, bedeli vardır
İlkten öğrenenler, bilmeden alır
Sevgiyle öğrenen, elbette yardır

Yaşayıp öğrenen, unutulmaz ki
Deneyip öğrenen, uyutulmaz ki
Aşk ile öğrenen, kurutulmaz ki
Herbir öğrenmenin, bedeli vardır
Bahattin Tonbul
26.6.2016

Bahattin Tonbul
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Öğretmenliği

Sevginin olduğu, her yer aydınlık
Seviyorum dedim, öğretmenliği
Sanki bir alevdi, heryer meydanlık
Bu yüzden sevdim ben, öğretmenliği

Aydınlık sesleniş, son umut ışık
Yemeği tüketir, eldeki kaşık
Öğretmen yaşamı, çocuğa aşık
Bu yüzden sevmiştim, öğretmenliği

Şiiri sayıyı, verir öğretmen
Güzeli sevgiyi, öğret öğretmen
Işık olmalıdır, desen öğretmen
Bu yüzden sevdim ben, öğretmenliği

Günü yakalayan, tutar baharı
Yürekler aydınlık,  olur buharı
Yaşamı tutacak, ilktir baharı
Bu yüzden sevmiştim, öğretmenliği

Sevdikleri şarkı, benden armağan
Beşinci sınıflar, hep darmadağan
Sınıf senin olmuş, öğretmen ağan
Bu yüzden sevdim ben, öğretmenliği

Mustafa Kemali, ondan öğrendim
İyiye kötüye, hayat verendim
Sevgidir geçmişin, onu görendim
Bu yüzden sevmiştim, öğretmenliği

İnsanlık servettir, cocukluk hayat
Sevgiyi verirsen, aşkını dayat
Nedir deme sakın, inkarı bayat
Bu yüzden sevdim ben, öğretmenliği
Bahattin Tonbul
22.5.2016

Bahattin Tonbul
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Öğretmenliğimin Dönüm Noktası

İlk başladığımda yıllar,geçmeyecek sandım
Dört yıllık öğretmene,kıskanarak bakardım
Memleketime de geldim,hiç anlayamadım
Ankara'ya tayinim çıktı,on yılı bıraktım

Ne zaman geçti bu kadar yıl,bir hesaplayalım
Oğlum ve kızım büyümüş,farkında olamadım
Daha çok var emekliye,gelince ayrılayım
Diyordum,dünya işi,bir türlü yapamadım

Şu an yirmi dokuzu çalışıyorum ben
İlk yıllardaki farklı olan düşüncemden
Hatırlayınca utanıyorum,adeta beklerken
Kendimi hazırlıyorum,emekliliği isterken

İşte dönüm noktası,bu olsa gerek
Öğrencilerimden ayrılmak, ayrı bir seçenek
Emeklileri görüyorum,acep ne etsek
Antoloji.com'a üye olmak cesaret verecek

Duygu ve düşüncelerimi,şiirle anlatırım
Antoloji.com'da biraz olsun rahatlarım
Otuz yıl bitsin de onu hedef koyarım
Öğretmenliğimin bitiş noktasını yaparım
5.9.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Öğütler

Elbet güzellikler, vardır dünyada
Yaşanan bu hayat, bitmez gel gitler
Çekilen çileler, durur rüyada
Yoketmek çok zordur, ölüm öğütler

Yüreğin sesidir, umutlar açık
Varlığın tükenmez, hayaller açık
Dinlemekten korkma, sevgisi açık
Yoketmek çok zordur, ölüm öğütler

Değişimin sihri, sevgide toplar
Hakikatın gücü, gönülde hoplar
Sevilen bu hayat, acıyı saplar
Yoketmek çok zordur, ölüm öğütler

Güzellik çirkinlik, gören göz yoksa
Severek kalplere saplanan oksa
Biryerde duramaz, ateşi yaksa
Yoketmek çok zordur, ölüm öğütler
Bahattin Tonbul
14.3.2014

Bahattin Tonbul
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Ökçeyi

Yeterki temiz ol, basar ayaklar
Aşk için sırtıma, vurdun pençeyi
Temiz yüreklerle, öter çıyaklar
Gitsin üzerinden, vurma ökçeyi

Kiminin gönlünde, kapılar açık
Kimi kapı çalar, kimisi kaçık
Her zerrede umut, güneşi balçık
Gitsin üzerinden, atma ökçeyi

Kimi mum olacak, kimisi de kul
Kimi su olacak, uçar ise kıl
Bunca zaman için, hayalleri yıl
Gitsin üzerinden, kırma ökçeyi

Hayat karşısına, çıkarsa duvar
Çobanın önünde, sayısız davar
Sabıra günaydın, şükürü savar
Gitsin üzerinden, sarma ökçeyi

Bir küçük hediye, bir küçük ilgi
Yaşama gücünü, sunan o bilgi
Allah’ın katında, olunmaz silgi
Gitsin üzerinden, yarma ökçeyi

Bahattin yüreği, insanı taşır
Bedeninde sağlık, güzeli aşır
Dünya cehennemdir, ahrette şaşır
Gitsin üzerinden, sorma ökçeyi
Bahattin Tonbul
26.7.2015

Bahattin Tonbul
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Öksürürsün

Hasret gönülleri,yakı verirsin
Ciğerler üşürse,hep öksürürsün

Her işte bir hayır sezilir bir gün
Allah hepimize sabırlar versin
Şu cansız bedenler dirilir bir gün
Hasret gönülleri,yakı verirsin

İçimde kalmasın yarimin ahtı
Yanarsa yürekler,elbet görürsün
Anılarda solsun,sevdanın tahtı
Ciğerler üşürse,hep öksürürsün
Bahattin Tonbul
29.7.2009

Bahattin Tonbul
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Öksüz Bu Ruhum

Aşktaki sevgi bitmez yalnız güzelim
Seni bekler severdi,öksüz bu ruhum

Küçükken arkadaşlık sanki bir olay
Büyüdükçe yılların eder mi kolay
Çalışmada dostluklar,ayrıca dolay
Aşktaki sevgi bitmez yalnız güzelim

Yalnız kalan gönlümü,sen neden aldın
Gittiğin o yerlerde,kokular saldın
Özlettin hep kendini,unutulmazdın
Seni bekler severdi,öksüz bu ruhum
Bahattin Tonbul
16.9.2010

Bahattin Tonbul
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Öksüz Değilim

Aşınmaz yüreği, dediklerini
Bensiz uzaklarda, gülme sevgilim
Sakın ha arama, sevdiklerini
Geri dönsen artık, öksüz değilim
Bahattin Tonbul
14.8.2012

Bahattin Tonbul
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Öksüz Kalan

Usul usul esen rüzgarlarda
Gönül ateşidir yakan
Sensiz kapandım kabuğuma
Umut kalmadı sevdamda
Hasret sarmış her bir yanımı
Bir elimde saz
Diğerinde üşümüşüm
Yar
Yaz günüydü ayaz
Her şey sana aitti sanki
Ne varsa dolmuş
Baksana
Öksüz kalan yüreğime
Bahattin Tonbul
4.12.2011

Bahattin Tonbul
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Öksüz Koydun Bizleri

Buralarda her an korku ve endişe ile yaşadın
Şimdi oralarda,yanlız başına neler yaparsın
Ben bu dünyada,sensizliğe hala alışamadım
Öksüz koydun bizi,Allah'a çok yaklaştın

Bizden selam götürdünmü  anne ve babana
Tanıştınmı oralarda benim babamla
Biliyorsun anam vardı hatırlarsın oralarda
Öksüz koydun bizi sende işte buralarda

Dedeni,nineni,dayılarını hattta Muhterem'i
Bilemediğim,sayamadığım oradaki geçmişini
Kaynaşı vermişsin,rüyalarımda göremiyorum seni
Öksüz koydun bu dünyada bizi,emanet etmedin beni

Canımız can içimiz mercan,sensizliğimiz oldu matem
Deneme,Şentepe,Anıttepe öğretmenleri geldi hemen
Namık Kemal İlköğretim ise başsağlığı diledi bizden
Öksüz koydun ayrıldın biliyorum çok acı cektin giderken
13.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Öksüz Koydun Dostları

Serap Hoca geldi çok üzgün,vicdanı rahat değil
Nebahat  hocam geldi,morali sıfır her anı sefil
Mine ve Orhan bey geldi hatıraların onlara kefil
Öksüz koydun hepsini,burda boyunları yere meğil

Fatma Belkıs geldi Konya'dan hemen
Öznür Topçam geldi seni yadederken
Hilal Abacı ise çok üzgündü seni anarken
Öksüz koydun hepsi seni bana sorarken

Sabiha Karabaş hasta olduğu halde geldi
Bedriye Baha her an devamlı yanımızda idi
Zeliş ile Zübeyde senin son banyonu ettirdi
Öksüz koydun onları hayat ne çabuk geçti
12.1.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Öksüzüm Öğretmenim

Yılları eskitirken,zaman nasılda geçti
Sordun mu? Hiç nedendir,nasıldır öğretmenim
Sen ben o nereye ki,yaşam ölümü seçti
Saçlarım aklanırken, öksüzüm öğretmenim

Yalnızlığın acısı,kayboluşu çeklerdi
Sen ağlarken hayata,çaresizlik eklerdi
Tutulur mu bilemem,suyu özlem beklerdi
Gün ağrırken şafakta,öksüzüm öğretmenim

Dünya densiz dönsede,sevgiyi kovalarsın
Suya hasret toprağı,özleyerek koklarsın
Yağmuru bekletirken,yar özünü yoklarsın
Sabah güneş doğsada,öksüzüm öğretmenim

Yapayalnız geceler,sabahları geç olsa
Sevda  dolu gözlerin,gönüllere bir dolsa
Sevsede sevmesede,yüreklerde tam solsa
Alem bizden kaçıyor,öksüzüm öğretmenim

Ömürler tükense de,karanlıklar bitsede
Yaşam gerçekten kısa,hayat uzun gitsede
Tersine hiç akar mı,sevda sana yetsede
Can suyum bekler seni,öksüzüm öğretmenim

Karda ateş bekleyen,hayallere kapıldım
Gönlümün hırsızına,senden önce atıldım
Alnımın yazısına,gören gözle katıldım
Duyup anlatılamaz,öksüzüm öğretmenim

Yüreğinden kan damlar,rüyadan uyanırsın
Ömrüne ömür katar,acıya dayanırsın
Gözünden yaş aksada,sevgiye boyanırsın
Beden isyan etsede,öksüzüm öğretmenim
Bahattin Tonbul
23.11.2011

Bahattin Tonbul
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Öldü Bile Bile

Bir yar daha soldu, unutamadım
Yalvardım Allah’a, kurtaramadım
Solma dedim yare, anlatamadım
Öldü bile bile, soldu yanımda

Kefen ile sardım, toprağı oydum
Ellerimle alıp, mezara koydum
Yüreğimi sanki, giderken soydun
Öldü bile bile, soldu yanımda
Bahattin Tonbul
26.7.2013

Bahattin Tonbul
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Öldü Gitti Ama

Öldü gitti ama, kalbimde yaşar
Anılar bir anda, terketmedi ki
Ruhumda kaynayıp, özümde aşan
O yar beni bensiz, bırakmadı ki

Ona olan aşkı, satamaz kimse
Yüreğimde parça, atamaz kimse
Onun yeri başka, soramaz kimse
O yar beni bensiz, bırakmadı ki

Geceler karanlık, gölgesi gelir
Hayali gönlümde, kaybolmaz bilir
Doğacak hayatta, sevenler ölür
O yar beni bensiz, bırakmadı ki

Esen rüzgarlarda, çıkar kokusu
Yağmur damlasında, yoktur korkusu
Elini uzat sen, toprak dokusu
O yar beni bensiz, bırakmadı ki

Kitaplar yazılmış onun adına
Hayaller kurulmuş, sevgi yadına
Unutulmaz aşkla, baktın tadına
O yar beni bensiz, bırakmadı ki
Bahattin Tonbul
14.11.2013

Bahattin Tonbul
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Öldükten Sonra

Kalın bir çizgiyi, çektin bir kere
Nefesin tükenip, bittikten sonra
Öyle derin çizdin, yazdın bin yere
Sol yanında sevdan, öldükten sonra

Bölüneceksiniz, her iki yana
Haddini bilecek, ağlarsa bana
Kendi öğrenecek, kalsa bir mana
Sol yanında sevdan, öldükten sonra

Su olmak gerekir, sessiz ve sakin
Sel olmak istersen, öfkeler hakim
Mum alevi isen, yakarsın lakin
Sol yanında sevdan, öldükten sonra

Türklük kalacaktır, açsan gözünü
Yüce peygamberin dinle sözünü
Ayrılık dünyada, silmiş yüzünü
Sol yanında sevdan, öldükten sonra

Volkan olmak ister, yakar gönlümü
Her şey hızla biter, tutsan ömrümü
Asla kul olmazdı, ezsen gönlünü
Sol yanında sevdan, öldükten sonra

Bahattin’in aşkı, sardı beynini
Nişanı ilahı, koydu zihnini
Kalp de hakikatı, sarsa tahmini
Sol yanında sevdan, öldükten sonra
Bahattin Tonbul
6.2.2013

Bahattin Tonbul
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Öldüm

Ben olmaktan geçtim, kapına geldim
Kalmamı istersen, açacak güldüm
Sen yeterki sen ol, uzakta eldim
Kim olmaya geldim, yalınız öldüm
Bahattin Tonbul
24.12.2013

Bahattin Tonbul
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Öldüm Dede Git

Sevdayı üfüren, elbet çok olur
Diyeceksen deme, bırak öyle git
Geriye dönmezsen, seven yok olur
Hayalin bitmeden, öldüm dede git

Gidişin tam oldu, dönmen gitmişken
Yüreğimi yaktın, veda etmişken
Bakışımı unut, yerden bitmişken
Hayalin bitmeden, öldüm dede git

Bir aşkdı bir sevda,  umuttu duyan
Sayılmadı günler, duysa da ziyan
Yaşıyanı varmı, sayılamıyan
Hayalin bitmeden, öldüm dede git

Yürü yürü ayrı, ulaşıyorum
Uyanmış gecede, aşk taşıyorum
Geçmişi tükendi, alışıyorum
Hayalin bitmeden, öldüm dede git

Bensiz düşün artık, nasıl bakmışım
Yüreğimde ateş, sana yakmışım
Saçına bağladım, saça takmışım
Hayalin bitmeden, öldüm dede git

Bahattin ne bitmez, saklı bedende
Toprağa bağlandı, o yar gidende
Giderken götürmüş,  aşkı verende
Hayalin bitmeden, öldüm dede git
Bahattin Tonbul
31.12.2016

Bahattin Tonbul
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Öldün

Sen öldün, bende öldüm, kimse bilmez halimi
Şu yalancı dünyada, sanki bir rüya gibi
Zaman kime bağlıysa, unutamaz zalimi
Aşkla kaybolmuş seven, gölgeler solmuş gibi
Bahattin Tonbul
27.2.2017

Bahattin Tonbul
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Öldüren Duman Söylemiyorum Adını

Dinlemeyin beni, için o zehiri,çünkü dünya insana değil hiç baki
Ben nefes alamıyordum bıraktım,sakın ha siz bırakıp da yaşamayın
Bir zamanlar içip öldüler,içmeden de öldüler,yaşasaydılar ne olur sanki
Güçlü devletler koruyor insanını, bekliyoruz mezara koymak için zamanı

Sen belki kendini düşünmüyorsun ama gelecek nesli hatırlamanı
Belki sana bıraktırır o zaman içtiğin zehirli olan dumanlı sigaranı
Unutmuştur miden ciğerlerin oksijeni,alışmıştır zehirli karbonlu dumanı
Çek içine al ağzından o müthiş dumanı ver burnundan dışarı atma anı

Her nefes yıkıyor bedeni,kaybediyor vücutdaki direnci
Korkma zayıflat ileride kolunu bacağını keserler belki
Acındırırsın kendine delerler nefes borunu yiyemezsin
Midendeki koku burnuna gelir kunuşmalarını da engellersin
04.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Öldüren Yaşatan

O yüce ulu tanrıdan
Af diliyorum dua yapıyorum durmadan
Kavuşacağız biliyorum bekliyorum o an
Dillerim dudaklarım kurumadan
Acı bize büyüksün yücesin sen yeri göğü yaratan
Seveni sevileni ayırtan
Buluşturan
Sonsuzluğu kuran
Yoktan var vardan yok yapan
O sensin,sen benimsin içime akan
Yürekler kaynatan
Aşkımı uzaklaştırıp yaklaştıran
Sevdayı unutturmayan
Sevgi dolduran boşaltan
Aşkımdan
Elveda demeden uzaklaştıran
Korkarım senden her an
Senden korkmayan
Aklı olmayandan
Küçük çocuktan
Öldüren yaşatan
Acılardan
Bahattin Tonbul
17.12.2008

Bahattin Tonbul
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Öldürün Beni

Ey benim garip gönlüm
Fakir ömrüm
Sevdiğim yarin yokluğu
Senin yokluğunla birlikte yakıp bitiriyor
Söyle Allah aşkına
Ne zaman çalacaksın kapımı
Benim
Bırak ne olur benimle farklı düşünmeyi
Sabır ver yanan yüreğime
Çaresiz acıların duruyor bak hala içimde
Çok özledim seni
Çünki sevdiğim  sen aldın  değil mi
Bir nefesdi o bana
Bir yudum suydu belki
Ama kokusu bambaşka birşeydi
Aşkımızı inkar edersem Rabbim sorsun
Özledim ona kavuşmak için
Seni
Anlaya bildin mi
Öldürün beni
Bahattin Tonbul
7.2.2012

Bahattin Tonbul
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Ölecekse Bilecek

Sonu var ömrümüzün, bekle bir gün gelecek
Ağlayanlar gülenler, elbet o gün bilecek
Seveni sevmeyeni, toprak olup gidecek
Ölecekse bitecek, ama boyun eğecek

Anlaşılmaz tam günü, hayat sudur bunu bil
Yaşadıkça doyulmaz, içip içip sende gül
Tadı tuzu dildedir, dostlar olmazsa sefil
Ölecekse bitecek, ama boyun eğecek

Al yanına aşkını, karanlıklar donuyor
Sevdiğine umudu, eşe dosta sunuyor
Duymasın bütün seven, hala bizi kınıyor
Ölecekse bitecek, ama boyun eğecek
Bahattin Tonbul
18.1.2017

Bahattin Tonbul
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Ölemem

Gül ağlama kardaş, bana lazımsın
O yar cennetinde, sensiz gülemem
Ağlatma arkadaş, alın yazımsın
Dünyanın son hali, sensiz ölemem

Kahraman olunca, alışlar senin
Korkaklar  kalınca, titrer mi tenin
Gülemem arkandan, sensiz bedenin
Dünyanın son hali, sensiz ölemem

Sır versen vermesen, anlatıyorlar
Yere bile düşsen, kullanıyorlar
Acayip haldeyiz, tanımıyorlar
Dünyanın son hali, sensiz ölemem

İyi kötü olmaz, yeter ki sen sev
Bir de bakarsın ki, kavuştuğun ev
Cennet bahçesinde, umutsuz o dev
Dünyanın son hali, sensiz ölemem

Güzel olan bir şey, en derindedir
Düşecek sanmayın, o yerindedir
Belki de çınlıyor, can serindedir
Dünyanın son hali, sensiz ölemem
Bahattin Tonbul
28.6.2016

Bahattin Tonbul
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Ölemezsin Sandım Anne

Hakkı hakka kal bilesin
Ateş yaktı yak  diyesin
Sevda yari nar edesin
Ölemezsin sandım anne

Sen benim ulu çınarım
Her akşam seni ararım
Gece gündüz hep yanarım
Sen benim canımsın anne

Uyuyamadın uyuttun
İnsan üstü bir soyuttun
Tüm sevdiğini doydurttun
Ölemesin sandım anne

Sensiz sokağa çıkmadım
Ateş olup da yakmadım
Senin acına bakmadım
Ölemesin sandım anne
Bahattin Tonbul
2.7.2009

Bahattin Tonbul
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Ölen Eşimdi

Bilirsin yalnızlık, beni yenmedin
Gülen arkadaşı, dost edişimdi
Onu unutmadım, seni ben yendim
En büyük hüsranım, ölen eşimdi

Akacak göz yaşı, değecek insan
Acıyı silecek, severek ansan
Yanında olacak, ruhuna doysan
En büyük özlemim, ölen eşimdi

Acıya düştükçe, yüreğin yanar
Sevda baş oyuncu, aşkına kanar
Dile getir onu, hakikat anar
En büyük servetim, ölen eşimdi

Bırak gözlerinden, anlasın yarin
Yaradan gönlünden, çıkmasın narin
Birde dile düşsen, olmazdı karın
En büyük servetim, ölen eşimdi

Nasıl sevdiğimi, git ona söyle
Usulca yanıma, katılsa şöyle
Fısıldar kulağa, duyulmaz öyle
En büyük özlemim, ölen eşimdi

Bahattin’im her an, anarım onu
Mutsuzsan bana gel, yüreğin sonu
Dost her zaman söyler, tükenmez konu
En büyük servetim, ölen eşimdi
Bahattin Tonbul
3.3.2013

Bahattin Tonbul
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Ölen Yarime mektup

Sen gittin gideli bu dünyada yalnız kaldımda
Acılarını dindirdin ermişsindir inşallah murada
Bana derler neyin gitti nelerin var öbür dünyada
Canım sevgilim bahar bayramı oldu şuan burada

Neler sordular sana ne cevaplar verdin orada
Bizlerde ona göre hazırlanalım olurmu burada
Bizim oraya gelmemize ne kadar var daha
Haber verde ona göre erzak alalım yanımızada

Baharda çok yeşil olur sizin köyün bayırları
Gönlüm istiyordu orda senin ile durmamı
Tez elden gittin yapamadık bahar bayramı
Gelirsem orada birlikte yaşarmıyız o anı

Yaz gelince bitecek sonbahar gelecek
Bir yılda iki bahar dolanmış olacak
Sen orada bende burada yalnız kalacak
Canım bahar bayramın mubarek olsun

Mektubumu alınca orada tanıyanlarada söyleyin
Kimse bilmez içimdeki yarayı boşa deşmeyin
Bu dünyada can verirken fazla acı vermeyin
Ona göre gelince sarılıp hepinizi bir bir öpeyim

Yeter Bahattin bu kadar yeter
Nilgün yarin burnunda tüter
Bu hasretlik ölümden beter
Bir gün sende gidersen eğer
18.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ölene Kadar

Ne seven beklerdi,sevda günahı
O zaten hasretti,ölene kadar
Unutmaz gönlünde,taşır sabahı
Yarini özlerdi,akşama kadar

Gitmesini izle,sakla kalbinde
Yokluğunu hisset,özle kalbinde
Acıları ezip,tutsan kalbinde
O zaten hasretti,ölene kadar

Son güneş doğardı,hasta beklerken
Umutlar boğardı,derdi eklerken
Sebepsiz ağardı,can terk ederken
Yarini özlerdi,akşama kadar

Gelmeni istemem,sancı çekersin
Hasreti istemem,aşkı ekersin
Bindiğin uçakta,önde tekersin
Yarini özlerdi,akşama kadar

Rüyalar görmüştüm,sen gittiğinde
Saçını örmüştüm,terk ettiğinde
Umuda demiştin,aşk bittiğinde
Ben zaten hasrettim,ölene kadar

Bahattin ekliyor,bitmez o ahlar
Ne hasta bekliyor,nede sabahlar
Yüreği tekliyor,yansın bedbahtlar
O zaten hasretti,ölene kadar
Bahattin Tonbul
22.3.9.2010

Bahattin Tonbul
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Ölene Kadar Hep

Seven insan gerçekten severse
Hiç unutmaz
Aralarında milyonlarca kilometrede olsa
Birlikte yaşarken verdiği müthiş o koku
Nefesindeki sıcaklık
Yanağına koyduğu  busenin ısısını
Hafızalarından atamaz
Anılar unuttuğunuz veya
Unutamadığınız şeylerle doludur
Dışarıdan baktığında göremezsin hiç birini
Hepsini saklar yüreğinde
Saçını okşadığın an
Konuşmasada gözlerinden akıtır hatıraları
Uyumak isteyince
Rüyalarında
Umudu yaşatır
Çocukluğunda yaşadıklarından
Yıllar geçsede unutamaz
Asla o an sizinle de olamaz
En fazla ihtiyaç duyduğu anda
Ortaya fırlar hepsi
Küçük bir arzu
Özlem belkide sıcaklıktır bu
Bütün her şeyi olgunlaştırır gönlünde
Yolunu izini kaybetmez
Taşır benliğinde
Umdunu özüne kor
Sevdasını arar sokaklarında
Şunu bilesiniz ki,sakın kaybetmeyesin
Onları
Onlarsız yaşamak mümkün değil
Yalnızda kalsan seninledir
Ölene kadar hep
Bahattin Tonbul
28.1.2013

Bahattin Tonbul
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Ölenler Cennete

Bir gün sevenler hasrete düşerse
Sevda gönüllerde parlayıp durur
Aylar yıllar aşkla çabuk geçerse
Ölenler cennette kabul olunur

Demişsin bahara,kalmışsın yaza
Gönül kervanını,atmışsın naza
Yattığın o yerde,olur mu baza
Ölenler cennette kabul olunur
Bahattin Tonbul
1.5.2011

Bahattin Tonbul
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Öleyim

Bilemezsin gönlümü
Yürek yakıp öldün mü
Aşkı tutamayanlar
Gönüllere küstün mü

Uzat elin öpeyim
Şu kalbimi vereyim
Seni kıskanacaklar
Uğruna ben öleyim
Bahattin Tonbul
3.2.2009

Bahattin Tonbul
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Ölmeden Önce

Ölmeden önce ki, tövbelerimi
Dünyamız bitmeden, ahir sadeti
Versen güzel nurlu, son cemalimi
Görmeyi nasip et, en son cenneti

Ölüm anında ki, bitmez o anı
Ey nefsim sen öl ki, Allah’ı tanı
Tüm kalbimi yaksın, Hak inananı
Görmeyi nasip et, en son cenneti

Namusuyla yaşam, kalpten olmalı
Onuruyla insan, hedef kalmalı
Şerefiyle ölüp, hakkı bulmalı
Görmeyi nasip et, en son cenneti
Bahattin Tonbul
28.1.2014

Bahattin Tonbul
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Ölmedin Ölmen

Benim yüreğimde, hiç ölmedin sen
Vücudun toprakmış, önemli değil
Soğuk bir kış günü, tükendi busen
Nefesin duyulmaz, Hakka can eğil

Uğurlandın sanma, bak sen öldün mü
İçerimde yaşan, iyi bildin mi
Ben olmadan orda, yalnız güldün mü
Nefesin duyulmaz, Hakdır can eğil

Bıraktığın herşey, yerli yerinde
Eşin çocukların, hepsi emrinde
Duruyor koltuğun, hala serinde
Sen ölmedin ölmen, Hak bu can eğil

Bazı insan vardır, ilkesi yaşar
Koyduğun kurallar, acımı aşar
Bizim evimize, gelenler şaşar
Sen ölmedin ölmen, Hak bu can eğil

Yaşattığın dünya, dilimde adın
Gelecek nesile, sunulmuş kadın
Gitmiyon aklımdan, nefisdi tadın
Sen ölmedin ölmen, Hak bu can eğil

Bahattin  umuttu, tükenmez dilek
Sevdiğin o güzel, desene melek
Cenneti alada, isterse felek
Kavuşursun ona, Hak bu can eğil
Bahattin Tonbul
5.01.2016

Bahattin Tonbul
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Ölmek Değil

Bil ki ölmek değil, hayata küsen
Ölmüş gibi yapıp, yaşatı verse
Hakka el açtıkça, umudu kesen
Sevdasını sarıp, toprağa girse

Yaşanan dünyaya, bir defa gelir
Adam gibi yaşa, hakikat bilir
Elbette sonunda, insanlar ölür
Sevdasını sarıp, toprağa girse

Sabahın güneşi, üstüne doğsun
Acılı yürekler, gönülde soğsun
Bütün umutların, aşkını boğsun
Sevdasını sarıp, toprağa girse

Minnet duy yabancı, sevsen hak eder
Kırılma der seven, gönül feteder
İhanet edene, kötülük keder
Sevdasını sarıp, toprağa girse

Dua et mutluluk daha da derin
Farkına varmadan, aşıklar serin
Sadakat öğrenir, hayaldir yerin
Sevdasını sarıp, toprağa girse

Daha güzel siyah, hayat bu yüzden
Yaşamı anlat ki, katılım özden
Herkesi sev ama, kötü kem gözden
Sevdasını sarıp, toprağı örtse
Bahattin Tonbul
19.11.2013

Bahattin Tonbul
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Ölmek İçin Geldik

Ölmek için geldik, nadir bu dünya
Dünü hayal ise, geçmişi rüya
Bugünü yaşamak, hakikat güya
Hayatta ağlayıp, gülmek armıdır

Sevgisiz dolaşmak, yürek nar iken
Dilleri tatlıdır, alem variken
Acısı zormudur, hasret yariken
Hayatta ağlayıp, gülmek armıdır
Bahattin Tonbul
15.5.2014

Bahattin Tonbul
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Ölmek İsterdim

Ölmek isterdim senden önce
Daha hayat doluydun
Yuvamı dokuyan
Yüreğimi o yandın
Birdaha gelirmiyiz yan yana bilmem
Ama
Rahat uyu cennetinde
Senden önce ölmek isterdim

Ocağıma ocak katandın
Söyle Allah aşkına  yüreğin camdan
İçinde de aynan olsun
Baktıkça beni göresin orada
Vazgeçtim toprak olmaktan
Seni koklamaktan
Toz olur bedenim
Rüzgara karşı
Uçar gökyüzünde
İşte bu yüzden
Cennetinde rahat uyu
Senden önce ölmek isterdim

Umudum sevdiğim yavrularım
Ayakta tutar oldu
Bunca sene
Sensiz onları koklayamazdım
Yokluğunu
Varlığını
Unutturamadım
Keşke
Keşke senden önce ölseydim
Bahattin Tonbul
7.11.2016

Bahattin Tonbul
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Ölmesi Bizden

Güzel dostluklardı, zaman çalsada
Bize kalan vefa, hepsi o yüzden
Bitmeyen hayali, tende solsada
Ölüm hakikattır, ağlayan bizden

Yaşam götürsede, bizdeki kalan
Bir sevgi hatıra, içinde olan
Hiçbir an unutmaz, yalınız alan
Ölüm hakikatsa, birşeyler bizden

Yapamadıkları, şeyleri senin
Yapamayacağı, gelecek tenin
Söylemek istersen, sevdası benin
Ölüm hakikatsa, acısı bizden

Bir yudum su içsem, susarsam salsın
Sevdiğim o yari, ararsam alsın
Bağlasın göğsüme, yaşatıp kalsın
Ölüm hakikatsa, uyması bizden

Aşkı yorumlayıp, dili özeldir
Dile gelmeyeni, elbet ezeldir
Sevda çeken gönül, kalpde güzeldir
Ölüm hakikatsa, sevmesi bizden

Yaşanmış sevdanın, yüreği bolmuş
Kitapsız şairin, dileği olmuş
Sermayesi Allah, şeytanı solmuş
Ölüm hakikatsa, gitmesi bizden

Bahattin’i yakan, sevgili yarmış
Özlemin kokusu, etrafı sarmış
Onun için dünya, elbet bekarmış
Ölüm hakikatsa, ölmesi bizden
Bahattin Tonbul
24.10.2013

Bahattin Tonbul
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Ölmesi Yordu

Sevda çekmek hoştu, yari düşünmek
Gönül çöle düşmüş, acısı zordu
Dünya sanki boştu, umut eşinmek
Toprak susuz kalmış, ölmesi yordu
Bahattin Tonbul
4.3.2014

Bahattin Tonbul
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Ölmeye Geldim Buraya

Ölmeye takatin varsa durma orada
Yüreklerde yanıp tutan sevda burada
Allah’ına kavuşmaksa hepsi yanında
Gülmeye değil ölmeye geldim buraya

Benden öncekileri selam gönderiyor
Açmış göğsünü de bana siper ediyor
Melekler tutmuş elimden haydi gel diyor
Gülmeye değil ölmeye geldim buraya

Bak bayrağı düşürmedim elimde durur
Kahpece mermileri göğsüme dokunur
On yedi arkadaşız el ele tutunur
Gülmeye değil ölmeye geldim buraya
Bahattin Tonbul
8.10.2008

Bahattin Tonbul
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Ölmeyecekte

Her kişinin bir sevdiği vardır
Yağmur onun kokusunu taşımalı
Rüzgar sesini
Gece sabahı özlerken
O da beklemelidir heyecanla
Sevenin yüreğini
Kalbi pır pır etmeli
Bedeni taşıyan ayaklar
Dolanmalı vücudun altında
İşte o beden tir tir titremeli
Yari evinde beklerken

Bakmaya kıyamadığı güzel
Ateş olmuş vücudunda
Her hücresinden aşk fışkırmakta
Damarda dolanan kan
Çölde susuz kalmış insan misali
Ölene dek sever yarini
Her şey boş giden gitti
Kalan gideni sevdikçe ölmez o aşk
Mahşere kadar da
Ölmeyecekte
Bahattin Tonbul
27.7.2011

Bahattin Tonbul
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Ölmeyi

Gözlerinin rengini
Unuttum sanma
Hatırlatır bana simsiyah
Geçmişi ve sessiz geceyi
Sevgi dolu yüreği
Bazende özleyerek gülmeyi
Bambaşkadır göz bebeklerin
Bende
İçine alır her an beni
Hemde  yüreğimdeki sevgimi
Anla artık
Umutsuz  hecelemeyi
Kalkta bak inanmazsan
Sağına soluna
Yerde gökte
Dağda taşta
Tek başına
Yapa yalnız
Bırak ne olur bensiz gezmeyi
Hatta özlettin bana
Sana gelmeyi
Bir kış gecesi
Soğukta hasret çekerek ölmeyi
Bahattin Tonbul
3.10.2013

Bahattin Tonbul
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Ölmez

Akşam olur, sabah olur, yar gelmez
Gelse bile, kıymet kadir, hiç bilmez
Gece olmuş, sana yüzü, pek gülmez
Yüreğimden, uzak olsa, ruh ölmez

Ölmez yarim, ölmez gülüm, hep düşün
Gönülerden ayrılamaz, çok işin
Yokluğunda, pişiyorsa, gidişin
Yüreğimden, uzak olsa, ruh ölmez

Üşümüşse, o sıcağın, kaybolmaz
Karanlıkta, ışımışsa, ay solmaz
Hayallerim cennetinde, yokolmaz
Yüreğimden, uzak olsan, ruh ölmez

Dillerimden, hiç düşmüyor, yar adın
Yanağımda bak duruyor, o tadın
Ölümünde, pek müthiştin, be kadın
Yüreğimden, uzak olsan, ruh ölmez

Ağaçlardan, ders almalı, bakışlar
Dallarına konacaktır, o kuşlar
Elleriyle vurulacak, alkışlar
Gölgesinde, yatılacak, ruh ölmez,
Bahattin Tonbul
28.1.2013

Bahattin Tonbul
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Ölmez Bedende

Bir elim yerde,diğeri gökte
Birbirlerinden,çok uzak yerde
Tutmaya bak sen,gücün yeterse
Aralarında ki,uzak mesafe

Acaba neden,oldu bu böyle
Olan bitenden,habersiz diye
Bu eller kollar,aynı yerinde
Seven kalplerse,durur bedende

Bakan olmazdı,taş gibi yürekte
Kaybolmasın aşk,tuta bilsen de
Dolaşıyordur,istemesen de
Seven tüm kalpler,ölmez bedende
Bahattin Tonbul
15.09.2008

Bahattin Tonbul
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Ölsem Diyorsun

Her şeyini al git,istemiyorum
Kolumu tutupda, haydi diyorsun
Gözlerine bakıp,gülemiyorum
Kokunu alıpda,ölsem diyorsun

Şiirler yazıpda,aklıma gelme
Benden uzaklarda,göğsümü delme
Mevzu kalbin ise,benimle gülme
Kokunu alıpda,ölsem diyorsun

Güvenin kalmamış,içimi yakar
Hayatın şimdi de,su gibi akar
Toz pembe duygular, uzaktan bakar
Kokunu alıpda,ölsem diyorsun

Benim olduğunu,düşünsene bir
Toprağa katıpda,alalım tetbir
Hayatın şimdiden,olmuşsa kalbur
Kokunu alıpda,ölsem diyorsun

Hayatım tamamen,artık sen olsan
Sevdan doğduğunda, benimle solsan
Yanıma koşunca,sevgiyle dolsan
Kokunu alıpda,ölsem diyorsun

Mutlu etmesini, biliyorum ben
Seni canımdan çok seviyorum ben
Bilirim bu yüzden,sevmelisin sen
Kokunu alıpda,ölsem diyorsun
Bahattin Tonbul
8.8.2012

Bahattin Tonbul
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Ölseydim

Gelmiş geçmiş o günlere can ben ne deyim
Desemde dağlara son derdimi söyleyin
Yar bensiz geziyor bak ben neler edeyim
Çok sevmiştim onu,yüreğimde eyleyin

Çok hesapsız sevdim itiraf ediyorum
İtiraf etmesemde vaz geçemiyorum
Tek seveni değildim bak sabrediyorum
Sevmiştim onu yanında keşke ölseydim

Onsuz geçmiş tüm baharı ben neyleyeyim
Dinleyin dostlar ben kimlere söyleyeyim
Yar bensiz toprak olmuş kalpde eyleyeyim
Sevmiştim onu yanında keşke ölseydim
Bahattin Tonbul
18.12.2011

Bahattin Tonbul
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Ölsün

Göğsüme açtığın, sevda pasajı
Acep aldandım mı, nerden bileyim
Kalbime attığın, çağrı mesajı
Uzun uzun çalsa, ölsün dileyim
Bahattin Tonbul
13.8.2012

Bahattin Tonbul
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Ölüm

Onunla kayboluyor geçen zaman
Doğmadan önce ve sonraki
Sevdalar
Gönülleri yakıyor
Sevmek sevmemek ayrı bir tat
Oluveriyor dudaklarda
Yaşmaya renk katıyor
Gökkuşağı
Fakiri zengini hatta
Hırsızı haydudu
Ayırtmak inan çok zor
Çünkü bazısı sende
Bazısı da senden içeri
İktidar olmuş göğsünün hatta
Bedeninin üstünde
Ak kaşık gibi yalancıktan parlıyor
Güneş ışığının etkisiyle
Kendi enerjisi zannediyor
Zavallı
Yaklaşınca anlıyor gerçek gücünü
Ağlayacak ağlayamıyor
Nefes almana bile zaman bırakmıyor
Vedalaşmadan alıp götürüyor seni
Gerçek yüzleşeceğin o yere
Beklediğin  kavuşmak için
Bilmeden zaman harcadığın
Arkasından koştuğun
Adına ad koyduğun bu ölüm
Bahattin Tonbul
2.9.2010

Bahattin Tonbul
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Ölüm Bu Bizlere

Ölüm bu bizlere
Sabahın seherinde düştüm
artık o yerlere
Ilgıt,ılgıt esen rüzgar,değmiştir
bizim güzellere
Çok sordum soruşturdum
El değmemiş bakirelere

Hayatın tadı kaçtı,bu dünyadan
İçindeki fertlere
Korkmayın ağlar beyler,gidenlerden
Haber yok geleceklere
Düşünsene ha bu sene ha gelecek sene
Karşılaşacaksın bir kere
Bahsettiğim şeyi anladın mı dostum
Ölüm bu bir kere
13.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ölüm Geldiğinde

Takılır bir yerde, sevdaya aşka
Umuda bağlıdır, beklenti yeter
Sevda bir tutkudur,gönülde başka
Ölüm geldiğin de, korkular biter

Nedir bilirmisin, dünya koskoca
Kadın mal mülk makam, hepsi son loca
Gönüllerde sevda, yarde bir baca
Ölüm geldiğin de, korkular biter

Lüzümsuz işlerle, boşa uğraşma
Kalpde sayılanla, yalnız dalaşma
Allah’ımdan uzak, sakın dolaşma
Ölüm geldiğin de, korkular biter

Acılar bütündür, gözde perdeler
Allah’ımdan uzak, deme irdeler
O dünyaya dahil, bitmez yerdeler
Ölüm geldiğin de, korkular biter

Reislik oyunu sana mı düştü,
Gördüğün hakikat, belki de düştü
Seni veren Allah, gönlünde pişti
Ölüm geldiğin de, korkular biter

Korkulan korkuyu, Allah’ım salır
Can dünyaya dahil, takılar kalır
Kurgular yürekten, sevdayı alır
Ölüm geldiğin de, korkular biter
Bahattin Tonbul
2.10.2012

Bahattin Tonbul
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Ölüm Hak

Umutlar yok olur, rüzgarın eser
Dünyada çok olur, bağlar bahçeler
Altın para pulun, rüyanı keser
Ölüp gelince de, boştur kepçeler

Deseler de sakın,  sakın ha sakın
Aldanıp da kanma, gönül de akın
Allah’ın katında, cennete bakın
Ölüm hak olunca, boştur o eller

Kanuniye  baksan, neler götürdü
Furavun Mısırda, halkı bitirdi
Cennet köşesinde, umut yitirdi
Ölüm hak olunca, boştur kefenler

Sevip sevilenler, aşkı yaşadı
Allah aşkı kalpde, sonsuz yaşadı
Umudu tadanlar, kalp de yaşadı
Ölüm hak olunca, koştu erenler
Bahattin Tonbul
28.1.2013

Bahattin Tonbul
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Ölüm Hak Olmuşsa

Şu fanidünyada, yazamaz güzel
Ahiret insanda, yaşanır elbet
Verilen güzellik, elbette özel
Ölüm hak olmuşsa, zamanı bellet
Bahattin Tonbul
22.12.2013

Bahattin Tonbul
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Ölüm Hak Olunca

Ayrıldıktan sonra, farkına vardı
Çevresindekini, bilemezdin ki
Aşk olsun dost olsun, içinde yardı
Ölüm hak olunca, silemezdin ki

Anlamsızdı herşey, ne arıyorsun
Yıllar sonra olsa, aşk sarıyorsun
Sevdası gönlünde, can karıyorsun
Ölüm hak olunca, silemezdin ki

Gece yalnızlıkta, o ıssızlığın
Yüreğinden gitmez, vefasızlığın
Hakikat yanında, tarafsızlığın
Ölüm hak olunca, silemezdin ki

İnmişti siyahı, kirpiklerine
Kalbini bağlamış, sevdiklerine
Ceplerinde gizli, gördüklerine
Ölüm hak olunca, silemezdin ki

Turnalar kanatlı, nasıl vurmuşsun
Yüreğinle birlik, bak uçurmuşsun
Kor ateşli acı, tutuşturmuşsun
Ölüm hak olunca, silemezdin ki

Bahattin’i sever, bütün hancılar
Şafağına sürmüş, bitmez sancılar
Gün batımı salmış, öksüz yancılar
Ölüm hak olunca, silemezdin ki
Bahattin Tonbul
10.10.2012

Bahattin Tonbul
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Ölüm Hak Olur

Mesafe kaybolur, insan severse
Hayal gerçekleşir, kader hapsolur
Kendi gerçeğini, seven överse
Geçinmek mahkumdur, ölüm hak olur

Sahte dünyamızda, gönül oyalan
Gerçek diye kanıp, hayat hep yalan
Yaklaştığın mekan, mezardır kalan
Getirmek mahkumdur, ölüm hak olur

Seven sahip olur, aşık olunca
Henüz gerçekleşmez, zaman kalınca
Sahte dünyalarda, yari solunca
Yaşamak mahkumdur, ölüm hak olur

Sevmediğin halde, sever davranma
Sevgi hakikattır, boşa aldanma
Hayal kırıklığı, büyürse kanma
Gülmek mahkumdur, ölüm hak olur

Bahattin kendin ol, seveceksen sev
Kuşkucu da olma, hakikati öv
Aynı çimen için, nefretini döv
Sevmek mahkumdur, ölüm hak olur
Bahattin Tonbul
17.8.2013

Bahattin Tonbul
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Ölüm Haktır

Biranda sevdiğim kayboldun gittin
Sensiziliğin de ben,emanetini
Yıllarca korudum,nasıl sabrettin
Anlatırsın orda vehametini

El ele tutuşup,yaşa zahmeti
Yaradanı buldun,oydu hikmeti
Allah’ın bizlere,son rahmeti
Ölümdür bilesin,yar kıymetini

Kalbiyin sancısı, sönük bu şehir
Akan sular bize,coşmuş bir nehir
Yediğim yemekler,sensiz bir zehir
Ölüm haktır bilin,yar kıymetini

Tanıdık o ateş,dokunsan yakar
Ağlayan gözlere,kim olsa bakar
Sevenin göğsünde,hasretlik akar
Ölüm haktır bilin,yar kıymetini

Gün yüzüne doğar,bütün gizlilik
Ay ışığndadır, talihsizlilik
Arayıp soranda,çaresizlilik
Ölüm haktır bilin,yar kıymetini

Bir ağaç gövdesi,ne kadar hissiz
Uçurum böceği,o kadar sessiz
Allah’ın çölü de,o kadar ıssız
Ölüm haktır bilin,yar kıymetini
Bahattin Tonbul
25.3.2012

Bahattin Tonbul
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Ölüm Korkusu

Allah'ım bu nasıl bir duygu
Yıllarca insanlara yaşattığın ölüm korkusu
Kardeşinde,annesinde veya babasında buldumu
Yakar,yakarda yüreği bitmez tükenmez olan
Ölüm korkusu.
Peki bunu yarda görürsen acep ne olur
Onunla ölmek ister,severse onunla bir,
Olur bütün duygusu
Yaşamak yoktur artık aklında
Hayattan tad alamaz
Çünkü sevdiği yok ya bu dünyada
Yalnız kalmış kimsesi yok artık
Tek kurtuluşu ölüm
Yok artık bitmiş özlem,olmuş
Onun bu tutkusu
01.05.2008
bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ölüm Mutluluğa

Ölüm mutluluğa, bir dalga kadar
Yakın ve hüzünün, anahtarıdır
Hedefe ulaşmak, içinde yatar
Direniş zaferin, yaralarıdır

Taşlanmayan kalbin, yükü ağırdır
Hafifleten sebet, kimde kağırdır
Geleceğin yükü, tende sağırdır
Direniş zaferin, yaralarıdır

Yetenek ayrılmış, tercihiniz kim
Olduğunu göster, bilinmez hekim
Ziyadesi farklı, ne biçim çekim
Direniş zaferin, yaralarıdır

Anlaşılır gibi, bir derdin mi var
Kendini anlatıp, farkettin mi yar
O vakit susmazlar,  nedir söyle kar
Direniş zaferin, yaralarıdır

Bundan gayri bizim, dostumuz oldu
Bizi bilmeyenler, hedefde yoldu
Bilenlere selam, yüreğim soldu
Direniş zaferin, yaralarıdır

Bahattin ruhunda, açılan yara
Ayna taşıyanlar, olsaydı kara
Dost sözü iyidir, atsan bir nara
Direniş zaferin, yaralarıdır
Bahatttin Tonbul
30.9.2016

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ölüm Sararsa

Doğruluk emanet, sevgi emirde
Umudun elçisi, seni ararsa
Yalanı hiyanet, aşkı tamirde
Kaybolmaz gönüller, ölüm sararsa

Hayatın mahkumsa esir olmuşsun
Gölgede güneşe bakıp solmuşsun
Ağlayan gazelle, neyi bulmuşsun
Kaybolan gönüller, ölüm sararsa

Acılar altında, toprağı eşme
Sevgisiz gönül de, yanmadan pişme
Karanlık gecede, ayrılıp düşma
Kaybolmaz gönülde, ölüm sararsa
Bahattin Tonbul
4.1.2014

Bahattin Tonbul
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Ölüm Tende Hayalse

Yıllarca yağmur yağdı, suları akıp gitti
Bu alemde yaşayan, fakiri de aç gitti
Zengin yedi içti de, mezara neyle gitti
Ölüm tende hayalse, sevenler kalpde yetti

Dünya gerçek olsaydı, aşklar tükenmez setti
Rüyaları sevgide, gönül yürekte bitti
Nice han nice sultan, bu alemi terk etti
Ölüm tende hayalse, sevenler kalpde yetti

Gözler bize pencere, herbakan görüp geçti
Sevdiğim o güzelin, ateşi yaktı geçti
Acıları tenleri, toprağı delip geçti
Ölüm bende hayalse, sevenler kalp de yeti

Ey cihanın bedeli, şimşekler aktı düştü
Sevda gönülde mahkum, hakikat  vurdu deşti
Hasret içimdeki kül, ateşi yaktı pişti
Ölüm tende hayalse, sevenler kalp de yeti
Bahattin Tonbul
31.3.2013

Bahattin Tonbul
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Ölüm Yalnızım

Kırarmışsın beni, günün birinde
Çekip gittin erken, sevdam elinde
Elveda etmeden, gündüz serinde
O yürek yok bende, yalnızım ölüm
Bahattin Tonbul
13.9.2016

Bahattin Tonbul
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Ölüm Zor Gelir

Karanlık geceler, bitmez tükenmez
Hayalin rüyamda, karşıma gelir
Duymasın duyanlar, hasret çekilmez
Sarmazsan göğsüne, ölüm hak gelir

Ne şarkı söylersin, bana bakarak
Türküler dinlersin, kalbe akarak
Ağlayıp eğlersin, acı yakarak
Sormazsan dostlara, ölüm hak gelir

Söylese bir türkü, şiirler sırsa
Ağlayan gözleri, dostlara sorsa
Yılların hasreti, içini yarsa
Bilmeyen dostlara,ölüm zor gelir

Faydası çok uzak, ateşle yandık
Alnımın yazısı, umudtur sandık
Boşuna ağlayıp, herkese kandık
Sormayan sevdaya,ölüm zor gelir

Rüzgarın esişi, yüzüne vursun
Yürekleri yakan, ateşde korsun
Göklerde biliyor,Allah’ım sorsun
Bilerek beklenen, ölüm zor gelir

Bahattin sevdanın, bitmez sözleri
Toprağı kazdıkça, bitmez izleri
Unutmak ne mümkün, ağlar gözleri
Çılgınca sevene,ölüm zor gelir

20.3.2017

Bahattin Tonbul
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Ölümden Beter

Ey benim memleketim,sevdan burnumda tüter
Özler olmuş geçmişim,acın içimde biter
Mazide dileklerin,hasret bağrımda titrer
Sensiz geçen günlerin,inan ölümden beter

Ellerin titreyecek,toprağını açarken
İçinde eriyecek,kokuları saçarken
Ruhun gerileyecek,ölümüne kaçarken
Sensiz geçen günlerin,inan ölümden beter

Umut dolu gönlümü,sarmış delicesine
Yarin toprak oluşu,varmış en incesine
Yalnız kalan bedenin,uçmuş gelircesine
Sensiz geçen günlerin,inan ölümden beter
Bahattin Tonbul
2.7.2011

Bahattin Tonbul
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Ölümdü Sonlar

Çokmu sever kadın, açmış çiçeği
Yaşamış duyguyu, sever hep onlar
Demek doğru değil, sever erkeği
Hayatı unutmuş, ölümdü sonlar

Gidilecek yeri, geniş bir bahçe
Akşam karanlığa, sarılmış onlar
Huzura ermeden, meçhulü akçe
Hayatı unutmuş, ölümdü sonlar

Yaşamı gülmeyi, unutmaz cefa
Hak etmeyi görmez, gönülde vefa
Unutulmaz dostluk, kalplerde sefa
Hayatı unutmuş, ölümdü sonlar

Konuşmaktan kutsal, sesizce susmak
Söylenmeyen sözü, bilmeden kusmak
Gölgeye saklanıp, ıssızca pusmak
Hayatı unutmuş, ölümdü sonlar
Bahattin Tonbul
14.7.2013

Bahattin Tonbul
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Ölümdür Sevkin

Sevgiyi anlamak, rutben koltuğun
Kabir kapısında, tükenir mevkin
Hayatı yaşamak, nedir korktuğun
Eninde sonunda, ölümdür sevkin

Hainlere inat, yaşatan olsa
Sevdiğinisorarsa, gönülden solsa
Hayali umuttur, yanında kalsa
Eninde sonunda, ölümdür hakkın
Bahattin Tonbul
29.4.2017

Bahattin Tonbul
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Ölüme Koşacak

Hiç sönmedi yanan,ateş içinde
Aşkı dindirecek gücüm kalmadı
Ruhum titreyecek,özlem içinde
Ölüme koşacak gücüm kalmadı

Sevda güneşini,tuta bilirsen
Esen rüzgarlarda,uça bilirsen
Karanlık gecede,yata bilirsen
Ölüme koşacak.izi görürsün

Hayalin gözümden,hiç gitmedi ki
Anılar maziyi,terk etmedi ki
Kötüler güzeli,hiç sevmedi ki
Ölümü aşacak,iz sürmedi ki

Yaratan sevdayı kalbine koymuş
Bitmeyen rüyayı,zamana oymuş
Gündüz karanlığı,bilmeden soymuş
Ölüme koşacak,gücüm kalmadı

Deli divaneydi,yanan gönlümde
Dalından koparmış,solmuş gülümde
Benden uzaklaşan,yarin ömründe
Ölüme koşacak yüzüm kalmadı
Bahattin Tonbul
8.6.2011

Bahattin Tonbul
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Ölüme Koşuyor

Eninde sonunda, gelecek ölüm
Ölümden korkuyor, buluşuyoruz
Hayatın umudu, bitecek gülüm
Ölüme koşuyor, doluşuyoruz
Bahattin Tonbul
30.4.2017

Bahattin Tonbul
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Ölüme Ulaşmak

Hayırlı sabahlar, ne kadar basit
Yaşamak gönülde, ayrı bir   olay
Karanlıkta gece, farklı bir kesit
Ölüme ulaşmak, gerçekten kolay

Pişman oldukları, dilde dolanır
Yapamadıkları, ayrı kollanır
Özlediklerimiz, kalp de sollanır
Ölüme ulaşmak, gerçekten kolay

Yüreğinde taşır, aşklı azalar
Çaresiz dertleri, söyler yazarlar
Vurulan tellerle, öter o sazlar
Ölüme ulaşmak, gerçekten kolay

Küçücük şeylerdir, yeriniz varsa
Her şey insancadır, umudun arsa
Sevmek yaşamaksa, kefenin karsa
Ölüme ulaşmak, gerçekten kolay

Gelecek zamanlar, bahardır belki
Yaşamadan yaşlan, hayattır ilki
Yaşlanmadan yaşa, gönülde saki
Ölüme ulaşmak, gerçekten kolay

Bahattin tek çare, mutluluk tatmak
Sevdayı paylaşıp, rüyada yatmak
Bir şarkı söyleyip, gülü aldatmak
Ölüme ulaşmak, gerçekten kolay
Bahattin Tonbul
2.9.2014

Bahattin Tonbul
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Ölümle

İnsan ne benzer,cansıza
Neden toprağa girersin
Seven acırsa kansıza
Aşkını mezara gömersin

İşte o zaman geçmezdi
Sabahlar,nede akşamlar
Sevdayı hiç istemezdi
Ölümle son buluşanlar

Yokluğunda buldum onu
Yarınlara oldun konu
Kaybolman dünyamın sonu
Ölümle kucaklaşanlar

Bensiz olmanı istemem
Yaralı kalbi kes demem
Özler iken  de küsemem
Ölümle kucaklaşırken
Bahattin Tonbul
13.6.2011

Bahattin Tonbul
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Ölümle Yok Olmazsın

Korkum kalmadı artık ölümden
Hayat adım,adım içimi delerken
Bakma bana öyle yüreğin erirken
Sen varsın ya  orda bizi beklerken

Adı soğuk kendisi ortada yok ölüm
Hiç mi merhametin olmadı be gülüm
Seni inan ben canımdan çok sevdim
Ama bu acıyı içimden sökemedim

Korkma yürürken ölürüm diye
Yok artık ortada sevda ile birlikte
Kalbini yıllarca taşıdın toprağa gömse
Yetişmez dertler sakın yok olmazsın ölümle
1.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ölümler

Hepsi gözlerimin önünde
Özlem duydukça hep seni arıyorum
Anılar güzelleşiveriyor geçmişimde
Kaydetmişler içerime
Seni
Unutulmazsın diye
Yaşanmış ve yaşanmamışları
Hepsi yaratandan sana hediye

Ruhuma acı dolmuş
Seni senin sensizliğini
Özler olmuş
Hata gittiğin o  sessiz sedasız ölümü
Umut sanmış
Ayrı kalan bu gönlü
Hep o anları yaşatmış göğsünde
Kaçmak kaybolmak kurtuluşmuş
Belki de
Belki özlem duyanlar için
O  yalnız sessiz
Olan ölümler
Bahattin Tonbul
2.9.2010

Bahattin Tonbul
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Ölümse Kolay

Büyüğü bilmeyen, Allah’I bilmez
Ananı atanı sevde öyle  say
Bereket ondadır, sanki görülmez
Gönlündeki aşkın, ölümse kolay

Huzur ve afiyet, verenide o
Nefsine terbiye, edenide o
Dilersen hak için, görünsede o
Ruhumdaki aşkın ölümse kolay

Aklın dışındaki olan herşeye
Kalp gözünü açıp, koysan köşeye
Akıl almaz olan, sonsuz neşeye
Ruhundaki aşkın, ölümse kolay
Bahattin Tonbul
1.6.2013

Bahattin Tonbul
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Ölümü Beklerken Baden

Hatıralar yoksa hayaller zorluyor geçmişe dönerken
Bazen iyi bazende ölüme yaklaşan bu beden

Beni sabah akşam zorluyor,ruhumu toplarken
Başka düşünemiyorum sen aklımdayken

Sebepsiz doğmuyor güneş tepeden inerken
Bakmak istersin ona dünyayı terk ederken

Bilmiyorum o manzarayı gördünmü sen
İçimi oynatıyor inan ölümü beklerken

Doğmuyor yavru,rahatı yerindeyken
Alıştığı dünyayı,ağlıyor terk ederken

Yaşadın bunları oraya giderken canım sen
Nasıl bir yer merak ediyorum ölümü beklerken
05.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ölümü Bilir

Her nefes atışta, nasıl sevinir
Zamanlar geçtikçe, mezara gelir
Acıyı tattıkça, elbet dövünür
İnanmak istersen, ölümü bilir

Dünya güzel ise ölüm niye var
Cennet özel ise, gülde diken var
Acıyı tatdıkça, gönül hep kanar
İnanmak istersen, ölümü bilir

İdraksiz mahluktur, düşünemez ki
Her insan severse, karışamaz ki
Tadacak ölüme, erişemez ki
İnanmak istersen, ölümü bilir

Dünyayı beğenmez çok adam gördüm
Alemden vaz geçmez, yaşarken öldüm
Ölüme baktıkça, sonunda erdim
İnanmak istersen, ölümü bilir
Bahattin Tonbul
21.7.2013

Bahattin Tonbul
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Ölümü Hatırlama

Allah insanlara ölümü hatırlatmak için
Bazen en sevdiği,kişiyi alıyormuş seçip
Beni unutmayın,heran kendinizden geçip
Bu dünya sonsuz değil,ebediyeti gözleyin

Aşkı sevgiyi sana bana gösterdin
Bu saydıklarımı insanlığa hep verdin
Birbiriyle kaynaştırıp,muhabbet ettirdin
Dur bekle öyle bilki ölümsüz değilsin

Yaşarken anlıyamazsın bütün bunları
Kaybedince kıymetli olur hep o anları
Geçmişi geleceği günü ve haftaları
Filim şeridi gibi çok kısa olur zamanları

Yakın zamanı hatırlayamazsın,ta çocukluğu
Anne ve babanla yaşadığın hep o yoksulluğu
Evlendiğin anı,kardeşin ve çocukların doğduğu
Perde perde gözün önünde oluyor bütün yoğunluğu
25.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ölümü İstiyorum

Kurtulmuşsun canım kurtulmuş
Yerinde rahat yat mutlu olmuşsun
Allah'a gidip ona kavuşmuşsun
Ne kadar zor ölüme ulaşmışsın

Savdın sıranı kurtuldun can vermekten
Allah bizi de ele avuca düşürmekten
Sesiz acısız ölümü istiyorum yürekten
Bir gün kurtulurum  heran dua etmekten
14.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ölümü Öğrettin Bana Anne

Çok mu geç geldim dünyaya dersin annem
Zaman su gibi çok seri geçti
Sana huzuru gösteremeden sevgimiz esirleşti
Mutluluğu anlamaya yeni başlamıştım ki
Kaybettim seni toprağa terk ettiğim günü
Anlayamadım, o günü her şey yaşamam için yok olmuştu
Yada yaşama yeni bir nokta dönemeç miydi?
Anne beni duyuyor musun
Göz yaşlarım kurudu ağlamaktan dünyam sanki yeni
Kime ben bundan sonra,anne deyim ki
İlk sevgim sanaydı daha sevmeyi bile öğretmedin ki
Ölümü öğrettin bana
Anne neden böyle bir yolu seçtin ki
10.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ölümü Tatmak

Susmalısın belki,kalpler konuşsun
Ölümü tatmakta,sessizlik demek
Kefeni toplayıp,mezar oluşsun
Bedeni gömmekte,temizlik demek

Yerlerin sahibi,bakarsan belli,
Kiracı değilsen,umutlar telli
Yaşını söylersen,deme sen elli
Ölümü tatmakta,sessizlik demek

Yaşayabilirsen,yaşa sen dostum
Hepsi misafirlik,yerdeki postum
Hasreti çekerken,inan yok kastım
Ölümü tatmakta,sessizlik demek

Bu bedenler hepten sana emanet
Zamanı gelince,biter keramet
Hakka inanmakta,gerçek selamet
Ölümü tatmakta,sessizlik demek

Sana tutulmuşum,desen hikaye
Yürekten parçalar,ayrı bir gaye
Gönlüm kıymet bilmez,sevdam bipaye
Ölümü tatmakta,sessizlik demek
Bahattin Tonbul
19.7.2011

Bahattin Tonbul
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Ölümü Yaşamadım

Sessizlik keskin rüzgar,yalayıp da geçermiş
Sensiz geçen zamanı,bilmem nasıl yaşadım
Zemheri vurgunun da,yüzünüde seçermiş
Yalnızlık bir uykuymuş,ölümü aşamadım

Çok şey vardı gönlünde,bunuda biliyorum
Ne kaldı ki geride,sabırlar diliyorum
Gözyaşım nehir oldu,senide görüyorum
Yalnızlık bir uykuymuş,ölümü yaşamadım

En küçücük dalgada,ala bora olurum
Elini dokundukça,nefes alır solurum
Niyetim kötü değil,namazımı kılırım
Yalnızlık bir uykuymuş,ölümü yaşamadım

Merhemler sürüyordum,senden sonra yarama
Kabuk bile bağlamış,tuz basmıştım orama
Sızlayan yüreğime, ümit konmuş zor ama
Yalnızlık bir uykuymuş,ölümü yaşamadım

Raks ediyor sevdiğim,nazar mezar değmesin
Muskalar yazdırırım,boyun moyun eğmesin
Dillerinin ucunda,benden gayri sevmesin
Yalnızlık bir uykuymuş,ölümü aşamadım

Sahte ışıklar yanar,şafağın yastığına
Utanmadan bir baksan,göğsüne astığına
İsyanlarda değilim,yar yere bastığına
Yalnızlık bir uykuymuş,ölümü aşamadım
Bahattin Tonbul
19.3.2012

Bahattin Tonbul
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Ölümü Yürekte

Fallarda okunup, söylensin diye
İnmemiştir Kur’an, bunu böyle bil
Kur’an mezarlıkta,  tutulmaz niye
Ölümü yürekte, sarda öyle bil
Bahattin Tonbul
21.7.2013

Bahattin Tonbul
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Ölümüm Aklıma Geldi

Aklından ölümüm geçti bugün
Ne kadar sevindiğimi anlatamam
Öleceğimi bilmek beni ne kadar mutlu ediyor
Çünkü o an sana daha yakın olacağım
Dizleriyin üstüne yatıp
Saçını okşuyacağım
ve sonsuza kadar orda kalacağım
Canım sevgilim
23.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ölümün Yakın

Elini tutmadan, ben öleceğim
Duy sesimi şafak, bırakma sakın
Karanlık solmadan, yar diyeceğim
Yar olmadan gayri, ölümüm yakın

Kollarına alıp, sıkıca sarıl
Aydınlık görmesin, ufkunda yarıl
Dosta sakın kızma, düşmana darıl
Yar olmadan gayri, ölümüm yakın

Yaradana yalvar, çoğuda azdı
Yaşanmış günlerim, roman olmazdı
Sevene sevgiyi, Allah’ım yazdı
Yar olmadan gayri, ölümüm yakın

Şeytana sormuşlar, nedir yanında
Sevene bakmayın, gelir anında
Rüyası en dingin, hayrı şanında
Yar olmadan gayri, ölümüm yakın

Gözleri kapalı, düşünüyorum
Orada yaşanan, işim diyorum
Bir rüzgar esiyor, üşümüyorum
Yar olmadan gayri, ölümüm yakın

Bahattin sadece, cebinde akçe
Kafası sarılı, elinde kepçe
Özgür olan sade, uçanı serçe
Yar olmadan gayri, ölümüm yakın
Bahattin tonbul
6.2.2017

Bahattin Tonbul
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Ölümüne

Dünya ve ahret arası köprü geçişi
Nasıl bir yol izlenir bilinmez gidişi
Canım sevgili yarımın göçüşü
Hiç aklım dan çıkmadı veda edişi
Gözlerini yavaşta göz kapaklarıyla kapatarak
Altına toprak üstüne de örtü verdik toprak
Kafanı kaldırıp şöyle göğe bak
Kaplamış yorgan gibi gökyüzünü bulut apak
İşte o an içimi sızlatıyor onsuz olmak

Anılar hayal gibi gözümün önünde
Geceler rüyalarımda bin bir bilmece
Rüzgarın çok sert eseceği gününde
Yaşamımın her bölümü göz göz olmuş sanki
Açıp bakamadığın nice sonsuz duran çekmece

Ağaçlar yaprağı, yaprakta ağacı yeşertmiş
Sular damla damla çoğalmış
Sevda kılıç gibi deşermiş
Uzun sözün kısası aşk seven için doğalmış
Yaz kışı,kış da yazı özlermiş
Dağ dumanı dumanda dağı gözlermiş
Hasret yalnızlığa kedermiş
Ama
Sevda hepsiyle baş edermiş
Sevdiğini ölümüne beklermiş
Ölümüne
Bahattin Tonbul
7.11.2010

Bahattin Tonbul
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Ölümüsün Sen

Esen rüzgarlarda,uçuşur iken
Sarı yeşil yaprak,olurmuşsun sen
İnsanlığa sebep,aşkı yaşarken
Sevdamı yutacak,ölümüsün sen

Sevgiyi taşıyan,bedenler bomboş
Yağacak yağmurlar,gönlümde bir hoş
Hırçın dalgalara,sürüklenir koş
Sevdamı yutacak,ölümüsün sen

Sonbahar gelmez mi,eriyen karla
Soldu yediveren,tükenmiş arla
Aşığın göğsünde,parlayan yarla
Sevdamı yutacak,ölümüsün sen

Yaz ayında çiçek,yeni açar mı
Kış gelmeden göçmen,kuşlar kaçar mı
Leylek karda kalmış,yalnız uçar mı
Sevdamı yutacak,ölümüsün sen

Karışmış baharlar,anlayamadım
Gel bak göğü sensiz,bağlayamadım
Solmuş betim benzim,ağlayamadım
Sevdamı yutacak,ölümüsün sen

Kalmasın yerlerde,düşen yapraklar
Sonsuz nefesinle,uçan kalpaklar
Tükenen umudu,saran topraklar
Sevdamı yutacak,ölümüsün sen
Bahattin Tonbul
29.8.2011

Bahattin Tonbul
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Ölüp Gitse

Gülün dalına konmuş, bülbülün var ötesi
Bu gün ile yarının, kavgası arasında
Açın bakın mezara, var mı ondan ötesi
Ölüp gitse de insan, yaşanır sırasında

Özler oldu bu gönlüm, inan evde yalnızım
Kimse bilmez derdimi, yüreğimde var sızım
Bu bayram ben öksüzüm, ne oğlum var ne kızım
Ölüp gitse de insan, yaşanır sırasında

Bu kavga sırasında, ben yarden ayrılmışım
Bayram geldi çocuklar, ben kime darılmışım
Beyaz siyah desemde, dostlara sarılmışım
Bu gün ile yarının, kavgası arasında

Acı duya bilirsen, o zaman sen canlısın
Her bayramda dostlarla, bir olunca yanlısın
Uzakta ki acıyı, öldürürsen kanlısın
Ölüp gitse de insan, yaşanır sırasında

Hem anamı babamı, her bayramda özlerdin
Sakallarım kırardı, söyle kimden gizlerdin
Hakikat korku filmi, anlatmadan izlerdin
Bu gün ile yarının, kavgası arasında

Bahattin iklimini, bu dünyada yaşarsın
Böyle bir dönem için, hasret dolup taşarsın
Cennet ve cehennemin, sonucunu aşarsın
Ölüp gitse de insan, yaşanır sırasında
Bahattin Tonbul
12.9.2016

Bahattin Tonbul
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Ölür Mü Dersin

Her hangi bir şeye, sıkı bağlanmak
Nefesi tutmaya, değer mi dersin
Ateşin içinde, yanıp dağlanmak
Toprağa düşünce, ölür mü dersin

Neden geçmişine, bağlı kalırsın
Daha yaşamaya, kimi alırsın
Her sabah uyanıp, yarsiz kalırsın
Toprağa düşünce, ölür mü dersin

Yandığımız şeyler, geçer bir süre
Verdiğimiz sevda, biter mi dersin
Ebediyen yaşar, silinmez kire
Toprağa düşünce, ölür mü dersin

Çok büyük dertlerin, içini yakar
Çaresiz hastalık, yürekten akar
Seni sevenlerin, uzaktan bakar
Toprağa düşünce, ölür mü dersin

Hayat yaşanırken, filimdir özde
Herşeyi görecek, simsiyah gözde
Nasıl seveceksen, kaybolmaz izde
Toprağa düşünce, ölür mü dersin
Bahattin Tonbul
16.8.2013

Bahattin Tonbul
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Ölürken Gülmek Varmıdır

Ölürken gülmek varmıdır kaderde söyle sevgilim
Bu kadar mı bizden bezmiştin de gülerek terkettin
Kefenini açıp baktığımızda hala durmadan gülersin
İnan seni hep o gülmelerini neye yorumlasam dersin

Kış günü idi ince kefen içinde hiç üşümüş halin yoktu
Tahta tabut içinde donmaktan belkide seni koruyordu
Bir gün geçti ama yüzün aynen ilk günkü gibi duruyordu
Toprağa korken bakamadım sana içim tir,tir titriyordu

Nasıl yerin rahatmı bilmem ama yüreğim hep yanıyor
Seni oralarada yalnızmı koydum bilemedim içim dağlıyor
Yengem abime ve kıymet mezarını hergün gelip yokluyor
Ayrıca ruhuna beş vakitte fatihalar gönderip sana okuyor

Bende buralarda dualarını hiç eksik etmedim
Gece ve gündüz aklımda hiç mi hiç gitmedin
Keşke bir yatakta yorganda yanına ben sereydim
Seni oralarda garip garip bırakmış dedirtmeyeydim
11.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ölürmüsün Ki

Ey sevgili sana sesleniyorum
Kimsesizliğimi, görürmüsün ki
Anılarımızla eğleniyorum
Sen gerçekten bensiz, ölürmüsün ki

Hissedermisin can, öksüzlüğümü
Duyarmısın bensiz, sessizliğimi
Dağlar bilirmi ki, eksikliğimi
Sen gerçekten bensiz, ölürmüsün ki

Hüzünlüyüm desem, çare olurmu
Gökyüzü bulutu, yarsiz bulurmu
Denizin hayali, gece kalırmı
Sen gerçekten bensiz, ölürmüsün ki

Tepelere desem, duyulmaz sesin
Rüzgarın ardında, durur kafesin
Çıkmazın göğsünden, o son nefesin
Sen gerçekten bensiz, ölürmüsün ki

Edermi bulmama, yardımı seven
Sevdanın peşinde, aşkını öven
Gittiği diyarda, nefreti döven
Sen gerçekten bensiz, ölürmüsün ki

Bahattin’im bende, sırları saklı
Perde arkasında, duruyor aklı
Bir düğüm ki densiz, yandanmış çarklı
Sen gerçekten bensiz, ölürmüsün ki
Bahattin Tonbul
15.11.2012

Bahattin Tonbul
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Ölürmüsünüz

Allah’ın gücüne, inanan eren
Neler eder neler,  bilirmisiniz
Kızmazlar küsmezler, aşkını veren
Kavuşmak içinde, ölürmüsünüz

Her şeyde güzellik, buluyor onlar
İnsan oğlu sever, bilinmez sonlar
Rab’bine kavuşur, tanışır canlar
Kavuşmak içinde, ölürmüsünüz

O’ndan umut eder, hep konuşurlar
Bakarlar yakarlar, hep  tanışırlar
Sevdası canandır, can buluşurlar
Kavuşmak içinde, ölürmüsünüz
Bahattin Tonbul
16.12.2016

Bahattin Tonbul
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Ölürsün

Sessizlik yakarmış,kaybolan sevgimi
Ağzından boşalan,nağmelerse belli
Unutamadım yar,yanın boş değil mi?
Yüreğindeki aşk,sevdadır belli

Açıverin hemen,sevgilim görünsün
Yaşadığım her an,sevdasız ölürsün
Bahattin Tonbul
21.1.2009

Bahattin Tonbul
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Ölürüm

Acıların bir dağ,sevginse bulut
Gönlümde yaran ağ,gelecek umut
Bırakma arada,gece rüyamda
Görürüm senide,hayat bir komut

Tutuver yüreği,yanmasın gönlüm
Rüzgarı yağmuru,siler ölürüm
Bahattin Tonbul
19.1.2009

Bahattin Tonbul
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Ölürüm Dünden

Benim sonsuz sevdam, yüce Allah’a
Büyük sevdaları, yaşatırım ben
Sevdiğim hep destan, kalkarsa şaha
Onun için heran, ölürüm dünden
Bahattin Tonbul
31.7.2013

Bahattin Tonbul
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Ölürüm Uğruna

Ufkuna günahın, vebali kalsa
Yinede severim,  silinmez benin
Hayali umutta ateşim olsa
Ölürüm uğruna ölürüm senin

Yağmurla birlikte, severim seni
Tanesi güllere, düşsede yeni
Toprağa düşecek, elbet bedeni
Ölürüm uğruna ölürüm senin

Nadir senden giden, verecek de o
Heycana kapılma, alacak da o
Can senin sevdiğim, görecek de o
Ölürüm uğruna ölürüm senin

Hoştur ondan gelen, yaşamı eken
Gonca gül olsan da, ayrılmaz diken
Bu sanal alemde, giyersin kefen
Ölürüm uğruna ölürüm senin

Yüreğin bir kuyu, sevdası gömlek
Kapına gelirse, atarsın imlek
İsmini saracak, verirse melek
Ölürüm uğruna ölürüm senin

Bahattin sevdası, sonu bulmadı
Gidişin dönüşü, neden olmadı
O yari aşkıda, sende solmadı
Ölürüm uğruna ölürüm senin
Bahattin Tonbul
18.8.2014

Bahattin Tonbul
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Ömer Faruk Yiğenimdin

En kırmızısı yeğenim,özleyerek de  gezenim
O Ömer Faruk Tonbul’sa,acıya tadıp ezenim

Adı aşkta,tadı başka,ayrı olan çiçeğimdin
Adı başka,özü aşkta,dolan sevda çileğimdin
En çok seven gülenim,taş gibi de yüreğimdin
Gönüllerde şaha kalkan,Ömer Faruk yeğenimdin
Bahattin Tonbul
28.10.2010

Bahattin Tonbul
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Ömre Bedel

Seni şimdi den özledim,neredesin sevgilim
Kalbimde yerin sabit,senin gelmeni beklerim
O kadar doluyum ki,seninle olacak bütün özlemim
Bitecek tükenecek değil doluyum seni gözlerim

Bulunduğun yerlere selamımı söyle,öyle gel
Bıraktığın herşey duruyor ortamımız çok güzel
Bekliyoruz seni seviyoruz sen bir ömre bedel
Bana kalbini hatıra bırakmıştın,unutmadık çabuk gel
17.02.2007
Bahattin Tonbul
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ömrü Kısalır

Üzerinde direnme, gönüller açan
Ölünceye kadar, hep muhtaç kalır
Sevdanı bırakma, terk edip kaçan
Sevgisiz kişinin, ömrü kısalır
Bahattin Tonbul
11.5.2013

Bahattin Tonbul
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Ömrüm

Sevdamıza,ağlamazsa gözlerim
Acıları bitiremez sözlerim
Bu alemde yalnız yari özlerim
Anlamadım uçtu gitti,bu ömrüm

Seven kula yakışanda bu olur
Aşkın azabından sorulması zor olur
Akan  göz yaşları,durmaz sel olur
Anlamadım uçtu gitti,bu ömrüm

Göz yaşının akan yeri yakmazmış
Sevgiliye bakan yeri kaymazmış
Yüreğini saran gücü solmazmış
Anlamadım uçtu gitti,bu ömrüm

Fakir olsan da cömertlik güzeldir
Hasret dolsan da sevdası özeldir
Gönül girdabından çıkmak elzemdir
Anlamadım uçtu gitti,bu ömrüm

Bahattin’im rüzgar sona ermesin
Sancıları bir arada görmesin
Tatlı dili güler yüzü dermesin
Anlamadım uçtu gitti,bu ömrüm
Bahattin Tonbul
10.7.2010

Bahattin Tonbul
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Ömrüm Boyunca

Sevgimi yok edecek,bir sevgi varmı dünyada
Aşkımdan büyük bir aşk,duruverirse yanımda
Göğsümdeki ağrıyı,kaybetmek istemem hala
Ağlar gözlerim titrer,bedenim yanar kanımda

Gece hayalde yaşar,gündüz dolanır ruhumda
Acılarla duygular,bir yürekte toplanınca
Aşkımdan daha büyük,aşk varmıymış hiç yanımda
Sızlarsa ciğerlerim,yanarsa ömrüm boyunca
Bahattin Tonbul
1.12.2009

Bahattin Tonbul
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Ömrümce

Uzat ince  gönlünü
El açıp toplayayım
Kaybettiğin inciyi
Uzakta arayayım

Bulamazsın her yerde
Sevdayı tadamazsan
Gökyüzünde seherde
Yarini aramazsan

Unut bütün bunları
Aşk bedeni kaplamış
Ekmekteki unları
Şans diyerek toplamış

Rüyalarda ağlarım
Sevdiğimi görünce
Gözlerimi bağlarım
Kaybolmasa ömrümce
Bahattin Tonbul
13.6.2009

Bahattin Tonbul
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Ömrümce Bekledim Seni

Bir zamanlar sevmiştim,sevdiğimi asker etmiştim
Dönmedi dahada,yollarını durmadan gözlemiştim
Benim adım emine sevdiğime kenan demiştim
Çok bekledim onu başka kimseyle evlenmemiştim

Annem çok istedi evlenmemi,ben kenanı sevmişim
Başka kimseye bir daha yarim olsun istememişim
Babam annem öldü ben bu dünyada onu beklemişim
Şimdi yaşım geldi yetmişe ben bu işe kiş demişim

Sokakda gezen her gence sevdiğimdir diye bakardım
Dalgın dalgın sevdiğimin yüreğini eşe dosta sorardım
Şansımdan belki karşılaşırım diye çok baktım çevreye
Parkda yalnız başıma oturur kenanın hayaliyle yaşardım

Bir gün yaşlı bir beyfendi izin alarak yanıma ilişti
Belli ki oda yalnız benim geçmişimi sorup içimi deşti
Hiç evlenmediğimi duyunca başladı kendinden bahsetti
Eşi ölmüş üç çocuk büyütmüş şimdi yalnız başına serbestti

Kafamı çevirdim şöyle bir süzdüm kendisini içime ılık bir esinti
Vücudum titremeye başladı nasılda benziyordu kenanıma beyfendi
Oda bana baktı o nasıl bakış bir oktu sanki ciğerime müthiş saplandı
Kararan çevrem o anda adeta bir ışık kapladı işte sevdiğim karşımdaydı

Dostlar bir bakın bana yüreğim onbeş yaşında daha
Kenanım yaşıyormuş Allah muradımı verecek bana
Oda çok aramış bulamamış beni kader çıkardı karşıma
Evlenme teklif ediyor haykırıyorum bende tüm dünyaya

Evet evet yüz bin kere evet sevdiğim adam karşımda
Onunla yeni hayata başlıyacağım duyun artık şu anda
Seviyorum kenanımı bekledim şu anadek onun kucağına
Atıyorum kendimi bu dünya batsa artık hiç değil umurumda

Tuttu kenanım elimi geçerken karşı kaldırıma bir firensesi
İnsanlar doluştu etrafımıza bırakmadık biz ikimiz ellerimizi
Ambulansa koyuyorlar ne oldu bak kenanım  her ikimizi
Bir yol ışıdı önümüzde ne güzel kanatlandık her ikimizde
2.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ömrüme

Dünyanın adaleti
Bir tavuğun göğsünde
İnsanın sefaleti
Yüreğinin önünde

Dillerinde ateşi
Gönüllerde yanar mı
Aydınlıkta güneşi
Bedenlerde kanar mı

Garip garip bakarım
Sensiz kalan gönlüme
Yaraları çakarım
Ayrı  olan ömrüme
Bahattin Tonbul
25.11.2009

Bahattin Tonbul
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Ömrümsün

Anladım sevdiğimi değil mi?
Çaresizliğin,umudun olsun
Bilmem üşür müsün toprak altında
Nefesimle yüreğini ısıtırım
Susadın mı?
Söyle
Her gün mezarını ıslatırım
Gözlerimle
Şehrin tüm ışıkları sönse de
Sönmez yüreğimde ki sana olan aşkım
Seni seviyorum diyen dilini ısırırım
Kilit vururum bensiz kalbine
Zehir sürerim gözyaşlarına
Ölürsem yanına gelirim
Cennetinde koklarım
Bal diye dudaklarını içerim
Sen benim tomurcuklanmış çiçeğimsin
Bu sanal dünyada yüreğime bağlanan
Sonsuzdaki ömrümsün
Bahattin Tonbul
17.7.2011

Bahattin Tonbul
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Ömrün Güzeli

Yüreğin varsa sende seversin
Damarda ki kan,seni yaşatandır
Ölenin  yarsa toprak beğensin
Ömrün güzeli,işte o andır

Annen kokusu,olmuş sana bağ
Baban arkanda yaslandığın dağ
O anlar size,en güzel bir çağ
Ömrün güzeli,işte o andır

Sensin umudu sen seversin
Hoş sallanma hakikat diyensin
Anne ve baban evlat beğensin
Ömrün güzeli,işte o andır

Acıyı tadan,gönülde kurur
Sevdaya tapan,bedende durur
Sevsevki seni,kalbinden vurur
Ömrün güzeli,işte o andır

Onu hissettiysen,aşk işte öyle
Hasret isterse,sevdası böyle
Gerçek dilersen,ölümü söyle
Ömrün güzeli,işte o andır

Bahattin’im ben,artık savruldum
Yari sevmekten,hergün kavruldum
Yalan dünyayı,sarıp yoğruldum
Ömrün güzeli,işte o andır
Bahattin Tonbul
6.7.2012

Bahattin Tonbul
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Ömründe

Umutsuz sevda yüzler solunca
Sesin çıkmadı,bu son ömründe

Yağmurun nemi içimi baydı
Yollar çamurlu sevgi  dolunca
Ağacın dalı sallanıp kaydı
Umutsuz sevda yüzler solunca

Terk ettin beni,yalnız bıraktın
Gece karanlık,acı böğrümde
Sevda çölünde,nasıl çıraktın
Sesin çıkmadı,bu son ömründe
Bahattin Tonbul
8.8.2009

Bahattin Tonbul
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Ömründe Ki Cesaret

Tutu versen elimi,içime ısı katan
Sili versen terimi,gönlümü rahatlatan
Geçmişteki anımı,dostlara deyip satan
Yaşamlar ömürde ki,cesarette sevgilim

Özlemin gayesinde,hasreti bastın bana
Hakkın ziyadesinde,acıyı tattır sana
Geceyi gündüzlere,aşkı karıştırsana
Yaşamlar ömürde ki,cesarette sevgilim

Çeşme boşa akıyor,seven aşık olursa
Hoş güzeller yakıyor,tasa suyu koyarsa
Hiç dumanı çıkmıyor,sevdiğiyle yaşarsa
Yaşamlar ömürde ki,cesarette sevgilim

Yarayı dondurmuştun,sevda ateş yakarken
Benzimi soldurmuştun,toprakları açarken
Sayemde unutmuştun,hakka doğru kaçarken
Yaşamlar ömürde ki,cesarette sevgilim

Yıldırımlar çakardı,ortalık gündüz idi
Çağlayan Nilgün’üme,bakan bir çift göz idi
Onu da yaratanım,selamete erdirdi
Yaşamlar ömürde ki,cesarette sevgilim
Bahattin Tonbul
13.7.2010

Bahattin Tonbul
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Ömrünün Sonuda Olsa

Karanlık gecelerin,yok mudur hiç sabahı
Senin için yaşadım,şu gençliği baharı

Tek tek sorgulamıştım,ömrümün her anını
Bakma bana öyle yar,yapamadım vedanı

Aydınlığı arama,karanlığın olmasa
Yüreğine bakma,aşkını tanımasa

Hayatın yüklediği,bedenini soldursa
Bakma bana öyle yar,ömrünün sonu olsa
Bahattin Tonbul
22.08.2008

Bahattin Tonbul
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Ömür

Ölümle karşılaştığım gün
Çok soğuksun be ölüm
Bir tarafım ağrıyınca
O gün seni hatırlayınca
Zannetim ki ömrüm tükendi

Bu işim ömür boyu
Hayatım karayla dolu
Yolumuz ömür yolu
Seni hatırladıkça ölüm
Sonum tükendi artık gülüm
(7.1.1970)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ömür Biçmiştir

Ana baba ahı, sakın ha alma
Bu ahı alanlar zehir içmiştir
Sevdasını tadıp, hayale dalma
Yarın gelecekte, ömür biçmiştir
Bahattin Tonbul
21.7.2013

Bahattin Tonbul
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Ömür Boyu Seveceksin

Ölür isem,sebebimsin
Kalır isem,nedenimsin
Benim için,bir bedelsin
Ömür boyu,seveceksin

Yüreğini,tutamadım
Aşkımızı,sorguladım
Yarim için,hep yanardım
Ömür boyu,sevecektim

Eşe dosta,diyemedim
Yaraları,deşemedim
Sevdamızı,göremedim
Ömür boyu sevecektim

Dilden dile,dolanırdı
Aşkımızı,yar sarardı
Bedenimi,o yakardı
Ömür boyu sevecektim

Hızlı geçti,tüm anımız
Kanımızı,hep yakarız
Sevenlere,soramayız
Ömür boyu sevecektim
Bahattin Tonbul
10.10.2008

Bahattin Tonbul
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Ömür Terapisi

Ömür terapisi, bekler biçimde
Sevgi bahçesinde, bulunur yüzüm
Kokun gitmez hala, durur içimde
Ağlayanım değil, güler bu gözüm

Gönül başka yoldan ona varmakmış
Aşkın bahçesinde, toprak harmanmış
Seven yüreklerde, ölüm fermanmış
Ağlayanın değil, söyler o sözüm

Soğukta göğsüne, başımı koysam
Açtığın yarayı, dilimle oysam
Verdiğin ısıyla, yanıp tutuşsam
Ağlayanım değil, güler bu yüzüm

Attığın ateşle yanar dururum
Senin aşkın ile, elbet kururum
Sevda çemberiyle, bekler olurum
Ağlayanım değil, güler bu yüzüm

Sevdasında hayal, hiçde olmadı
Bu güzelim aşkı, öksüz bulmadı
Bu alemler onsuz, hayat bulmadı
Ağlayanım değil, güler bu yüzüm

Bahattin umudu, paylaşa bilse
Haykırır gerçeği, söyleye bilse
İnsandır özeli, zamana bölse
Ağlayanım değil, güler bu yüzüm
Bahattin Tonbul
21.11.2013

Bahattin Tonbul
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Ömür Tuzaktır

Sen sen senkimsin, söylesene sen
Güneş doğmuşsa, yari döndürme
Gölgeler umut, görülmez isen
Ölüm tuzaktır, sakın gönderme

Çok acı varsa, uzakta kalır
Aşk dediğin an, içini alır
Sevgi sendedir, seveni tanır
Ölüm tuzaktır, sakın gönderme

Bir ateşki o, yakarda yakar
Yok bu dünyada, uzaktan bakar
Allah’ım affet, bilmeden akar
Yaşam tuzaktır,  sakın söndürme

Senden gayri yok, anlamlı bakış
Çok şey anlatır, gönülden akış
Gökyüzündedir, o en son nakış
Ölüm tuzaktır, sakın gönderme

Ömür nefestir, yarında biter
Bütün arzular, gönülde yiter
Geri dön ey yar, ellerim titrer
Ölüm tuzaktır, sakın gönderme

Bahattin’im ben, geçerde gider
Geçmez dediğin, ruhunu dider
Ayrılık tende, ölümden beter
Ölüm tuzaktır, sakın gönderme
Bahattin Tonbul
9.5.2013

Bahattin Tonbul
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Önce Dilini Aldı

Tane tane yanacak,içindeki ateşi
Eliyle de tutacak,yoktu hiç de telaşı

Bir sevgili uğruna,ömrünü hep adadı
İçindeki aşkını,yüreğine bağladı

Unutmadığı sevdiği,onun için ağladı
Göğsüne bağladığı,suya düştü çağladı

Yari için yaşadı,bu dünyada kalırken
Hatırayı sakladı,bakıp bakıp anarken

Bitmeyecek sanmıştı,yaşanacak ömrünü
Hep gülmeye bakmıştı,daha varmıştı günü

Haberi de olmadı,hayatının son anı
Birden bire yokladı,azrail aldı canı

Yapılan tedavide,uzunca bir yaşadı
İçindeki heyecanı,önce dilini aldı
Bahattin Tonbul
22.08.2008

Bahattin Tonbul
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Önce Ölmek İstersin

Anlayamadım sen kimden önce ölmek istersin
Seviyorsan eğer gerçekten bunu isteyemezsin
Kavanozun içinde olsanda izlensende fark etmez
Hayat acısı ile tatlısı ile birlikte herşeyi bölüşesin

Vazgeçe bilirsin kızdığın zaman toprak olmaktan
Hatta çiçek olmayı da istemeye bilirsin korkmaktan
Bırak onu  görünmek istersin kavanoz içinde yanmayı
Çaresi yok bu olay gerçek eğerki sen onu seviyorsan

Sevgideki ateşten yanıp kül olmaktır senin bütün arzun
İstiyorsun ki o kavanozun içinde sevdiğinin külü konsun
Külüne bile razısın başkaları gelip atana kadar dursun
İşte o zaman onu yanında hissedip adeta mutlu oluyorsun

Toz zerelerini ayıramazlar diye düşünüyor buna seviniyorsun
Belki toprağa düşer ve yeniden bir çiçek dalında yeşeriyorsun
Ne kadar sevgi dolusun ki dalın biri sen diğeride sevdiğin  olsun
Sanki o çiçeğin dalında sonsuzluğu ölümsüzlüğü adeta tadıyorsun

Biliyorum sevdiğini hapis etmişsin düşüncelerinde gönlüne
Ölmekten bile korkmuyorsun o nasıl olsa seninle birlikte
Bu esaretten çıksa bile umudun sonsuza dek onunla yaşamak
Cenaze şeklini değiştirir belki de insanlar diye beklemekte

Boş ver bunları sen en güzeli yaşamak yaşatmak varken
Çok güzel düşünmüşsün çocuk doğuracağını haykırırken
En güzel duyguları geleceğini yavrularına adamışken
Sonsuzluğa da sevdiğin insanla birlikte el ele koşarken
25.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Önden Gider

Bense artık kendimi kaybettim
Sen bensiz nasılsın
Karmaşık oldu aşkımız
Unutmadı sevdanı
Özlem içinde dolaşır gönlüm
Yakmışlığın yanacağımın delilidir
Yüreğimde bıraktığın ateş
Issız çöllerde kum sıcaklığı gibi
Yüzüme çarpıyor kum taneleri
Nefes bile alamıyorum
Seni düşünmese beynim oksijensiz kalacak
Nerde ise
Nefes alıp vermemi kolaylaştırıyor
Sana olan sevgim
Yaşam veriyor adeta bana
Rüyalarımda

Şaşırdım artık ben kimim neyim
Duyulmaz oldu derinden gelen iniltiler
Ayağa kalkıp yürüyecekti hayalin
Anladım işte o an seni
Bu gönlüm deki deli sevdan
Adeta ruhumu sana olan aşkımı diriltti
Hisset artık beni
Gitmesini gelmesini bilmez duygular
Değerini de yüreğimden silemez
Tatmasını yaşamasını bilen hayat
Gibi
Özlemeyi de daha çok iyi bilir
Hedefim el ele sonsuzda
Birlikte seninle yürümekti

Yemesini içmesini bilene yaşam olmuş desene kar
Göğsünde sevgisini saklamasını bilerek tutan yar
Ruhunda sonsuz karanlıkta sevdasını içinde saklar
İşte özleminde taşıdığı zafer olmuş kıpkızıl nar
Her an canlanırlar
Kalbim parçalanmış  yaralanmış baksana
Karşılıksız dolanan sevdanın
Yerine taş basıp saklarım artık
Acılarsa diner elbet bir gün göğsümde
Yanan yansın geri bakmam inan
Hep seni sorarım ağlarım
Ne yaptığımı inan bilemem
Aldırma o kor ateşin sıcaklığını
Hepsi biter
Birbirini seven aşıklar hasretle
Unutmaz sevdiğini sonsuza dek can
Acı tatlı bilmez hiçbiri
Gerçek seven yar dediğin hep önden gider
Bahattin Tonbul
29.10.2010

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Önemli Olmalı

Önemli olmalı, gidecek olan
Yada gelmeyenler, kimi sormalı
Başlamak gerekir, aniden solan
Herşeye yeniden, gönül yormalı

Söylenenler ani, gelip geçecek
Sende sorulunca, neler içecek
Konuşması hayır, deyip biçecek
Herşeye yeniden, gönül yormalı

Sevenin gönlünde, bittiği yerdir
Cehennem ateşi, özünde erdir
Gözünden damlayıp, akanı terdir
Herşeye yeniden, gönül yormalı

Az ötede oyna, akar son olur
Telefisi mahkum, sever yokolur
Bahanesi olmaz, acı kaybolur
Herşeye yeniden, gönül yormalı

Şimdi herkes sussun, konuşsun huzur
Hiç söz ettirmeden, barışsın hazır
Kendisinden gayri, kaybolmuş hızır
Herşeye yeniden, gönül yormalı

Sevdiğin yıldızsa, elbette iner
Paylaşırsan aşkı, acısı diner
Yaktığı ateşler, severek söner
Herşeye yeniden, gönül yormalı
Bahattin Tonbul
25.9.2013

Bahattin Tonbul
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Öper Severdin

Sende öper severdin, hayaline bakarken
Ayrı kalıp özlerdin, sular gibi akarken

Geçmiş aşka dur dersin, gölgelerde yatarken
Olmazsada gezersin, şimşek gibi çakarken

Yıllar geçse översin, gökte yıldız kayınca
Acılara tat versin, ömür candan sayınca

Tut elimi sevdiğim, umut yapıp gezerken
Sevda çekip öldüğüm, yürekleri ezerken

Toprak bedenin olsa, ateş içini yakar
Gönüllere yar dolsa, karanlığa kim bakar

Dillerinde ateşi,yakar durur du beni
Doğan yarsiz güneşi, söndüremezsin yeni

Acılar çekilmiyor, çalılar arasında
Sevdalar ekilmiyor, özlem terasından

Gün geçtikçe eriyor, sevdim yarin özünü
Çaresizlik sarıyor, tutamaz yar sözünü

Dereler akar kurur, unutulmaz ölüsü
Uzaktan bakar durur, odur yarin delisi
Bahattin Tonbul
8.10.2013

Bahattin Tonbul
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Öpeyim

İster miydi aşkı,kalbini yaksın
Seni benden alan,felek utansın
Sevgiler dolanıp,yaşamı tatsın
Ruhumdaki yangın,hiç boşalmasın

Dudağında nağme,ağzında dilin
Uzat yüzünü de,seni öpeyim
Bahattin Tonbul
16.1.2009

Bahattin Tonbul
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Öpmedin Bile

Seni  gördüm rüyamda
Öpmedin bile beni
Betin benzin solmuştu
Üzgün yorgundun yeni

Sevda çiçeklerini
Yakan böceklerini
Can seveceklerini
Sakladın durur yeni

Nasıl olur demeyin
Yarsiz sakın yemeyin
Geleceğe gülmeyin
Öpmedin bile beni

Gerçeği dikeceğim
Onu seyredeceğim
Belki de öleceğim
Öpmedin bile beni

Usandım yaşamaktan
Sensiz kocamaktan
Acı taşımaktan
Öpmedin bile beni

Dile ne dilersen sen
Gitmez aklımdan busen
Beni yaşatan gönülsen
Öpmedin bile beni
Bahattin Tonbul
10.8.2011

Bahattin Tonbul
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Öpsem

Bu dünyada bir ölsem
Dönüp de bana gülsen
Acıları hak bilsem
Yanağından bir öpsem

Yüreğimde doyarmış
Gönlümü de boyarmış
Yaraları soyarmış
Yanağından bir öpsem

Karanlıklar ışır mı
Küs olan barışır mı
Dost düşman karışır mı
Yanağından bir öpsem

Dillerimde tadın var
Dudağımda adın var
Hayalimde kadın var
Yanağından bir öpsem

Bahattin’im Yanıyor
İçerimse kanıyor
Ayrılığı tanıyor
Yanağından bir öpsem
Bahattin Tonbul
20.2.2010

Bahattin Tonbul
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Öpsen

Senli benli canı taşıya bilsem
Yaralı günlümü bak aşabilsem
Geçmişte anını, kaşıyabilsem
Seni sever sensiz kalan yüreğim

Treni raylardan ayırtan çizgi
Bedeni canlardan fark eden ezgi
Gönlümü koruyan sevgide sezgi
Bilip de gitme gel,biraz daha kal

Geriye dönüp de, geleyim dersen
Acılar içinde,inleyi versen
Hakka el açıp da,tövbeler etsen
Yanağı uzatıp,alnından öpsen
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Öpülmeye Razıyım

İçimde acı olup,yanmasına razıyım
Ben o yarin kokusunu özleyip
Üzerinde uyumaya razıyım
Yumuşacık o göğsüne yaslanıp
Su içmeden durmaya
Sonsuzlukta kaybolmaya razıyım

Yaşatabilmek için nefes vermeye
Duman olup ciğerime çekmeye
Yara olmuş bedeninde gezmeye
Doktor olup neşter ile kesmeye
Kuruyan dudağını öpmeye
Öpülmeye razıyım
Bahattin Tonbul
1.5.2011

Bahattin Tonbul
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Öpülmüyor Güzeller

Çok yalnız kaldım özledim kokunu sevgilim
Gelmeyeceksen ben senin yanına gelirim
Gittiğin dünyayı  durmadan hayal ederim
Kalkıp gelsen artık bir tanem sensiz neylerim

Sen gidince çok sesiz oldu bu garip eller
Çıt bile çıkmıyor kelebek kanadı sesler
Uzak oldu gittiğin dolaştığın o yerler
Kalk gel artık sevdiğim öpülmüyor güzeller
Bahattin Tonbul
14.12.2008

Bahattin Tonbul
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Ören

Aşkının uğruna, severek ölen
Gönül kervanını, uzaktan gören
Çok görme garibi, acıyı bilen
Sevgisi can olsa, sevdası ören
Bahattin Tonbul
4.5.2013

Bahattin Tonbul
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Öresin Gelir

Çek çekebilirsen  sen sevdayı
Tüter dumanı bak yarin göğsünde
Uyuta bilirsen, sonsuz rüyayı
Yaralara bakıp,tam gördüğünde
Anlatabilirsen sevdiğin gelir

Yarin güldüğünde,bulsan mevlayı
Cennetin özünde,göresin gelir
Karanlık gecenin,bitmez sabahı
Anlatabilirsen,sevdiğin gelir
Geçmişe bakıp da,öresin gelir
Bahattin Tonbul
16.4.2011

Bahattin Tonbul
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Öretmeden Gel-1/a

Rüyada karanlık,sevmiyorum bak artık
Özler aydınlığı,duymuyorsa can artık
Sensiz dünyamıda yok sayamıyor artık
Simsiyah geceler,üstümü örtmeden gel

Acılar içinde,alevler alıp yanar
Gönlümde sevdaya,bakmadan kalbin kanar
Yemeden içmeden,ekmeği aşka banar
Karanlık geceler üstümü örtmeden gel

Dilerim tanrıdan,sevdaları  var sayar
Durmadı gönlümde,doğru dürüst bir ayar
Sevdiğim güzeli,Haktalam nere koyar
Karanlık geceler üstümü örtmeden gel

Hayallerle anım,birbirine karıştı
Yüreğime dolan,aşkın bana alıştı
Deli gönlüm seni,acıtarak yakmıştı
Karanlık geceler üstümü örtmeden gel

Dualarım ona,şaşkın olan sevdama
Ruhunda yarayı,söylemedin hiç bana
Sancılarım sarmış,acı olan yarama
Karanlık geceler üstümü örtmeden gel
Bahattin Tonbul
7.11.2009

Bahattin Tonbul
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Örtmeden Gel-1

Rüyalarımdaki karanlığı sevmiyorum artık
Özlüyorum aydınlığı duymuyorum artık
Sensiz dünyamı yok sayıyorum duy artık
Simsiyah geceleri üstüme örtmeden gel

Acıların birbir içimde alev almış yanar
Gönlümdeki sevda durmadı artık kanar
Yemesi içmesi yok ama ekmeği banar
Karanlık geceler üstümü örtmeden gel

Dilerim tanrıdan hasreti hepten yok sayar
Kalmadı gönlümde doğru dürüst bir ayar
Sevdiğim güzeli Hak talam nereye koyar
Karanlık geceler üstümü örtmeden gel

Hayallerle anılarım birbirine nasıl karıştı
Yüreğime dolan sevdan  acıyarak alıştı
Deli gönlüm sevmeyenle uzun süre dalaştı
Simsiyah geceleri üstüme örtmeden ge

Dualarım hep ona deli olan tüm sevdama
Ruhundaki yaraları söylemedin seven  adama
Dudağımdaki yara kabuk bağlamış yalama
Karanlık geceler üstümü örtmeden gel
Bahattin Tonbul
7.11.2009

Bahattin Tonbul
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Örtmeden Gel-2

Gökyüzünü saran sensiz sakin bulutlar
Yüreğine hasret koyan çaresiz umutlar
Yaratanın karşısın  da hepsi somutlar
Karanlık geceler üstümü örtmeden gel

Dağ taş dile gelip bir bir sevenleri  bakacak
Kalplerimde akan kana acı hasret katacak
Ulu tanrım sevmeyeni cehennemde yakacak
Karanlık geceler üstümü örtmeden gel

Yağmura bak toprağına hasretti kavuştu
Sular gibi çağlayarak ırmaklarda  coşmuştu
Gökyüzünde kumrularım kanat çırpıp  uçmuştu
Karanlık geceler üstümü örtmeden gel

Rüzgar esip nasıl okşar çiçeğini tarlalarda
Seven güzel oynuyorsa o güzelim yaylalarda
Dar gelecek bu dünyada düz olmayan ovalarda
Karanlık geceler üstümü örtmeden gel

Güle sorsan dikeninden hiçbir zaman geçer mi
Seven sevdiğinden,başka bir güzeli seçer mi
Bedenini toprağa,üzerine kefenini biçer mi
Karanlık geceler üstümü örtmeden gel
Bahattin Tonbul
7.11.2009

Bahattin Tonbul
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Örtmeden Gel-2/a

Gökyüzünü sarmış,bensiz sakin bulutlar
Bedenine hasret,çaresiz koyan umutlar
Allah'ın yanında, sevdalarım soyutlar
Karanlık geceler üstümü örtmeden gel

Dağ taş dillendi,sevenleri yakacak
Yüreğinde akan,kana sancı katacak
Tanrım sevmeyeni,cehenneme atacak
Karanlık geceler üstümü örtmeden gel

Yağan yağmura bak,toprağına kavuştu
Sular çağlayarak,ırmaklarda coşmuştu
Gökte kumrularım,kanat çırpıp uçmuştu
Karanlık geceler üstümü örtmeden gel

Güle dikeninden,vazgeç desen geçer mi
Seven sevdiğinden,başka güzel seçer mi
Yüreğine toprak,yare kefen biçer mi
Karanlık geceler üstümü örtmeden gel

Rüzgar okşadıkça,çiçekler coşar tarlada
Seven güzel oynar,o güzelim yaylada
Dar geliyor ova,yaşanan tüm dünyada
Karanlık geceler üstümü örtmeden gel
Bahattin Tonbul
7.11.2009

Bahattin Tonbul
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Örtmüş Toprak Üstüne

Almış yaratanı da,yere bakardı
Yüreğindeki sevda,durmaz çakardı
Gök yüzünde aşkımda,ateş yakardı
Örtmüş toprak üstüne,canım sevgilim

Unutmamış beni,rüyama geldi
Yüzündeki al beni,içimi deldi
Gönlümdeki güzelin,ruhu da yeldi
Örtmüş toprak üstüne canım sevgilim

Kokuların duruyor,ararım seni
Yalnızlığım deliyor,bütün bedeni
Her günde bekliyor,sevda çekeni
Örtmüş toprak üstüne canım sevgilim
Bahattin Tonbul
3.7.2009

Bahattin Tonbul
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Örtsün Diye

Bir damlacık yaş olsan, ey yar benim gözümde
İnan hiç ağlamazdım,düşüp gidersin diye
Yok olsan da yanımda,dursun damla özümde
Yaptığım o son dilek,kalpleri örtsün diye

Yüzündeki çizgiler,kaç asrın ifadesi
Saçlarında beyazlık,kaç karın ziyadesi
Senin anlayacağın,ölümdür bahanesi
Yaptığın o son istek,kalpleri örtsün diye

İşte yare yazdığım, umutsuz son istekler
Demir attım tuttuğum,limandaki destekler
Uzaklara bakarak,sevmeyeni köstekler
Yaptığım o son dilek,kalpleri örtsün diye

Kırgın kızgın hayata,yumruklar sıkılırsa
Sana yazılan şiir,yürekte takılırsa
Sonlara yaklaşırken,sevdalar çakılırsa
Yaptığın o son istek,kalpleri örtsün diye

Yaram derin çaresiz, ayrılanlar ağlattı
O ağladı ağladım,gönülleri bağlattı
Ahtımıza ne dersin,tahtımızı çağlattı
Yaptığım o son istek,kalpleri örtsün diye
Bahattin Tonbul
4.6.2012

Bahattin Tonbul
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Örtü

Bin dokuz yüz yetmiş yedide almıştım örtünü
Eğitimde okurken
Çok meraklıydık o zaman unutmam görüntünü
Bana anı kokarken

Yırtılmış bak köşesi seni korurken masam
Örtüyü artık atmam
Sevdiğimle ilk tanıştığım da oydu alan
Onsuz artık bende bu dünyada yaşayamam
27.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Örtülmez

Görmedin kendinden başka
İnanmadın benim aşka
Bekle otur sen orada
Yar seni sevmek bambaşka

Yakardın sen yüreğimi
İçimdeki aşk değil mi
Beni senden ayırtacak
Sarar ateş bedenimi

Yanan ateş dumanına
Kalplerdeki yarasına
Bu nasıl bir sevda imiş
Unut sen Allah aşkına

Karanlıklarda görülmez
Seven güzeller örtünmez
Yari görünce bedenler
Toprak ile hiç örtülmez
Bahattin Tonbul
17.12.2008

Bahattin Tonbul
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Öter Bülbülü

Güneşli birgünde, değsem eline
Kısmetimde vardın, ruhumun gülü
O anda vuruldum, tatlı diline
Şarkılar da söyler, öter bülbülü

Sevdanın anlamı, o an başladı
Ölümle yarışın, beni haşladı
Çekdiğin acılar, elbet taşladı
Şarkılar da söyler, öter bülbülü

Her aşkın sonunda, ayrılık olsa
Sevenin kalbinde, bir yarık kalsa
O yarin yüzünde dünyanız solsa
Şarkılar da söyler, öter bülbülü

Seveni kimseler ayıramaz ki
Ölüm ayırsa da, solduramaz ki
Gölgeler yok olsa, kaybolamaz ki
Şarkılar da söyler, öter bülbülü

Güle güle yarim, bu son vedamız
Hayat anlamın da,  bitten davamız
Simsiyah geceye, yıldız sedamız
Şarkılar da söyler, öter bülbülü

Bahattin hakikat, önünde eğil
Seveni ayırtan, uzaklık değil
Yarimin cenneti, oluşmuş meğil
Şarkılar da söyler, öter bülbülü
Bahattin Tonbul
16.8.2014

Bahattin Tonbul
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Övüncümüz Sensin Ata

Kemal paşa atladı ata
Çekti kılıcı girdi savaşa
Vurduk ca kan akıttın paşa
Övüncümüz sensin ata

Kurtardın bizi kırdın düşmanı
Bırakmadın yerde sen Türk kanını
Unutamam senin bu anını
Övüncümüz sensin ata

Bin sekiz yüz seksen birde doğmuştun
Okuyup ta paşa olmuştun
Türk milletini sen kurmuştun
Övüncümüz sensin ata

Zafer, zafer dedin kavuştuk
Yenilik getirdin alıştık
Bu zamanda seni anmıştık
Övüncümüz sensin ata
(4.3.1971)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Öyle Bağladın

Sensiz çok yorgunum, seninle dinçtim
Dilsizler söylemez, neden ağladın
Bende sen eksiktin, özlerken gençtim
Yada sen sağırdın, öyle bağladın

Yüreğime sığdın, yer bırakmadın
Gözyaşımla yağmur, olup akmadın
İçimden kimseye, inan bakmadım
Yada sen sağırdın, öyle bağladın

Yüzünde esmerlik, acı çekerken
Çöl yalnızlığında, sevda ekerken
Dillerin susmuştu, eller bükerken
Yada sen sağırdın, öyle bağladın

Sazın her teline, rüzgar dokunur
Ben sensiz olursam, ruhum sakınır
Yaşayan sevdama, dostlar bakınır
Yada sen sağırdın, öyle bağladın

Özlemin düşerse, yakar kor gibi
Kalbimin altından, çıkar yel gibi
İnceden inceye, bakar sır gibi
Yada sen sağırdın, öyle bağladın

Bahattin’im aslı, kaybolmuş  tende
Bahar kokulu yarim, duruyor bende
Gecesi gündüze, bağlanmış perde
Yada sen sağırdın, öyle bağladın
Bahattin Tonbul
8.12.2012

Bahattin Tonbul
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Öyle Değil Mi

Gençlikten  geçilmiş,yardan öteye
İtibar bulamaz hafız hocaya
Kırk beşinde kadın kaçar kocaya
Yalan mı sözlerim öyle değil mi

Seven sevdiğini,kalpten atamaz
Yarinden başkası orda yatamaz
Acısına acı,kimse katamaz
Yalan mı sözlerim öyle değil mi

Yırtılmış göğsünde,ne ter akıyor
Dumansız ateşi,içten yakıyor
Hasret ona müthiş,sancı katıyor
Yalan mı sözlerim öyle değil mi

Anayı babayı,bile görmezsin
Bağrında yarayı,elle örtmezsin
Geçmişi anıp da merhem sürmezsin
Yalan mı sözlerim öyle değil mi

Bahattin’im deli,desinler bana
Sevdiğimi geri,versinler cana
Damarımda durmaz,akacak kana
Tutuverse dilim yanmaz değil mi
Bahattin Tonbul
9.2.2010

Bahattin Tonbul
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Öyle Giderim

Ne olur eziyet, etmesen bana
İstediğin gibi, kaçar giderim
Git gide bilirsen, bensiz o cana
Yüreğimi yakıp, öyle giderim

Taş üstünde taşlar,kalmadı yerde
Dağ üstünde dağlar, durmadı perde
Sevda çeken yarim, sarmadı nerde
Yüreğimi yakıp, öyle giderim

Karlar eriyince, çıksan dışarı
Patlayan çiçekler, korsan haşarı
Özlesemde seni, aşkta başarı
Yüreğimi yakıp, öyle giderim

Ayrılırken yarden, içerim titrer
Söylenen sözlerden, kalbimi kitler
Nasıl bir oyunmuş, bitmemiş settler
Yüreğimi yakıp, öyle giderim

Ne özlemim kaldı, oydu tek yanım
Toprağa düşmüşse, çürür o canım
Sevda ateşiyle, yanıyor kanım
Yüreğimi yakıp, öyle giderim

Uzaklardan bana, verme o sazı
Geçip gideceksen, bırak bu nazı
Sıcaklar tükendi, görsen bu yazı
Yüreğimi yakıp, öyle giderim
Bahattin Tonbul
9.8.2012

Bahattin Tonbul
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Öyle İnce Ruhluydun

Öyle ince ruhluydun ki
Ağzından çıkan her söz
İçimi okşardı
Verdiğin sıcaklıkla
Etrafın ısınır
Etrafındakiler hep sana koşardı
Gözlerindeki parıltı
Mıknatıs gibi
Kendine çekerdi
Tıpkı dünyanın az bulunan
Aranan nadide çiçeklerden
Biriydin sen Nilgün

Gökkuşağı gibi renk saçardın etrafına
Nurlu insanlar gibi
Bıraktığın anılar hala yaşar yaşatır
Seni sevenlerin gönlünde
İyiliklerin dolaşır dilden dile
Emeklerin parlar evlatlarıyın üstünde
Çoğalır yaşanmışlar
Toplumun her kesminde
Varlığın yokluğunla sınırlanmamış
Hayat yaşar yaşanır kılar
Sevgilerin üstünde
İyiliklerin ispatı
Bıraktığın seni unutmayan
Benim benin üstünde
Bahattin Tonbul
13.11.2013

Bahattin Tonbul
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Öyle Mahsundun

Dünyadan giderken, baktım yüzüne
Yeterki sen sağ ol,  benden yoksundun
Acıyla sızlanan, bitmiş sözüne
Sessizce mahkumdun, öyle mahsundun

Ağzımdan düşmezdi, sana hayrandım
Kapında köleydim, nasıl dayandım
Ufkunu kaplayan, ayrı dünyandın
Sessizce mahkumdun, öyle mahsundun

Sen gidince hasret, oldu bu gece
Pişmanlık duygusu, ruhumda hece
Etrafım karaldı, tükenmiş güce
Sessizce mahkumdun, öyle mahsundun

Nasıl bir sevdaymış, bitmez hevesim
Sana olan aşkım, sonsuz nefesim
Yaradan uğruna, mezar kafesim
Sessizce mahkumdun, öyle mahsundun

Bembeyaz karlı dağ, aklanmış o gün
Sevdiğim güzele, yakışmış kefin
Ağlatır her gece, tükenmez o kin
Sessizce mahkumdun, öyle mahsundun

Bahattin’im zaman, yürekte yoldur
Yaşatan sevdalar, ayrı bir koldur
Mutluluk uzunca, ömürde daldır
Sessizce mahkumdun, öyle mahsundun
Bahattin Tonbul
5.3.2013

Bahattin Tonbul
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Öyle Seslenmiş

Nasılda tükenmiş,sensiz hayatım
Gelecek böyleymiş,öyle düzenmiş
Gerçeği yaşarken,solan hayatım
Sevdiğim diyerek,öyle seslenmiş

Yarsiz geçen zaman,içimde keder
Çektiğin onca dert,toprakta heder
Ayrılık doğunca,ölümden beter
Sevdiğim diyerek,öyle seslenmiş

Çok mu aradındı,bensiz mekanı
Yıllarca okuyup,olsam dekanı
Bir bakışla içten içe yakanı
Sevdiğim diyerek,öyle seslenmiş

Sonsuz olan aşkın,yaşanıyım ben
Olmadık umudu,taşıyanım ben
Zamansız bu yurdu terk edendin sen
Sevdiğim diyerek,öyle seslenmiş

Yar ile çok gizli,anılarım var
Çektiğin acıda,yaralarım var
Sessiz çığlıkları,duyanlarım var
Sevdiğim diyerek,öyle seslenmiş

Bahattin’im dağda,açan bir güldüm
Daldan dala konan,uçan bülbüldüm
Yarden ayrılınca,onsuz mu? güldüm
Sevdiğim diyerek,öyle seslenmiş
Bahattin Tonbul
20.3.2011

Bahattin Tonbul
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Öyle Yaptın

Yüzündeki parlaklık yanaklarına al sürmüş gibiydi
Yumuşak tenin içimi ürpertir dokunmayı isterdim
Durmadan etrafına gülücüklerinle neşe verirdin
Sesiyin güzelliği ruhuna işlemiş yüzünde hissettim

Bütün bunları nasıl oldu da hep kendinde topladın
Görmedin bile aşkımızı yaşarken hiç anlatmadın
Biliyordum seni sende beni sever içinde sakladın
Peki neden,nede bunu böyle yapmak istedin öyle yaptın
17.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Öylece  Sersem

Şiirlerimde saklı duygularım
Ben severim
Gerçekten adam gibi severim
Çok özelde değilim
Ama
Bütün gölgeler benim
Sevdam masum yüreğimde
Sevgilim toprak
Göz yaşlarım yağmur olmuş artık
Masum çocuk değilim
Şimşek yüreğimde ateş
Gecem anılarda saklı
İlk baharı onunla kaybettim
İçim hep kış
Çiçek açarmı bundan sonra bilemem
Her dert içimde saklı
Rüyalarım karışık da olsa
Hayallerim hep aktı
Söylenecek şarkılarım var
Paylaşılacak aşklarım
Hiç bitmeyen sevdam
Sonsuzda olan dostlarım
Var
Örtermi kalbimi hele bir denesem
Bütün mavilikleri
Geçmişin üstüne atıp
Öylece sersem
Bahattin Tonbul
25.12.2011

Bahattin Tonbul
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Özde Ayrılık

Dokunmazdı bana eskisi kadar
Vefasızlık almış, tatmış ayrılık
Heybemi doldurmuş, can gözle bakar
Sevdayla karışmış, özde gayrılık

Bugün canım diyen, doluydu zaten
Ertesi gününde, ölümdü matem
Eyvallah demedi, aşkı tüketen
Sevdayla karışmış, özde ayrılık

Bu saatten sonar, hiçbirşey şaşmaz
Herkesi çağıran, dolup da taşmaz
Yüce olmuş dağı, sebepsiz aşmaz
Sevdayla karışmış, özde ayrılık

Gökyüzündü bulut, herkesin payı
Sevda çeken gönül, almış belayı
Şaşırtmaz engine, salmış alayı
Sevdayla karışmış, özde ayrılık

Karan gönlüne, perde çekersen
Geleceğe umut, alıp ekersen
Yüreğine kara, çalı dikersen
Sevdayla karışmış, özde ayrılık

Gün doğsada yere, sayarlar her gün
Acıya tat katıp, tadarlar bir gün
Aşkının altını oyarlar o gün
Sevdayla karışmış, özde ayrılık
Bahattin Tonbul
11.1.2014

Bahattin Tonbul
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Özde Senindim

Birlikte mutluyken, ölemezsin sen
Çünki ben seninken, sende benimdin
Sen bensiz ölürsen, unutamam ben
Bitmez sensiz ömrüm, yüzde benimdin

Ruhunu gönderdin, benden habersiz
Mutlu edemezsen, kalpde tenimdin
Ne edersen et de, gittin kadersiz
Bitmez sensiz ömrüm, özde benimdin

Sardın kollarıma, daya ölümü
Yama yollarıma, sensiz zulümü
Beni üzemezsen, verme gülümü
Bitmez sensiz ömrüm, özde senindim

Aşkı göremezsin, bensiz yaşarken
Hayat veremezsin, dağlar aşarken
Cennet bahçesine, yarsiz koşarken
Bitmez sensiz ömrüm, özde senindim

Kendi varlığıma, kadersiz dedim
Alırken kaybettim, bilmeden yedim
Hasret şiirleri, yazıyor dedim
Bitmez sensiz ömrüm, özde senindim

Bahattin çaresiz, yürekten bittin
Derin dehlizlerde, kaybolup gittin
Göze almış iken, aniden yittin
Bitmez sensiz ömrüm, özde senindim
Bahattin Tonbul
8.2.2013

Bahattin Tonbul
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Özde Yaşayın

Kime verilmişse şu beş saadet
Umudu bırakma tatlı yaşayın
Insanda güveni, rızkı şahadet
Elinden bırakma, özde yaşayın

Şefkati vefalı, kendi arkadaş
Vücudu sağlıklı, özdedir kardaş
Feraget duygusu, sanki bir sırdaş
Elinden bırakma, özde yaşayın
Bahattin Tonbul
1.6.2013

Bahattin Tonbul
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Özelimsin Sen

Mutluluğum sende, seni unutmam
Ölüm olsa bile, misafirsin sen
Anlarsın o zaman, yari uyutmam
Farkettiğin anda, çok özlersin sen

Çünkü gelmeyecek, sakın bekleme
Kısmetin değilmiş, yakın ekleme
Al götür sal götür, bakıp yükleme
Farkettiğin o an, özelimsin sen
Bahattin Tonbul
24.12.2013

Bahattin Tonbul
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Özelse

Hayat senle güzeldi
Sen olmayınca hiç de güzel değil
Sensizlik bize kadermiş
Sensiz yaşamaksa bana mucize
Ne dersen de
Hep anılarla yaşadık yaşattık sevdayı
Geçmişi birlikte
Hayat bu olsa gerek
Yaşata bildiğin kadar
Sevdan yürekte özelse
Bahattin Tonbul
14.7.2012

Bahattin Tonbul
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Özgür Gittiği Yerde

Elini tutmuştu o
Düştü yarın üstüne

Örttü kara toprağı
Kömdü aşkı içine

Yıllarca sürdü bunlar
Sevmiş delicesine

Unutulmayan aşklar
Kaderse hele dinle

Sanki bir bülbül gibi
Girdi o kafesine

Mutlu olacak sandı
Özlemiş ormanı be

Evlilik bağlamıştı
Verdiği söz senetse

Tuttu onu can bülbül
Aşkı son nefesinde

Belki orman değildi
Özgür gittiği yerde
Bahattin Tonbul
22.08.2008

Bahattin Tonbul
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Özlediğin Bende

Bu alemde sensiz sen olunmuyor
Canımdan canana,can konunmuyor
Sevdalardan sevdan,hiç alınmıyor
Özlediğim bende,seni istedim

Aldığım her nefes,olasın dedim
Canımdan  cananı alasın dedim
Sevdanı göğsümde,tutasın dedim
Özlediğim bende seni istedim

Çok mu şey istedim,seni ben sevdim
Her gece ruhumda,seni besledim
Olmayan sabahı,nasıl gözledim
Özlediğin bende seni istedim

Yarsiz bir zamanda,yaşar dururum
Geldemeden gelmem,sensiz kururum
Son sesin kulakta,gitmez gururum
Özlediğin bende seni istedim

Toprakta çürürsün,içerim yanar
Açtığın o sevda,yürekte kanar
O tat dudaktaysa,sevgiyi anar
Özlediğin bende seni istedim

Geçmişin hayaldi,gelecek nerde
Seni benden çalan,zamanı verde
Farkında olmadan,düştüğün yerde
Özlediğin bende seni istedim
Bahattin Tonbul
3.7.2012

Bahattin Tonbul
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Özledik Hepimiz

Gelmedin çok bekledim halada bekleyeceğim
Dönersin diye senin yerin boş duruyor bozmadan
Duygularım her an ağlıyor sen yanımda olmadan
Bakamıyorum yataklara korkuyorum boş durmasından

Dolarmı bilmem bir umut hayallerim belki o zaman
Kolarımı açtım ama kapatamıyorum içi dolmadan
Bazen Ecem geliyor kokluyor beni baba diye durmadan
Özledik hepimiz yeter şaka yapıyorsan gel bakmadan

Kısa ömrümüz seni ne tez götürdü aldı elimizden
İçimi karaltıyor sen burdan gittin gidecek derken
O dönem bile bize yetermi yetmezmi  diyecekken
Ayrıldın bizlere veda bile etinmi etmedinmi söylerken
15.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Özledim

Özlemeyi de,özledim nasıl can
Yüreğimde bak,durmadan dolaşan
Çok sevdim seni,yakan aşkımızdan
Bir haber bile,ulaşmadı inan

Sarıp sarmala,tut elini aşkın
Kalbinde olan,o muthiş savaşın

Çıkıp haykırdı,bütün dağa taşa
İçini yakan,parlayan telaşa
Bitmez acısı,ne gelirse başa
Sevgiden öte,bak bacı kardaşa
Bahattin Tonbul
27.07.2008

Bahattin Tonbul
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Özledim Anamı

Uzaktan uzağa, eller salladın
Çocukluktan belli,o benim sırdaş
Gurbete vermedin, beni kolladın
Özledim anamı, özledim kardaş

Hayat karanfildir, anamın adı
Dünya sanki durdu, tükendi tadı
Toprağa düşüren, en büyük kadı
Özledim anamı, özledim kardaş

Bir diyarı gurbet, uzaklara kaç
Hasreti ruhumda, sanki bir ilaç
Doldurda içeyim, elinle bakraç
Özledim anamı, özledim kardaş

Gelipde çatmıştı ayrılık vakti
Gönüllere dolmuş,sevdanın akti
Göz yaşları sensiz, nasılda aktı
Özledim anamı, özledim kardaş

Yare kavuşunca sızlamaz dedim
Denizen üstünde, oynamaz dedim
Onu çok sevmiştim,ağlamaz dedim
Özledim anamı, özledim kardaş

Hayat sanki yağmur, yüreğinde sen
Acı çeken gönül, yıkılmaz beden
Dillerin tadını, alamaz iken
Özledim anamı, özledim kardaş

Babam öldü anam, çok yalnız kaldı
Geçmişin hayali, maziye daldı
Rüyalarda yüzen, o müthiş saldı
Özledim anamı, özledim kardaş

Gece uykularda, onu görürüm
Çekilen acıyı, kalbe vceririm
Onsuz bu alemde, hergün eririm
Özledim anamı, özledim kardaş
Bahattin Tonbul
12.5.2013

Bahattin Tonbul
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Özledim Annem

Yürek emrediyor, eller yazıyor
Seni çok özledim özledim annem
Karanlıktan korkum, hepten azıyor
Bir mum daha yansa, ışımaz annem

Sevgisiz acılar, buluta benzer
Susuz çöllerinde, yanarım annem
Erişilmez oldu, dünyada gezer
Bir mum daha yansa, ışımaz annem

Veren alan odur, kimse göremez
Acıya tat katmış, boşa veremez
Bir tek güzellik vardır, boşa eremez
Bir mum daha yansa, ışımaz annem
Bahattin Tonbul
10.3.2014

Bahattin Tonbul
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Özledim Baba

Hasretin kadermi, dönermi bilmem
Rüyama girsende, özledim baba
Yıldıza bakıp da, farklıda gülmem
Kızın oğlun özler, dönsene baba

Canım babam bana, şimdi çok uzak
Yokluğun içimde, sanki bir tuzak
Değerin özlemle, gönlümde kızak
Sevgine mahkumum, özledim baba

Sana doğru koşup, sarmak isterim
Yüreğine giden, bir billet kessen
Ufkuna yolculuk, olsa pesterim
Cam kenarı olsun, baba he desen

Sığmam sensiz burda, dünyalar yalan
Gölgelerde tutsak, hayalsiz kalan
Dağları taşları, özleyip dolan
Kızın oğlun özler, dönsene baba

Hayalimde elin, elimden tuttu
Ateşin içimde, farklı uyuttu
Kokunu alsamda, belki umuttu
Kızın oğlun özler, dönsene baba

Öpmem acı verse, yüreğim kurur
Yağan yağmurlarda, toprak kudurur
Yokluğun yaraysa, cana can vurur
Kızın seni özler, dönsene baba
Bahattin Tonbul
4.9.2013

Bahattin Tonbul
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Özledim Ben

Özledim ben onu, yok ki sarayım
Aşkımın esiri, nerde kalayım
Ruhumun özüne, yari karayım
Kalbimin sahibi, seni alayım

Arayım sarayım, yari alayım
Hayaller içinde, öksüz kalayım
Yağmurun suyuyla, hakkı bulayım
Kalbimin sahibi, seni sarayım
Bahattin Tonbul
5.1.2014

Bahattin Tonbul
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Özledim Kokunu

Özledim kokunu ben, kokunu özledim
Yanağımda busen, hala bak duruyor
Günlerce yolunu ben, yolunu gözledim
Dilimde ki tat sen, dışa vuruyor
Bahattin Tonbul
23.10.2014

Bahattin Tonbul
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Özledim O Yari

Yıllar gelip geçse, beklerim onu
Esir olmuş ruha, dalmış gözlerim
Bulutlarda aşkın, yağmurdur sonu
Özledim o yari, candan özledim

Dilerim Allah’tan, rahatca uyu
Güneş doğmuş kalbe, adalet suyu
Umudun elçisi, sevdadır huyu
Gönüller içinde, karanlık kuyu
Özledim o yari, candan özledim

O gitti gideli, boştur yüreğim
Yerini alacak, tutmaz meleğim
Ona kavuşmaktır, en son dileğim
Özledim o yari, candan özledim

Dünya bir rüyaydı, gelipde geçti
Sevdan tek tarlaydı, ekmeden biçti
Çayır çimen olmuş, acısı hiçti
Özledim o yari, candan özledim

Yolların sonu yok, gitmekle bitmez
Yar dediğin yara, gönülden gitmez
Cennet onun olmuş, kokusu yitmez
Özledim o yari, candan özledim

Gönlünde sevdası, yüreği duru
Ayrılık sancısı, gül yüzlü nuru
Sarmış bedenini, ateşten narı
Özledim o yari, candan özledim

Baharın yeşili, çiçeği gülü
Dalında dikeni, öten bülbülü
Hasret yüreğinde, susmaz can dili
Özledim o yari, candan özledim
Bahattin Tonbul
22.5.2014

Bahattin Tonbul
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Özledim Seni

Allah’ım affet bu nasıl birsevgi
Aşktan da üstünmüş sevdası belli
Gönlümdeki ateş sönmezmi hemi
Özledim tenini özledim seni

Karanlık gecenin, olur sabahı
İçimde acının bitmez o ahı
Cennette kavuşmuş bensiz ferahı
Özledim kokunu özledim seni

Dilimden düşmüyor özlenen kadın
Nede çok güzeldi dünyada adın
Gökte bulut iken üstüme yağdın
Özledim kokunu özledim seni
Bahattin Tonbul
25.9.2011

Bahattin Tonbul
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Özledim Yari

Özledim yari ben, ıssız çöllerde
Bir yudum su için, dünya değişmem
Yağmurda unutmuş, kalmış göllerde
Sessiz yürekleri, bulsam değişmem

Özledim ben onu, kalpten özledim
Canımdan çok sevdim, heran gözledim
Denizden çok uzak, dağlar izledim
Sessiz yürekleri, bulsam değişmem

Yaşattıklarını, unutuyorsan
Yaşamadan ölmem, aldanıyorsun
Bu alemi söyle,ne sanıyorsun
Sessiz yürekleri, bulsam değişmem

Bilemezsen eğer gönül almayı
Emanet edsende, yarsiz kalmayı
Toprağa düşmüştür, haksız salmayı
Sessiz yürekleri, bulsam değişmem

Haberde vermedin, sırdaşlarımdan
Yokluğu demedin, kardaşlarımdan
Herkesten saklanan, gözyaşlarımdan
Sessiz yürekleri, bulsam değişmem

Irmak gibi akar, yüzü bilinir
Akan gözyaşında, acı silinir
Fırtınalar kopsa, kalbi delinir
Sessiz yürekleri, bulsam değişmem
Bahattin Tonbul
6.7.2013

Bahattin Tonbul
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Özlem Dolu Yüreğim

Acınla öyle dolmuş ki sevdam
Son defa sevmiş özlemiş gibi
Hiç unutamadı
Sitem değildi bu aşk
Hatalı yalanlar pek tükenmedi
Esecek rüzgar
Vuracak fırtına
Yağacak yağmur bile şaşırdı
Gül bülbülle konuşmadı
Ruhumu kirletecek
Hüzünler bitecek
Yüzün gülecek
Anı yazılmadı kaderime
Gözlerime iyi bak
Çakmak çakmak ateş dolu yüreğim
Yanar kül olur sevdam
Sensiz
Zor günler geçti
Dünya yolculuğunun sonuna geldik
Yorgunluk gidecek
Kavga dövüş bitecek
Kara toprak altında aşkın
Her geçen zamanla çürüyecek
Olsada ebedi ruhum hep seninle
Gülecek eğlenecek
Belki de üşüyecek
Boş kalan özlem dolu yüreğim
Bahattin Tonbul
12.1.2013

Bahattin Tonbul
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Özlem Yapmayı

Hangi zamana dek,tek başına durup yol,açarsın
Acı zehri lezzet yapıp yemeğe aşa katarsın
Sevdayı gönüllerde tutar,hakka hizmet yaparsın
Kim istemez senle yatıp kalkmayı,dua yapmayı

Hevesle rüyalarda ayrılığı açık görmedin
Farklı yerde kalıp da,sevdamızı boşa örmedin
Bensiz o dünyada kalmayı,tek başıma bilmedin
Kim isterdi senle yatıp kalkmayı,özlem yapmayı
Bahattin Tonbul
1.7.2010

Bahattin Tonbul
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Özlem Yaratır

Bu nasıl bir sevda, içerim yanar
Aşkla gelen sevda, güven yaratır
Vermek güzellikse, gönüller kanar
Düşünceli sevda, özlem yaratır

Hayatın hüznünde, izleri derin
Güneş doğacaktır, ısınır yerin
Bilmeden yaşadım, o yari verin
Düşünceli sevda, özlem yaratır

Acılar gerçektir, çekenler bilir
Her sevinç kısadır, yaşayan ölür
Sonsuzluğu alsan, Allah’ım görür
Düşünceli sevda, özlem yaratır
Bahattin Tonbul
26.7.2016

Bahattin Tonbul
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Özlemek Yürek İster

Özlemek yürek ister,bu yüreği taşıyan ayrıca bir beden
Varsa bu dünyada söyleyin elini ayağını öpeyim hemen
Yakar bu sevda bu aşk yaşarken,sevdiğini toprağa gömen
Ayakta ne kadar durur,bu bedeni yoksayıp da dengesin yitiren

Dengeyi sağlayan beyincik,bunu saklayan beyindir bilin
Kafatası içinde onu koruyan kemik sevgidir hesabınızı edin
Kırılınca zarar verir,dengeyi sevgiyi belkide hafızayı yitirdiğin
Zaman kaybolur yaptığınızı ne ettiğinizi  bir türlü hissedemezsin
17.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Özlemekle Kaldım

Elinde ne varsa,yaşama dair
Yüreğime saldın sevda özeli
Geçmişi yazarken,acın vesair
Özlemekle kaldım,ben o güzeli

Mutluluğum sende,demiş ya şair
Yaşatanlar bilir,aşklara dair
Gelecek  tüm sanal,sevgi misafir
Özlemekle kaldım,ben o güzeli

Işıklar sönmüşse,sakın aldırma
Sabret ki her şeyi,bensiz kaldırma
Hislerim çok derin,yarsiz saldırma
Özlemekle kaldım,ben o güzeli

Siyah kemer takıp,yarış benimle
Bembeyaz göğsünde,acır teninle
Yari seviyorum,umut seninle
Özlemekle kaldım,ben o güzeli

Aşkın dilekleri,insan aklıdır
Ne söylese yarim,gerçek haklıdır
Sevenin yüreği,kalpde saklıdır
Özlemekle kaldım,ben o güzeli

Onsuz olmaz olsun,hasret sevgimiz
Dünya özler bizi,kalpde meşkimiz
Kurduğun çadırlar,olsun köşkümüz
Aşkın dilekleri,insan aklıdır
Bahattin Tonbul
15.10.2011

Bahattin Tonbul
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Özlemekti

Senin yokluğunun acısı nedir
Biliyor musun
Yüzünü görmeden,kokunu duymadan
Yaşamaktır
Yada sevginin ateşini içinde hissetmektir.

Sensiz olmanın çekilmez tarafı ise
Beni sevecek kişinin olmaması
Gözüme bakıp da
Seviyorum diyecek yarin bulunmaması
Gece geç vakitte haydi çıkıp gezelim diyecek
Beni zorlayacak
Değişiklik yaptıracak sevginin yok olması

Sensiz olmanın en acı yanı da
Anıları hatırlayıp hayalini kurmak
Sesini duymamak
Uzaktan görüp seslenememek
Her gece gelirsin diye beklemek
Yağmur altında sensiz ıslanmak
Sahilde sensiz kumlara uzanmak
Denize sen olmadan girmek
Gökyüzünde yıldızlara bakmak
Güneşin doğuşunu ve batışını izlemek
Eve döneceğin günü beklemek
Sensiz sarhoş olmak
Yolda sensiz yürümek
Sana şiir yazmak
Telefon ettiğim de beni sabırla dinleyecek
Usanmadan bekleyecek
Kişinin artık toprak olması
Sensiz yemek yiyememek ve su içememektir
Can

Seninle bir olmanın mutluluğunu anlıyor musun
Bak
Bana benim için şarkı söylemendi
Seni seviyorum derken içimin titremesiydi
Dedikoduları anlatırken
Saatlerce dinlememdi
Seni senle yaşamaktı
Senin gibi düşünmek
Senin gibi gülmek
Hatta ağlamaktı
Aynı düşünceleri paylaşmak
Aynı havayı koklamak
Yanımda iken bile seni özlemekti
Bahattin Tonbul
26.8.2011

Bahattin Tonbul
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Özlemezmiyim

Birlikte yatakta, sıcak yatmayı
Gülüp oynamayı, istemezmiyim
Sevgiyi alıp da, aşka katmayı
Yari koklamayı, özlemezmiyim

Bir kadın gördünmü, bomboş sokakta
Yari hatırlayıp, gözler ayakta
Sesinin özlemi, gelir uzakta
Geçmiş anıları özlemezmiyim

Sevda çeken ömrü, aşk ile yarsam
Gelmişi geçmişi,ruhunda karsam
Gece hayalini, rüyama sarsam
Doğacak sabahı, özlemezmiyim

Sonbahar kış derken, ayırdı bizi
Murada ermeden, kaybettik izi
Geçmişe bakarken, özlerdi sizi
Resime baktıkça, özlemezmiyim

Hasretin bitirdi, bütün varımı
Bu alemde boşa, attın zarımı
Ölüm ile yazı, sonsuz arımı
Tuta bilse gönlüm, özlemezmiyim

Bahattin’im bekler, dönüş gününü
Buğulanmış gözler, görmez önünü
Yıllar sevdasının, almış yönünü
Türkülerde yari, özlemezmiyim
Bahattin Tonbul
2.9.2012

Bahattin Tonbul
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Özlemezmiyim.1

Oynaya oynaya izlemezmiyim
Geçtiği yolları gözlemezmiyim
Geri döner diye beklemezmiyim
Ben o yari candan, özlemezmiyim

El elle tutunca, verdiğin ateş
Sen olmadan burda doğacak güneş
Sevenler içinde, bekleyen bir eş
Kalbimde taşıyıp, özlemezmiyim

Telefon açınca, verdiğin sesi
Yüreğinden çıkan, sıcak nefesi
İçime çektikçe, ezmiş piresi
O anlara bakıp, özlemezmiyim

Yağan yağmurlarda, ıslananları
Göğsüme uzanıp, yaslananları
Yarsiz sevda çekip, uslananları
Ağladıkça görüp, özlemezmiyim

Matemim yastadır, ağlar geceler
Ufukta doğacak, sonsuz niceler
Sazın tellerinde, inler heceler
Saldığı acıyı özlemezmiyim

Bahattin’im deli, gönlüm divane
Aşka mahkum olmuş, ölüm bahane
Esir olan ruhu, bekler dahane
Dilindeki tadı, özlemezmiyim
Bahattin Tonbul
2.9.2012

Bahattin Tonbul
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Özlemi Karaltma

Dibi yosun tutan,denizler gibi
Ağlamayı bırak dağları seyret
Aşka yenik düşen,sevenler gibi
Özlemi karaltma,ruhumu seyret

Ay ışıklarına sakın aldırma
Işıklar karalmış,aşkı kaldırma
Ayrılık çökmüşse,boşa saldırma
Özlemi karaltma,ruhumu seyret

Alışmış bazısı,değiştirmeye
Haklısın sevgilim,eleştirmeye
Hoş karşılamayız,birleştirmeye
Özlemi karaltma,ruhumu seyret

Sendeki o aşka,talibim artık
Kalphastasısın sen,tabibim artık
Acildeki sıra,gelseydi artık
Özlemi karaltma,ruhumu seyret

O nasıl bir öfeke,o nasıl bakış
İstersen döv artık,candaki akış
Hakikat uğruna,tenimi yakış
Özlemi karaltma,ruhumu seyret
Bahattin Tonbul
15.10.2011

Bahattin Tonbul
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Özlemim

Hayatım tükendi,onun yüzünden
Onu ne kadar da,fazla sevmiştim
Onun için içim hergün yansada
Özlemim altında, kaybolur şimdi
Bahattin Tonbul
9.8.2012

Bahattin Tonbul
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Özlemin Sessizliği

Özleminin sessizliğinde boğuluyorum
Hemen hemen her sabah
Simsiyah gecelerde
Korku oldu gölgeler
Ne surette olursa olsun
Aynada görülmüyor kaybolmuş
Bütün izler.

Gökyüzünden çığlıklar geliyor
Atarsın yüksek kayalardan
Naraları
Duyulurmu bilmem kimselere sesin
Sessiz çığlıkların arasından kaybolur suretin
Değmesin yüreğime
Değirmen taşı arasında duran
Bembeyaz un olmuş buğday
Buğday taneleri gibi saf
Kayalardan akan billur tanesi gibi
Şeffaf su misali tertemiz
Umutlar
Bırak dursun yerli yerinde sevdan
Elleme
Kimseler görmesin
Mahkumiyetini zavallının
Desem gelir içimden aşkın
Esareti
Yakar durmadan ateş misali
Tüm bedenimi
Anlaması anlatması inan çok zor
Sevdiğim.
Bahattin Tonbul
19.3.2014

Bahattin Tonbul
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Özlemine Mahkumum

Yanlış anlaşılmaktan, korkuyor korkuyorum
Onu öpmek istiyor, tüm bedenle bu canım
Seni tüm dostlarıma, söylüyor soruyorum
Özlemine mahkumum, yanar sensiz sol yanım

Dünyamda son sahnesi, tıpkı hakikat gibi
Yaşar müzik duygusu, okur onu can tipi
Ağlar sensiz bu gönül, yüreği sana tabi
Özlemine mahkumum, yanar sensiz sol yanım

Kız seni öptüm yine, hayalmiydi düşmüydü Rüyamda gördüm seni, yaptığın bu işmiydi
Çektiğin son acılar, bulunmaz bir eşmiydi
Özlemine mahkumum, yanar sensiz sol yanım
Bahattin Tonbul
6.11.2016

Bahattin Tonbul
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Özleminle yanar

Sevdanın tuttuğu,yara derindir
Kavuşma umudu,kalp de serindir
Gözümden akanlar,sanma terimdir
Özleminle yanan,yari ararım

Ruhumdaki derinlik,nasıl kanıyor
Geceleri karanlık sessiz anıyor
Gittiğin o yeri,Allah tanıyor
Özleminle yanar,yari ararım

Anlıma yazılmış gerçek yerimiz
El ele durmamız,en son serimiz
Hasretine bakar gerçek erimiz
Özleminle yanar,yari ararım
Bahattin Tonbul
10.8.2010

Bahattin Tonbul
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Özlemler Dünyada

Hayattaki güzel, en güzel üç harf
Dillerde dolanır, devam ediyor
Aşk gecelik yaşam, sevgilim çok saf
Bencillik yalnızlık, acı veriyor

Günü olmaz aşkın, sevda kalbinde
Dillerde dolanır, umut gönülde
Yılda birkez olmaz, sevgi ömürde
Özlemler dünyada, acı veriyor

Tarife gerek yok, zamanı doldur
Esir olmuş aşkı, ruhunda soldur
Kalp kalbe karşıysa, sevdan bu yoldur
Özlemler dünyada, acı veriyor

Vefa yoksa eğer, herşeyi alır
Seven tüm insanlar, ebedi kalır
Gören gönül gözde, nazarı bulur
Özlemler dünyada, acı veriyor
Bahattin Tonbul
14.2.2014

Bahattin Tonbul
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Özlenen Aşk

Ormanlıkta sessizlik
Böcek ve dalların hışırtısı
Kaplamış bedenini
Sevgi dolu yüreğin
Akbaş köyünde kaybolan aşkı
Masmavi gökyüzü
Bulutların sevgiyle süzüldüğü
Ufuklar hayat verirdi bana
Karıncaların toprağı deldiği
Ilık akışıyla yüreğimi ısıtan
Derenin gün görmezin şarıltısı
Benden tat aldılar
Aşkla yanan bedenimdi

Balıkesir’in esen sert rüzgarından
İçime dolan
Bedenimi kaplayan sevgin
Ruhumu aydınlattı
Çok uzak kaldı nefesin

Haykırdım Balya’ya doğru
Gönlüme dolan güneşin yok oluşunu
Hasta hanede yatarken eridi buz gibi
Son damlası da toprağa düştü
Özlenen aşk bitti
Bahattin Tonbul
14.08.2008

Bahattin Tonbul
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Özlenen Kadın

Yar seven gönlünde, bir muhabbettir
Seveni mest eyler, severse kadın
Şarkılarda adı, tam bir sohbettir
Hayatın yolunda, toprakmış adın

Beni su eyleme, ırmakta akmam
Aşkın kollarında, uzanıp yatmam
Çaresiz derlere, ateşi yakmam
Sevdanın kolunda, ışıkmış kadın

Ruhumun aynası, olup da baktın
Yüreğimde sevda, közünü yaktın
Damarımda kanım, olarak aktın
Özlemin ardında, ağlarmış kadın

Vefasız ömrümde, ben bilemedim
Sen gittin gideli, hiç gülemedim
Allah şahidimdir, can gelemedim
Ne kadar güzeldin, özeldin kadın

Hayat bir çeşmeyse, aktıkça kurur
Gözyaşı değil ki, baktıkça durur
Sevenin kalbine, seveni vuru
Acıyla özeldin, özledim kadın

Bahattin içinde, fırtına eser
Severek yazdıkça, hayali keser
Uzaktan uzağa, yarine küser
Bekle bak dönecek, özlenen kadın
Bahattin Tonbul
18.1.2014

Bahattin Tonbul
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Özlenen Son Aşkı

İçinde taşıdığın sevgi
Varya
Hiç bilmediğin bir sebepten dolayı
Yüreğini yakar
Anlatamazsın acısını
Alevin sıcaklığını tarif edemezsin
Yaşayanlara
Hem acı verir hemide haz
Onu tatmak ayrı bir zevk olsa gerek
Gönlünde taşırsın sevdanı
Zemini titreterk
Dudakların kurur adını andıkça
Sesini özlersin her sabah
Nefesini duyarsın ensende ağlayarak
Hele kokusu bambaşka
Ciğerlerine almak istediğin o
Esrarengiz koku varya
Gerçekten çok farklıymış
Anlamak anlatmak için sevmek gerek
İşte bu aşkın gerçek  parçası
Her insanın ruhunda dolanması
Yaşatması gerek
Özlenen son aşkı
Bahattin tonbul
14.9.2011

Bahattin Tonbul
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Özlenen Yürekler

Bir kere sevmiştim,yemin etmiştim
Güneşin sıcağı,yakar demiştim
Bu yüreği ona,zaten vermiştim
Kaybolan aşkımı,görememiştim

Yağarsa yağmurlar,akmasın gönül
Akarsa çamurlar,kaybolan ömür
Kalbindeki aşkı,taşıyan bir gül
Seversen sen onu,bana da bak gül

Hayat bir su gibi,akıp da gider
Sevenin yüreği,dalıp da geçer
Bülbülün figanı ormanı örter
Hasretlik ayrılık bir ömre yeter

Yare kavuşmakta,içimden geçer
Bütün aşıkların,gönlünde gezer
Sevki sevenlerin,hep seni bekler
Kavuşacaktır,özlenen yürekler,
Bahattin Tonbul
21.08.2008

Bahattin Tonbul
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Özler Çiçeğim

Gönül penceremi sarmış yüreğin
Acıların duruyor, hala yerinde
Bir hafta sonuydu senin bebeğin
Kavga eder durur hala evimde

Ne oğluna nede,kıza söz geçmez
İçimdeki yara,sızlar meleğim
Onlardaki inat,neden vazgeçmez
Seni sever kalbim,özler çiçeğim
Bahattin Tonbul
4.4.2010

Bahattin Tonbul
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Özler Derin Korkum

Döner diye umudun
Söylenip durdu orkum
Biranda da yok oldun
Özler derin korkum

Mısralar okuyarak
Özlerine uyarak
Sevgisini duyarak
Özler derin korkum

Ateşinde yanarak
Geçmişini anarak
Şiirlere kanarak
Özler derin korkum

Resimlere bakarak
Gönülleri yakarak
Çeşmelerde akarak
Özler derin korkum

Şimşek gibi çakarak
Dudaklarla tadarak
Gökyüzüne bakarak
Özler derin korkum
Bahattin Tonbul
16.9.2011

Bahattin Tonbul
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Özler Seni Hep Yüreğim

Açılsan da kaçınsan da
Hasret çekersin meleğim
Sevda çekip saçılsan da
Özler seni hep yüreğim

Hoştu senin güler yüzün
Anıların bende hüzün
Yazın değil gelsen güzün
Özler seni hep yüreğim

Sensiz her yer karanlıktır
Sevgim sana hayranlıktır
Gönül kalpte seyranlıktır
Özler seni hep yüreğim

Işık yaktın bak sönersin
Bana biranda dönersin
Hasret cana ne önersin
Özler seni hep yüreğim

Acıları çeken bilir
Yaraları döken bilir
Rüyaları gören bilir
Özler seni hep yüreğim

Dağlar taşlar meydanlıktır
Sevdan bana aydınlıktır
Ölüm sanki çaydanlıktır
Özler seni hep yüreğim

Bensiz orda ne denersin
Ateş olsan da sönersin
Beni yalnız sen seversin
Özler seni hep yüreğim
Bahattin Tonbul
20.3.2011

Bahattin Tonbul
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Özler Yüreğini

Her gördüğün ilde,dostun bakıyor
Gökyüzünde kara bulut akıyor
Sevdan kalpte ayrı ayrı çakıyor
Özler yüreğini,göremiyorum

Hasretin acıymış,onuda tattım
Seninle tanışıp,seninle yattım
Gurbet ellerine,özlemi kattım
Özler yüreğini,göremiyorum
Bahattin Tonbul
3.5.2011

Bahattin Tonbul
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Özlerdim

Sana öldü diyemiyorum
Çünkü her ana seni etrafımda görüyorum
Ruhumda aklımda adım attığımda
Seni düşünüyor
Özlüyorum

Bir türlü aklımdan, çıkmıyorsun ki
Yolda yürürken telefon eder,
Beni dinlerdin.
Her saçma konuşmayı ciddice dinler
Kabul ederdin
En sonunda ne var ne yok diye
Sual ederdin
Her saniye seni özlerdim
Sevgilim
Bahattin Tonbul
12.8.2017

Bahattin Tonbul
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Özlerim

Hayali kaybolmuş, geçsede sabah
Yok olsa da hergün, yolu gözlerim
Sevdanın uğruna, kavuşsa refah
Ruhunu kalbime, gömer özlerim

Uzun yıllar oldu, geçmedi zaman
Yar ile kavuşmak söyle ne zaman
Ulu tanrım bana, verirse aman
Ruhunu kalbime, gömer özlerim

Nasıl bir dünyaymış, anlaşılmadı
El ele tutuşup, dolaşılmadı
Farklı hayallere, alışılmadı
Ruhunu kalbime, gömer özlerim

Diyarı gurbette, arar dururum
Onun sevdasını, kime vururum
Güneş doğmasa dayalnız kururum
Ruhunu kalbime, gömer özlerim

Yaradana kurban, o dur sevdiğim
Hakkın hukukuna, yari verdiğim
Sevdası uğruna, hergün öldüğüm
Ruhunu kalbime, gömer özlerim

Bahattin aşkına, neleri diler
Umudun elçisi, uzaktan güler
Hakikattir sevda, kin tutmaz eler
Ruhunu kalbime, gömer özlerim
Bahattin Tonbul
07.12.2014

Bahattin Tonbul
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Özlerim Baba

Birgün doğacaksa, eğer o güneş
Güneşe sözüm var, duy beni baba
Sensiz bu alemim, olmuyor bireş
Özleminle yanar, yüreğim baba

Tozlu kitabların, sarı rafları
Satır arasında, gizlisin baba
Dokuna bilmekti, yalnız safları
Hasretinle yanar, içerim baba

Sana olan tutkum, tükenmesede
Can sende aşk sende, erinmesede
Bu bir imtihandır, görünmesede
Umudunla yanar, özlerim baba

Geceleri ağlar, hiç belli etmem
Gündüzün gülerim, dostu hissetmem
Üzüntüm ruhumda, seni terketmem
Haykırdıkça yanar, beklerim baba

Geçen zaman seni, bana verirse
Girdiğin topraklar, hergün erirse
Sana olan sevgim, beni görürse
Ağladıkça yakar, izlerim baba

Başıma geleni, gören biliyor
Seninle zamanı, tadan gülüyor
Cennetinde bekle, tenim geliyor
Söyledikçe yakar, özlerim baba

Bahattin dediğin, ölecek elbet
Sensiz geçen zaman, bitecek elbet
Evladın dünyadan, göçecek elbet
Gözledikçe yakar, özlerim baba
Bahattin Tonbul
8.4.2013

Bahattin Tonbul
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Özlerim Memleketim

Sokak sokak bilirim, onsuz doğar kederim
Acısıyla yoğrulur, özlemdir bereketim
Çocuklukta yaşadım, kokusunu özlerim
Dünyanın hali böyle, özlerim memleketim

Mahkumum dünyasına, hayat onunla doldu
Esir oldum bir kula, benzim gülmeden soldu
Ağlayan yüreğime, karanlıklar bir yoldu
Dünyanın hali böyle, özlerim memleketim

Roman hikaye olur, özlemi yazılırsa
Sözü özü ondadır, yerlere kazılırsa
Küçük bir kıvılcımla, tek cümle bozulursa
Dünyanın hali böyle, özlerim memleketim

Şiirlere konudur, yüreğinde anarsa
Küçük bir ateş ile, bedenlerde yanarsa
Oysaki nurlu yüzü, seven kalpde kanarsa
Dünyanın hali böyle, özlerim memleketim
Bahattin Tonbul
30.9.2013

Bahattin Tonbul
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Özletir

Yalnızlık özletir, yorgun değilsen
Değilse acısı, anıdır bana
Yorgunluk inletir, hasret değilsen
Kaderi özlemdir, umuttur sana

Bazı sevenlerde, yollar ayrılmaz
Zaman uzaklıksa, tenden sıyrılmaz
Sınırlıysa dostluk, farklı kayrılmaz
Kaderi özlemdir, umuttur sana

Sevdası yol demek, mutlu olunca
Yüreği çizilir, ruhen solunca
İyi olduğunda, seni bulunca
Kaderi özlemdir, umuttur sana

Sonbahar ölüdür, yaprakta gülü
Peşinden sürükler, hayali ölü
Ezberi soğuktur, ötse bülbülü
Kaderi özlemdir, umuttur sana

Elimde yüreği, düşlerim hala
Ömürse bitecek, nasıl bir bela
Bitti ha bitecek, gönülde ala
Kaderi özlemdir, umuttur sana

Takatı yok artık, türküyü bilmez
Yabancı rüzgarı, acıyı silmez
Soğuk ayazlarda, hayali gülmez
Kaderi özlemdir, umuttur sana
Bahattin Tonbul
25.10.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Özletirsin Ya

Sevdan dursun bende, güneşim doğsun
Kar olsada dünyam, ısıtırsın ya
Gökte bulutların, dünyamı boğsun
Ne gelirse gelsin, özletirsin ya

Kaldır ışıkları, güneşin olsun
Gönlüne şarkılar, yanarak dolsun
Dudakların sevinç, gül benzin solsun
Ne gelirse gelsin, özletirsin ya

Yaşanmış anılar, izletir ise
Şarkılar dillerde, ezberletirse
Uzaktan baktıkça, bekletir ise
Ne gelirse gelsin, özletirsin ya

Endişeler boğsa, merak edersin
Yalınız gönlünü, hep eğletirsin
Başkaları için, can söyletirsin
Ne gelirse gelsin, özletirsin ya

Unutamıyacak, kendi ahını
Eğlendirecekmiş, bensiz şahını
Söyle onlara da, satsın ruhunu
Ne gelirse gelsin, özletirsin ya

Acı çekmemiş ruh, aşktan ne anlar
Mutluluğu tadan, yaşayan canlar
Gözlerde buluttur, elbet o anlar
Ne gelirse gelsin, özletirsin ya
Bahattin Tonbul
26.8.2013

Bahattin Tonbul
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Özleyen Bulsa

Gökyüzünde yıldız, nasıl uzaksa
Yaşanan aşk gerçek, seven yar olsa
Güneş gibi ateş, yakan tuzaksa
Huzurlu geceyi, özleyen bulsa

Söndürmüyor aşkı, acep nedendir
Oyun olsa bile, farklı gülendir
Senmiydin söyle, toprak bedendir
Huzurlu geceyi özleyen olsa

Mutluluk sevdada, bunu göresin
Nefsimin emrinde, hakka eresin
Ölüm meleğine, yari veresin
Huzurlu geceyi, özleyen bulsa

Elindeki ferman, nasıl yazılmış
Yüreğine sağlık, dostça kazılmış
Mezarıma bakıp, toprak yazılmış
Huzurlu geceyi, özleyen bulsa

Şiirler ateşdir, okuyan duysa
Ruhlarda özlenen, hasreti saysa
Seven gönüllere, aşıklar doysa
Huzurlu geceyi, özleyen bulsa

Bahattin dillerde, özlem dolanır
Ayrılan kalplere, hasret yollanır
Boynunda sevdası, anı yıllanır
Huzurlu geceyi, özleyen bulsa
Bahattin Tonbul
15.7.2015

Bahattin Tonbul
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Özleyeni

Üç beş sevdalısı var, sevenin hayatında
Bir cümlesi yok eder, artık yüreği yalnız
Yalnızlığa son gelse, acısı rüyasında
Öylede korkunçtu ki, özleyeni çok yalnız
Bahattin Tonbul
15.8.2012

Bahattin Tonbul
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Özleyenlerim

Sevdim sevileni
Sevildiğim kadar
Belkide sevilende özlemiştir
Benim sevdiğim  kadar
Bağ bahçe yeşillenince bahar
Sevdiğiyle öğünür
Yarin sevdiği ilk bahar
Unutulmaz sararan yaprakları
Olsada sonbahar
Zaman bilinmez ama
Kışa daha çok var
Kavuşursam ona
Bütün güzelliği göstereceğim
Yar
Özlediğim kadar
Özleyenlerim de var
Bahattin Tonbul
29.1.2013

Bahattin Tonbul
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Özlüyorum

Senin ile Anıt tepe koşu parkurunda
Güneşin batışını el ele
Birlikte izlemiştik
Hani
Şimdi şuan güneşin
Doğuşunu izliyorum
Tek başıma
Büyük bir umutla
Yalnız her gün
Belki,belki de çıkar
Gelirsin diye
Yollarını gözlüyor
Seni çok mu çok özlüyorum
Ve sonsuza dek bekliyorum
Canım sevgilim
Bahattin Tonbul
6.8.2010

Bahattin Tonbul
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Özü

İnsanın içinde en büyük alem
Ağlamadan bakan, dünyadır gözü
Sen küçük değilsin, sevgindir selam
Gökyüzünde yıldız, hakikat özü

Sitresi yaratıp, huzurlu olmak
Sevdayı vermeden, sevgiyi almak
Şikayet edenin, yanında kalmak
Gökyüzünde yıldız, hakikat özü

Dengeyi bozanlar, şikayet eder
Huzuru kaçıran, uzağa gider
Seveni kıskanan, sevgiyi güder
Gökyüzünde yıldız, hakikat özü
Bahattin tonbul
27.3.2016

Bahattin Tonbul
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Özü Ağlayan Gülü

Yarden ayrı ömrümü,taşıyamazmışsın sen
Şarkılarda bülbülü,koruyamazmışsın sen
Sevda dolu gönlüme,koku yayarmışsın sen
Özü ağlayan gülü,sarıp sarmalar isen

Usul usul kaybetmem,sana olan duygumu
Aşkı kime devrettin,vaz geçilmez uykumu
Geçmişte yaşanmışsa,bilinmeyen kaygımı
Özü ağlayan gülü,sarıp sarmalar isen
Bahattin Tonbul
13.4.2011

Bahattin Tonbul
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Özü Esasdır

Ona iman etmek, gerçek izimiz
İbadetimiz de, aşkı kısastır
Hükmüne teslim ol, haktır sözümüz
Muhammedin resül, özü esasdır

Ondan yardım iste, ona tabi ol
Onun büyüklüğü gönüller de yol
Allahın elçisi ona sahip ol
Muhammedin resül, özü esasdır
Bahattin Tonbul
5.1.2016

Bahattin Tonbul
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Özü Toprak Oldu

Bütün canlılarda bu koku bağı çok kuvvetlidir
Arı bal alırken güldeki dikeni incitmemektedir
Çiçeğin özünü alır,dikenlere değmemektedir
İşte bu sebep sevenler birbirini incitmemektedir

Alır özü yiyemez kovana peteğe götürür
Sevenler vaz geçemez kahrından ölür
İki sevgi arasına giren varsa kötülüktür
Özümü aldı o Allah'ım kalbimi çürütmüştür

Özüm toprak oldu,orda sakladık
Kokusu ile ayrıca yok olacaktık
Beni irem bahçesinde bekleyip
Orada buluşup el ele koşacaktık
26.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Özüm

Bu şarkıyı türküyü
Dilden düşmez ülküyü
Gönüllerde öyküyü
Haykırır durur özüm

Eski hüzünlü yüzü
Toprak hamıydı gözü
Dillerden düşmez sözü
Haykırır durur özüm
Bahattin Tonbul
1.2.2011

Bahattin Tonbul
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Özümdesin Sevgilim

Birkaç çanta dolusu,şiirler yazdım sana
Yara bandı tutmadı,yürekleri yıkmazsın
Kaldırımda yürürken,acıların hep bana
Özümdesin Sevgilim,hiç aklımdan çıkmazsın

Yaşarken bu dünyada,benim için sen varsın
Geceleri rüyamda,içten içe yakarsın
Anıları tez yapıp,yanlış yere atarsın
Özümdesin Sevgilim,hiç aklımdan çıkmazsın

Aşk yarası değilse,gönül yarasıdır o
Uçan kelebeklerin,yağmur korkusudur o
Dokundukça renklerin,kayboluşudur o
Özümdesin Sevgilim,hiç aklımdan çıkmazsın

Yaraya yara değil,yar diye bilirmisin
Küçük çocukları sen,çabuk büyütürmüsün
Ruhumdaki yangını,hemen söndürürmüsün
Özümdesin sevgilim,hiç aklımdan çıkmazsın

Dokunsam artık sana,kül olup tozanı ben
Taş duvarlar altında,yatıp uyuyanı sen
Gece karanlıklarda,yatakta yalnız bu ten
Özümdesin sevgilim,hiç aklımdan çıkmazsın

Gördüğün bu doğada,her an seni gözlerim
Hayalimde düşümde,durmaz seni özlerim
Bitmez umutta aşım,ağlatır o sözlerin
Özümdesin sevgilim,hiç aklımdan çıkmazsın
Bahattin Tonbul
18.7.2011

Bahattin Tonbul
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Özüme  Sevda Dolsun

Sever deli gönlüm
Gözümde ipince perde
Dağılmasın başımdan hiç birisi
Ne sis nede pus nede tükenmez ukde
Koskoca bir yürekti taşıdığı o gönül
Ne hıyanet ne gaflet uykusuydu onsuz geceler
Sevdan göğsüne hapis olmuş
Bambaşka acımı çekiyor
Yada çektiriyor uykusuzluk hayallerime

Duy artık gönlüm duy
Duyda uyandır bedenimi sevdasız
Hissetmeyen kulakları duymayan
Kokuya hasret
Söyle de yer gök dinlesin
Şarkılardan nameler seslensin
Etrafında süzülüp süslensin nazlı yar
Debelensin ruhum,beklesin
Eller havaya kalkıp dualar etsin
Melekler hep birlikte amin desin
Seslensin

Gökyüzünden bulutlar gülüp eğlensin
Şimşekler çakıp etrafını beğensin
Susmasın gönül okusun
Sesli sesli tüm el alem duysun
Niyetini sonucunu hayırlara yorsun
Tüm kötü niyetliler bizden uzak olsun
Laf bilmeyenler laf
Kelam etmeyenler söz etmesin
Geceler gündüze gebe
Acılar tatlıya özenmesin
Sevip sevenler el ele eğlensin
Eller havaya gönüller semaya kalksın
Melekler sevenleri uyarsın

Seni bulmuşken kaybetmeyim
Dilinden tat aksın
Vereceğin mucizeye Allah el atsın
Niyetimiz saf ve temiz
Her şey gönlümüze göre güzel olsun
O yazsın kul okusun
Özüme sevda dolsun
Bahattin Tonbul
28.1.2011

Bahattin Tonbul
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Özünde

Sen seversin o sevdiğini bilmezse
Ayrı bir acıdır bedende
Hergün hayal edersin
Konuşursun kendi kendine
Yüzüne güldükçe yüreğin çarpıntısı
Sesini titretir
Onunda sana ilgi duyduğunu zannedersin
Biran

Yanaşmak istediğinde
Dudaklarından sevgi sözcükleri
İçini yakar kavurur
Özlersin yan yana olduğun halde
Elini tutmayı
Diyemezsin seni çok seviyorum diye
Cesaretin kırık çünkü
Yüzüne bakmaya dayanamazsın
Özünde korku salmış bedenini
Ya rededilirsem
Onun başkasını sevdiğini kabulenmek
Ölüm olsa gerek
Kahreder bu çaresizlik
Sevmek hele karşılıksız sevmek
Varya
Toprağa girsen daha kolay
Belki döner diye umudun
Kaybolmaz hiç
Özünde
Bahattin Tonbul
14.9.2011

Bahattin Tonbul
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Özünde Kaybolmuşum

Gözlerine bakarken,aşkın ile yoğruldum
Uçsuz bucaksız yerde mecnun gibi olmuşum
Sevdana sarılırken,senin için doğruldum
Kaybedersem yar seni,ölmeden yok olmuşum

Karanlık geceleri,gündüzüme sen kattın
İkimizin aşkını,yıldızlara sen attın
Yeter artık bu dünya,beni gerçek aldattın
Kaybolsan da sensiz ben,yaşarken yok olmuşum

Yarattığın dünyanın esiri ben olmuşum
Gökyüzünde ararken sanki yerde bulmuşum
Acıların içinde,yanıp da kavrulmuşum
Sen olmazsan inan ben,yaşarken kaybolmuşum

Bu alemde durmazsan,güneş sensiz  doğmuyor
Rüzgarın esintisi,hayalimi boğmuyor
Ansız geçen günlerim,yüreğimde soğmuyor
Kaybedersen beni yar,toprakta yok olmuşum

Dudağıma baksana,aşkına doyamadım
Sana olan gönlümü,ayrıca koyamadım
Özleminle yanarken,ruhundan soyamadım
Kaybedersen beni yar,yaşarken yok olmuşum

Baksana anılarda,resimlerin duruyor
O an hatırlandıkça,içerimi buruyor
Söylediğin şarkılar kulağımda çınlıyor
Yok edersen yar beni,özünde kaybolmuşum
Bahattin Tonbul
24.10.2010

Bahattin Tonbul
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Özünde Sevdam

Gözlerin benim dünyamı aydınlatan ışık olsun
Beni terk edince bak can toprakta eriyorsun
Sensizliğe dayanamıyor artık sensiz yanar bedenim
Seni gerçekten çok mu çok sevdiğimi biliyorsun
Ağır geliyor bu imtihan bana
Susmak seni anmadan sensiz yaşamak
Hele
Acı veriyor
Titreyen ellerimle yaralı yüreğim
Hep seni anıyor
Gözlerim yaş dolu
Yıldızlar her günden daha parlak
Gök gürültüsü ile yıldırımın açtığı
Yüreğimdeki çatlak
Baksana arkasından yağmur yağmış yerler
Ipıslak
Dinle sus zordur sessizliğe alışmak
Anıları gönlünde tutsak yapmak
Geçmişi rüyalarında anmak
Donmuş ellerini vücudunda ısıtmak
Kolaymış zannedersin
Değil mi? be ahmak

Kalbimi tüm sevenlerime kapattım
Sen yoksun diye
Üstüm başım saçım sakalım karma karışık
Sevdam gönlünde saklı kalsın
Bil ki
Bir gün benimle er veya geç buluşacaksın
Tüm karanlıklar
Hayallerin gölgesinde saklansın
Aşkım sonsuza dek senin için parçalansın
Can
Ruhum her an etrafında dolansın
Sen benim için gelmiş geçmiş yanansın
Sevgi ile yaşamış yalnız
Bir insansın
Hep öyle oldun öyle durasın
Özünde sevdam saklı kalsın
Bahattin Tonbul
14.3.2011

Bahattin Tonbul
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Özündeki Acıyı

Yeni duygular keşfet,sanki gölde balığım
Akıntıya ters yüzen,gökte uçan sazanım
Kollarımda derman yok,ellerimle çalığım
Özümdeki acıyı,su yüzüne yazanım

Bir gün aşık olursan,sevgini anlıyorum
Unutulmaz sözleri,kalbine fanlı yorum
Gittiğin o dünyada,ruhunu saklıyorum
Özümdeki acıyı,su yüzüne kazanım
Bahattin Tonbul
20.11.2010

Bahattin Tonbul
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Özündeki Aşkını

Gördüğün huylara sevdiğini deyiver
Aşkınla tutuşup yok olduğun son anda
Yıllarca gönlünde sevdamızı taşıyı ver
Ver ver gönlüme acıyı Allah’ını seversen
Özündeki aşkını bedenimde ezi ver
Bahattin Tonbul
18.2.2012

Bahattin Tonbul
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Özüne Danış

Benle olduğunu,bir düşünsene
Benim olmasanda,ruhumla tanış
Hayatı şimdiden,kaybettirsene
Dünya toz pembedir,özüne danış

Gönlümün tamamı,seninle olsun
Yanına koşarsam,sevdalar dolsun
Ağladığın zaman,yüreğin solsun
Sevda toz pembedir,özüne danış

Sen olursun olmaz,sonuna kadar
Seni mutlu etmek,sevdamda yatar
Aşk ateşi sönmez,sabaha kadar
Sevda toz pembedir,özüne danış

Sevmelisin beni,sevdamı atma
Taşıdığın aşkı,farklı yaratma
Gördüğün ışığı,sakın karatma
Sevda toz pembedir,özüne danış

Senin olsun herşey,istemiyorum
İkinci baharı,test etmiyorum
Sensiz bu dünyayı,af etmiyorum
Sevda toz pembedir,özüne danış

Bırak o gururu,aşkta bu olmaz
Gurur şeytandadır,sevda kaybolmaz
Kötü olan herşey,yarde sır olmaz
Sevda toz pembedir,özüne danış
Bahattin Tonbul
8.8.2012

Bahattin Tonbul
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Özür  Diledin

Çapulcu azınlık diyerek vurdun
Vurduğun o gençler, özgürlük dedi
Yüzde elliyi sen içinde kurdun
Konuştukça battın, özür diledin

Basın elindeydi, görmedin bizi
Kapılar kapandı, taksim çiledi
Her direniş güçtü, çoğaldı dizi
Konuştukça battın, özür diledin

Dış mihraklarının, oyunu dedin
Tahrikler yaparak, dişler biledin
Kusura bakmada, sözünü yedin
Konuştukça battın, özür diledin

İnadın ney idi, gazlara boğdun
Polisi askerin, içinde koydun
Emir veren kimdi, nerden sen doğdun
Konuştukça battın, özür diledin

Çekilen acıyı, vatandaş çekti
İnsan değilsin ki, hainlik çöktü
Düşmanın eline, bu kozu ekti
Konuştukça batıp, özür diledin

Toprağı sattıkça, zenginim dedin
Milleti kandırıp, borçmu ödedin
Yediğin yanında, dünyayı gezdin
Konuştukça battın, özür diledin
Bahattin Tonbul
6.6.2013

Bahattin Tonbul
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Özür Diledi

Neden,neden özür diledi gönlün
Anlayamadım sebebi ben?

Söylesen de söylemesen de yanıyor
Kendi kendine zaten

Hayat dediğin bu değil mi ha bu gün
Ha yarın,belki de erken

Yaşa yaşaya biliyorsa gönlün sev
Sevki tat al dünyada iken

Ben o tadı elimden kaçırdım
Tam tadı alacakken
10.06.2008
Bahattin Tonbul
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Pam Demet'siz Günü

Tek bir koldan akar, aşkın çeşmesi
Sali zeki dedi, seven utansın
Neler denmedi ki, pam’dır gözdesi
Güzel günlerini, bozan utansın

Bu hastalık beni, pam’dan ayırdı
Tam iki yıl sonra, Allah kayırdı
Azrail çağırdı, sonra duyurdu
Seven günlerini bozan utansın

Anım akla gelse, gözüm yaş tutmaz
Pam Demet’ten gayrı, umut hoş tutmaz
Hayalleri beni, onsuz uyutmaz
Seven günlerini bozan utansın

Mutluyum ben şimdi, yare kavuştum
Salih zeki demet, Pam’a alıştım
Bedeni taşınmaz, söze karıştım
Seven günlerini bozan utansın

Ağzımın tadı o, dostlarım duyun
Gün gelir kavuşur,  aşk ile oyun
Fişini çektim ben, bakmadan uyun
Seven günlerini bozan utansın

Salih zeki oldun, divane deli
Amarika sevdan, sevginin seli
Allah’ın rüzgarı, dağıttı  yeli
Pam Demet’siz günü, çizen utansın
Bahattin Tonbul
31.8.2014
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Pam Demet'siz Zekiye

Daha fazla yap biat, olamazsın sen gerici
Ben olmaya razısın, bütün ruh alsın beni
Yaşanan dünya farklı, yada ilham verici
Belki bu gece rüyan, sarsa hepten bedeni

Benden uzak olsanda, muzaffer ol sen yaşa
Sabırsızlıkla bekler, taze düş se bu başa
Cehennem derinliği, ışık olsa o aşka
Belki bu gece rüyan, sarsa hepten bedeni

Bir annenin rüyası, çocuklarıdır umut
Sen annesin mutlu ol, büyüdükçe sen unut
Görmek ister bakan göz, çocuk inan hep umut
Belki bu gece rüyan, sarsa hepten bedeni

Yaşanan bu dünyada, sihirli anlar her gün
Onlar gerçekten mi var, büyü tutar bak her gün
Bomboş duran sandalya, oturulmaz bak bu gün
Belki bu gece rüyan, sarsa hepten bedeni

Çok fikirli insanlar, aşkta olur bir radar
Kendine çok güvenme, mümkün olduğu kadar
Sensin sana destekli, acısı tene batar
Belki bu gece rüyan, sarsa hepten bedeni

Oğlak burcu uyumlu, isim bile vermiyor
Pam demetsiz zekiyi, bakan gözler görmüyor
Teşekkürler dostlarım, bu can toprak sermiyor
Belki bu gece rüyan, sarsa hepten bedeni
Bahattin Tonbul
23.9.2015
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Pansiyon

Sıra, sıra  olur ranzalar
Pansiyonun yemekleri zarar
Lokantaya bu iş yarar
Ne anlarız pansiyondan

Gece olunca kahya gelir
Yerlerimizi kontrol eder
Olmayanı yanına getirir
Ne anlarız pansiyondan

Sanki akılılık ettik
Pansiyona hemen girdik
Çok kolaymış delilik
Ne anlarız pansiyondan

Sabah çorba içeriz
Öğleye ne yemek yersek
 Akşama onu da yeriz
Yemeklerimin hali böyle
(5.1.1970)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Para

İnsandır paraların kölesi
Hayatımız üç buçuk kuruş para ile ölçüsü
Kadın bile duysa para sesi
Verir namusunu olarak hediyesi

Niçin buna bu kadar kanıyoruz
Hayatımızı boş yere harcıyoruz
İhtiyarladıktan sonra
Kandırıldığımızı anlıyoruz

Vücut sıhhatli olsun
Paralar sana koşsun
Sen paraya köle olma
Para sana köle olsun

Vehbi Koç işte milyarder
Sıhhati için bütün parayı atar
Düşünün bir kere sizde
Para bize ne yapar
28.07.1972
Bahattin Tonbul
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Paramparça

Paramparça olmuş, sevda sırtarır
Korkup yakınacak, verilmez aman
Anlatmaya çalış, hayat kurtarır
İncitmeden korkma, gölgedir zaman

Ne ayazlar gördü, acı yasını
Vurgunun bulamaz, sevda hasını
Ateş yumağının, danışkasını
İncitmeden korkma, gölgedir zaman

Sevdanın yarası, derinmi derin
Seven yürekleri, tutan kaderin
Sen dökülür inan, hemen her yerin
İncitmeden korkma, gölgedir zaman

Uykusuz geceler, uzak dur benden
Kendini istiyor,  simsiyah benden
Bir başına kalmış, gider erkenden
İncitmeden korkma, gölgedir zaman

7.3.2017
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Paramparça Mutluluk

Sevince hayallerdim,bu alemde seninle
Onunla tanışmadan,gezintiydi bana aşk
Bir avuç umudunu,tutu versen teninle
Paramparça mutluluk,sonsuz gidişindi aşk

Sevdayı sende buldum,bedenimde ezerdim
Toz pembe duyguları,yarim için sezerdim
Şu kısacık ömrümde,güzellerle gezerdim
Paramparça mutluluk,sonsuz gidişindi aşk

Yüreğimde büyüdü,yalnız kalan duygular
Düşleyerek küçüldü,sebatsız o uykular
Hiç aklımdan çıkmazdı,karanlıktan korkular
Paramparça mutluluk,sonsuz gidişindi aşk

Gözlerimin ucunda,kayboluşun gitmedi
Bana bakıp gülüşün,ciğerimde bitmedi
Sevda denen hasreti,bu ömrüme yetmedi
Paramparça mutluluk,sonsuz gidişindi aşk

Sen olurdun yanımda,sabah uyandığımda
O kokunu alırdım,sana dokunduğumda
İçimdesin be kadın,yalnız bakındığımda
Paramparça mutluluk,sonsuz gidişindi aşk

Düştün susuz kuyuya,bilmeyen diyarda
Yarim bensiz uyuyor,gerçek olan o yarda
Gece karanlığında,yaşanılan ayarda
Paramparça mutluluk,sonsuz gidişindi aşk

Bahattin’im görmedim,böyle bir şey bilmedim
Aklıma geldiğinde,hayalleri bölmedim
Anılarda resmini,albümlerden silmedim
Paramparça mutluluk,sonsuz gidişindi aşk
Bahattin Tonbul
1.9.2011
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Parça parça Kalbim

Kalbinle kalbim nasıl birleşmiş
Adeta ikisi bütünleşmiş
Sende yok olunca benim kalbim
Kahrından ayrılıp parçalanmış

Artık bende kalp yok seni koymaya
Parça parça olmuş bütün olmaya
Derleyip toplayıp hesap sormaya
Geldim vaktinde yanında kalmaya
14.02.2008
Bahattin tonbul
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Parçalanmayacak

Tarihi okumadan,seveni korkutacak
Hakikati bu millet,sanma ki unutacak,
Eşi dostu bilmeden,kimleri uyutacak

Bastığın o toprağı,kanlarıyla sarsaydın
Yalan ve yanlışları,adalete sunsaydın

Gurur ve kibir ile,bu millet yönetilmez
Dış kaynaklı fikirle,ölüler diriltilmez
Köhne bir görüş ile,insanlar delirtilmez

Irmak olup çeşmede su diyerek aksaydın
Taş ile toprakları,birbirine katsaydın

Sıkıştın mı mağduru,koyu verir sahneye
Vatandaş da sağduyu,sömürünce kahveye
Oyalamak içinse,falı verir telveye

Candan canı alsaydın,yatanı satmasaydın
Anıları toplayıp,boş yere katmasaydın

Büyük küçük bilmedin,ataları terk ettin
Güç aldığın partiden,anlamadan çark ettin
Fikir babalarını,emperyalistten seçtin

Bu dünyada o seni,sen onu unutaman
Açılımda boş teni,dumanla uyutaman

Satılmışla bir yaptın,milleti aptal sandın
Birkaç dönek adamın,arkasına yaslandın
Önce iftira attın,konuşurken aslandın

Bomboş hayal peşinde,mahkemeye çatardın
Mehmetçiğin ardından,ergene kon çıkardın

Her karşı olan fikre,dersin hemen manidar
Şehitler çoğalınca,kelle sözü gerçek dar
İşte bu zan altında,nemalaşan umut var

Şaşkınlıktan atacak,ne korkunç iftiralar
Bu millet anlayacak,gör parçalanmayacak
Bahattin Tonbul
13.7.2010
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Parçalar

Sızlatır gönlümde acı sevenleri
Aşk tutkudur ayrı düşüp görenleri
Atıvermiş yaradanım anla artık
Parçalar o kalplerdeki gerenleri

Bir elinde yüreğimi tutuversen
Diğerinde içerimi yakıversen
Aşk dediğin budur belki,senden ayrı
Parçalara ayırtıp da,sarıversen

Sevda delik deşik eder,yarsiz olmaz
Ayrılık ölümden beter,hasret dolmaz
Sensiz bu bedenim titrer,dilim tutmaz
Parçalar ciğerimi de,rengim solmaz
Bahattin Tonbul
20.5.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Parçalar Beni

Kimler özleme diki,ana ve babasını
Kimler unutmadı ki,toprakta atasını
Kutlarım ben yüreği,dünyanın bu halini
Sevenler bakmadı ki,görseler sevdasını

Anıları bırakma,hasretinle buseni
Rüyalarda aldatma,yakar o aşkta seni
Bülbül gibi dayatma,kafesteki sesini
Bana öyle sarılma,sevda parçalar beni
Bahattin Tonbul
26.3.2009
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Parçası

Büyüdükçe devleşen
Küçülünce heşleşen
Gönüllerde gençleşen
Bu bedenin parçası

Sarıp sarmalayamam
Her an harmanlayamam
Onsuz toparlayamam
Bu bedenin parçası

On beşinde demirdi
Kırk beşinde emirdi
Ellisinde kemirdi
Bu bedenin parçası

Karanlıktan korkmazdı
Su olunca akmazdı
Bomboş yeri yakmazdı
Bu bedenin parçası
Bahattin Tonbul
31.8.2011
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Parçası Bedenin

Sevdası yüreğinde
Aşkı da direğinde
Kırılmaz bileğinde
Bu bedenin parçası

Yaratanım sen bilin
Görülmeyen o ilin
Aktıkça da can silin
O bedenin parçası

El desen elim değil
Dil desen dilim değil
Hakikat kilim değil
Bu bedenin parçası

Anla artık sen onu
Yaşam onunla konu
Bitmez sevdanın sonu
Son bedenin Parçası
Bahattin Tonbul
31.8.2011

Bahattin Tonbul
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Parladı

Gecelerde mum yandı
İçim yare dayandı
Yalnız kalan bedenim
Sarhoş olup uyandı

Oynayın can güzeller
Kırılmasın o beller
Yari ayrı olanın
Ruhlarında gezerler

Yıldızlar sabahladı
Aşıklar bulunmadı
Gönüllerde karanlık
Yüreklerde parlardı
Bahattin Tonbul
3.2.2009
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Parlarsan

Birbirine kaynaşan,ay yıldızı kaplarsın
Senin uğruna ölen,bu bedeni toplarsın
Deli olan aşkımı,mavi göğe saplarsın
Gece karanlığında,yıldız olup parlarsan

Hasret olan yüreğim,rüzgarında kurusun
Birbirine doymayan,sevenleri korursun
Gittiğin o dünyada,bensiz nasıl durursun
Gece karanlığında,yıldız olup parlarsan
Bahattin Tonbul
27.3.2011
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Parlatır Da Görülmedi

Ruhumda ki,aşk kaynağım sensin
Gedmiyordu gönül yorgunluğum
Damarımda kanımda gezersin
Tükenmiyor sevda yorgunluğum

Acıları,içerime verdim
Sevdaları,yanıp tutuşursa
Yaraları yüreğime serdim
Kanatlanıp,melek oluşursa

Atıverdin,karanlık geceye
Açıversen ışıkları birden
Anılarda,kaybolan heceye
Parlatıp da görülmedi kirden
Bahattin Tonbul
2.8.2009

Bahattin Tonbul
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Parlatıyorsa

Dilimle bir kere yalasam tek kez
İçinde acıyı alırım sonra
Yardan ayrı yüzüm hiç mi hiç gülmez
Unutmam seni can,karışmam sonra

Anıların durur,gönlümde yaşa
Aşkını sarmıştım,umutlarımla
Hasretle yanarım,ağrıyan başa
Ruhunu ararım,komutlarımla

Sensiz yapamıyor,içim acıyor
Yalnızlık bedeni,sızlatıyorsa
Ufukta güneşin,sevda yapıyor
Ateşe düşüp de parlatıyorsa
Bahattin Tonbul
17.7.2009

Bahattin Tonbul
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Parmaklarımın Ucu Uyuşurken

Unutma
Parmakların dili yoktu
Saydığı günü
Sendin
Benimleydin
Elin elimi tutuyordu
Hatta sıcaklığın içimi kavuruyordu
Vücudum ateşinle yanıyordu
O zaman
Peki sen
Sen ne yapıyordun,kokun olmadan
Bak ayaklarım taşımaz oldu
Bedenimi
Ruhuna baygın baygın bakarken
Gökyüzünü uçtu bütün yaşadığımız anılar
Dillerin tutmaz oldu
Parmakların koparken
Ya ben
Ben ne oldum dersin,tek başıma

Çocukların miras bana
Ben dostlarına uzanırken
Önce tırnaklarım küçüldü
Sonra parmaklarım kapandı
Anlayamadın biran
Bakmışım bedenin toprağa uzanmış
İşte o zaman anladım gerçeği
Gerçekten ölümle yüzleşmeyi
İkimizin arasına artık toz toprak girmişti
Günlerini gece ettim
Yılmadan aradım
Bilemedim bulamadım seni
Unutamadım yaşadığımız sevgiyi
Tükenir geçer dediler
Gündüze gündüz geceye hüzün eklediler
Geri dönüp he dediler
Tam anlayamadım ama
Sevdamızı bildiler
Parmaklarımın ucu uyuşurken
Bahattin Tonbul
26.6.2010
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Paylaşamadı

Ne kadar sevdi, ne kadarda sevildi ki
Bir türlü anlaşılmadı
Öldü gitti ama
Yüreğinde aşkı sevdayı
Söküp atamadı
Yıllarca yaşadı, hatta yaşattı ama
Aşkımı ruhunu aldatamadı
Bu nasıl sevda
Bu nasıl aşkmış
Onunla dolaşmış, onunla aşmış
Hayatın rengi, karardı soldu ama
İçindeki ateş, yarsiz hayatı taşıyamadı
Belli ki bir avcıydı, belkide av ama
Ne av oldu kendi, nede bir avcı
Anlaşılmadı, anlaşamadı
Bu up uzun yolculuğa dayanamadı
Yüreğinde ateş dudağında susuz yaz
Toprağında umut paylaşılmadı
Paylaşamadı
Bahattin Tonbul
22.12.2014
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Paylaşılmayan Sevgi

Sev ama sevdiğini,söyleme
Dur aşık hele biraz kendini dinle
Sor ona,kalbindeki yerin nere
Makamına göre hedefini belirle

Belki de seviyordur,sevdiğini bilesin
Sor ona,sevdikleri kimlerdir,bunu söylesin
Kendi kendine ümitlenme sen bir nefersin
Ondan sonra kararını ona göre verirsin

Tahmin edebiliyorum sevdiklerini
Köyünü,kardeşlerini ve yiyeni refiği
Hele onu,içten gelerek öptüklerini
Gördük ce azaldığını hissediyorum,bize olan sevgisi

Onları o kadar çok seviyor ki
Birine bir kelam ettirmiyor ki
Şakada olsa kaşı kara desen ki
Yeri göğü yıkıyor, o zama sen kimsin ki

İçten şak diye öptüğün değil,seninle yaşayan
Seninle var olup,sensizliğe alışamayan
Sevgini esirgediğin,aşkına tereddüt koyan
İşte ben, seni seven,kalbinde seni taşıyan
(12.7.2007)
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Peki Ne?

Sen kaybolunca bu alemden
Gök kubbe yıkıldı,sanki üzerime
İşte tam o ara dünyam karardı
Nefes alamadım o an yeryüzünde

Karanlıklar bile sensiz bana
Daha başka karanlık
Siyahı ilk kez bu kadar koyu buldum
Artık çevremi göremiyorum
Işıklar bile kaybolmuş içinde
Aydınlatmaya mecali yok
Kör olmuş adeta
Seven  yorulmamış,sevmekten aydınlığı
Kokusunu özler olmuş garibim
Adeta hayat verirdi varlığı tenime
Sev sevde beni iyi dinle

Büyük küçük diye düşünme
Geceler yıldızlarla konuşurmuş
Gündüzleri kaybolup gitse bile
Tan yeri ağarana kadar
Bekler özlemle sevdiği,
Döner gelir bir gün diye

Bak göz yaşların kurumuş yanaklarında
Acılar tükenmek bilmiyor
Sevda çekenin yara dolu yüreğinde
Bir tek bu dünyada yaşayanlar mı çeker
Hepsini desene
Gittiğin o alemdeki ayrılık ikimize azap değilse
Peki ne?
Bahattin Tonbul
28.11.2010
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Pencereden Bakıyorum

Gece çok sessiz çıt olsa pencereden bakıyorum
Belki olur ya sevgilim canım benim onu bekliyorum
Her seferinde umutla bakıp hayal kırıklığına uğruyorum
Acaba çıksam karanlıkta dolaşsam raslarmıyım bilmiyorum

Tek bildiğim bir şey varsa ben onu çook mu çok özlüyorum
Bir saniye bile aklımdan çıkmıyor onunla oturup  kalkıyorum
Kısacası ben bu dünyada onsuz tek başıma yaşayamıyorum
Hatıraları karşıma çıkıyor,yolda yürürken bile unutamıyorum
06.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Penceremde

Artık gönül gülmüyor
Gül bana gözlerinle
Yalnız acın gelmiyor
Kaybolan izlerinle

Dün gece hep ağladım
Sensiz o  penceremde
Yüreğimi dağladım
Kırılan çerçevemde

Güneş ateş bıraktı
Hasret sana ıraktı
Sevmek gerçek çıraktı
Kırılan çerçevemde

Kırmızıya mahkumum
Acın acep neremde
Kulaklarım çınlamış
Kırılan penceremde

Sevda sensiz yetmiyor
Gönül tenden gitmiyor
Acı bende bitmiyor
Kırılan penceremde

Tutun elimden tutun
Beni benle uyutun
Umut hapını yutun
Kırılan penceremde

Toprağında sessizlik
Yüreğinde işsizlik
Özleyende densizlik
Kırılan penceremde
Bahattin Tonbul
3.3.2012
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Peri Kızı El Gibi

Gökyüzüne sarılmış onun en son meali
Saçları paramparça, hele o dudakları
Gece sarılmış onla, koku salmak idali
Yükselip alçaldıkca, göğsü sanki yel gibi

Geçmişi düşünmeden, usanmadan parlatır
Gece sabah arası, karanlığa fırlatır
Simsiyah olmuş heryer, yıldız yıldız toplatır
Güneş doğmuş yeniden, peri kızı el gibi

Bulutlu havalarda, görebilmek elbet zor
Yıldızın ışıkları, yansıtamaz içi mor
Hele akşama karşı, ufuk olmuş sanki kor
Hergün yeniden başlar, peri kızı el gibi

Eli elime değse, uzak yakın gözleri
Şimşek gibi çakıyor,  onun tatlı sözleri
Güzel doğmuş her ışık, yok edecek izleri
O aşk yeniden başlar, peri kızı yar gibi

Öğrettiğin herşeyi, her sabah hatırlarım
Dikenli balıkları, yalınız ayıtlarım
Sensiz yenilemez ki, işte son satırlarım
Bu aşk her sabah başlar, peri kızı el gibi
Bahattin Tonbul
13.7.2014
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Perişan

İçimde yanardı aşkın ateşi
Gönlümde doğardı dünya güneşi
Yitirdim seni ben ruhumun eşi
Bu dünyada yalnız beden perişan

El açmışım hakka dua ederim
Bu alemde seni her an beklerim
Küçükten bellide hep emeklerim
Seven yürek yalnız gönlüm perişan

Gök yüzünde bulut her an değişir
Seven aşıkların dili sürtüşür
Rüyalarda insan sanal sevişir
Göz yaşlarım akar damla perişan

Yarini terk edip toprağa giren
Vedalaşamayıp acıyı çeken
Ruhunu titretip hakka eğilen
Kafes deki bülbül güller perişan
Bahattin Tonbul
23.3.2009
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Perişan Etme

Sevgiyi tutupda öne atsaydın
Sevdaya mektubu,elle yazsaydın
Acılar içine,hasret katsaydın
Bırakıp da beni perişan etme

Yaralar içinde koydun bedeni
Gurbet ele attın,seni seveni
Göğsündeki aşka,sabır edeni
Deyip de giderek, perişan etme

Deli gibi sevdim,hala severim
Ruhundaki aşka,daha nederim
Bu dünyada seni,sonsuz severim
Bırakıp da beni perişan etme

Gökyüzünde yıldız,sensiz duramaz
Ayrılığı atıp,ayrı koyamaz
Hayalleri sarıp,rüya yapamaz
Terk edipde beni,perişan etme

Bahattin'im ayrı,gayrı tutamam
Sevdiğimi toprak,edip kapamam
Cennet bahçesinde,yarsiz yapamam
Terk edipde beni,perişan etme
Bahattin Tonbul
4.1.2010

Bahattin Tonbul
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Pes Ettin

Kimi zaman ağlayıp da
Kimi zaman da güldürdün
Sonsuzlukta  çağlayıp da
Hasretinden yar öldürdün

Sabretmedin o anlarda
Dağlardan sevda indirdin
Gökyüzünde ovalarda
Bedenlere,sen bindirdin

Söyletmedin kimselere
Aşk sevgide sende olur
Göstermedin  deselere
Gönüler de o kor olur

Acıları kemiklerde
Hem yaşadın hem hissettin
Yaraları yüreklerde
Terk etmeden can pes ettin
Bahattin Tonbul
26.7.2009

Bahattin Tonbul
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Pınar

Sen gülleri elleme,güller seni ellesin
Sen dikene güvenme,diken sana güvensin
Sıkma güzel canını, gülenlerden değilsin
Çünkü sen gönlümdeki,solmayacak  güzelsin

Kimse bilmez halimi,yıldızlarda anlatır
Bulutların üstünde, sevenleri toplatır
Ayrılıklar her zaman, sevdaları aldatır
Aşkı bilmez bu canı, ömür hergün çatlatır

Anladınmı hey yarim,benim için özelsin
Sevdikçede seversin, yüreğime gülensin
Densiz duran o sevda, beni nasıl beğensin
Sev sev artık benide, son kalbimi delensin

Titreyen ellerimle,ayrılığı anmışım
Günlerin buğusundan, geceleri yanmışım
Bir aşk doğmuş bu yana,ben adına kanmışım
Eski bir aşk biterse, yenisini  yazmışım

Anladım geceleri,karanlıkta gezersin
Kimselere demeden, sessiz sessiz ezersin
Ufkundaki sevdayı, uzaklardan sezersin
Bana kuşlar soracak, yıldızlardan dizersin

Sen olmazsan yanımda, bu yara hergün kanar
Nasıl kanarmış dersen, yüreğinde aşk donar
Geçmişin acıları, hissetmeden çok yanar
Kimse bilmez halimi, sevdası olmuş pınar
Bahattin Tonbul
12.8.2012

Bahattin Tonbul
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Pır Pır Ediyordu Onun Yüreği

Biraz önce kızım Selcen çat diye söyledi
Zaten hiç çekinmez aniden söyleyi verdi
Baba beni istemeye gelecekler ama dedi
Baktım ki pır pır ediyordu onun yüreği

Biraz daha uzatmış sanki bu belli süreyi
Çok istiyor oda ayrı bir yuva kurup görmeyi
Ama heyecandan,ne yapacağı belli değildi
Canım kızım büyüsende daha çocuksun belli

Zaman daraldıkça,nikah yanaştıkça heyecan artar
Bir yanda sevinç varken diğer yanda korku yatar
İşte düğün dediğin patırtı gürültü bu heyecanı atar
Canım kızım doğanın kanunu bu işi her canlı yapar

Kuşlar yumurtlar,ısıtır yavruyu çıkarır
Dışarıdan yem toplar midede ıslatır
Sonrada yavrusunun ağzına kusarak bırakır
İşte bu beslediği yavruyu yuvadan dışarı atar
24.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Pişiyor

Uzaklardan bakamam
Yarsiz yerde yatamam
İçimdeki sızıyı
Sağda solda atamam

Gönüllerde arama
Ona buna karama
Hatasız kul hiç olmaz
Dokunmasan yarama

Ben yarimi sevmişim
Onun için gelmişim
Ayrılığa dayanmam
Akan suda selmişim

Rüzgar çok sert esiyor
Toprakları deşiyor
İçinde yarim yoksa
Yalnızlığım pişiyor
Bahattin Tonbul
26.6.2009

Bahattin Tonbul
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Pişman Değilim

Allah’ım çok şükür, geçmiş günlerde
Bütün benliğimle, sana meğilim
Verdiğin yaşantı, sarmış binlerde
Onu sevdiğime,pişman değilim

Uzun bir süredir, içerim kanar
Nasıl bir sevdaymış,yüreğim yanar
Yarsiz bu alemde, acılar donar
Onu sevdiğime,pişman değilim

Sevdası ruhumda, ateşten bir kor
Aşkına mahkumsa, yaşaması zor
Gözümde oluşan, tüm renkleri mor
Onu sevdiğime,pişman değilim

Karanlık geceye, sabahlar olmaz
Yarimin sevgisi, kalbimde solmaz
Hatıralar tende, hemen kaybolmaz
Onu sevdiğime,pişman değilim

Güllerin yaprağı, güneşte kurur
Yarimin kokusu, uzaktan vurur
Gölgeler arkada, herzaman durur
Onu sevdiğime,pişman değilim
Bahattin Tonbul
6.9.2012

Bahattin Tonbul
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Pişman Olurmu Ki

Kimse vazgeçemez, olan gücünden
Kalkabilirmi ki, o koltuğundan
İnkar etmez insan, yanar içinden
Pişman olurmu ki, yaptıklarından

Sizin hatanızı, düzeltiyorsa
Başka birileri, gözetiyorsa
Seni başkasına, benzetiyorsa
Pişman olurmu ki, yaptıklarından

Dün öyleydi bugün, farklı olacak
Diye korkma rengi, benzi solacak
Can veren bu rabbim, canı alacak
Pişman olurmu ki, yaptıklarından
Bahattin Tonbul
22.3.2016

Bahattin Tonbul
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Popüler Şiir

Hayat dediğin yaşanır,güzel olmalı
Yapacağın işler,gerçeği yansıtmalı
Antoloji Com'da seçilen,popüler şiirler
Adaleti,doğru ve samimiliği yansıtmalı

Ben acemi şairim,kendimi reklam edemem
Biri birilerinin şiirini alıyormuş beceremem
Onlar eş dost,arkadaş,hatır için sevemem
Gerçek ne ise o olur,duygularımı esir edemem

Yanlış uygulama,kontrolü gerçek dışı
Bir heyet kurmalı,şairin şiire bakışı
Bilir kişi ise,yazanın umut ışığı
Dilerim bu düzen değişir,şiirim popüler olur

Amacınız çok güzel,güzellikler dolsun
Popüler işareti koyma,herkes mutlu olsun
Popülerlik sıralaması,çok güzel o dursun
Şairin hangi şiiri popülerse bu yeter, o bilsin

Bahattin'im küçüklükten beri, yazmayı severim
Eğer hatam var ise,bana söyleyin
Ona göre rehber olun,hemen düzelteyim
Yeni oluşan şairlerin,önünü açın kesmeyin
1.9.2007
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Pozitif Enerji Saçardın

Bir gün kollarımın arasından kaçacağını hissediyordum
O yüzden sana sıkı sıkı sarılıp seni kucaklıyordum
Bir saat bile yanımdan ayrılınca hemen alo diyordum
İnan bu kadar uzaklara kaçıp gideceğini bilemiyordum

Doyamazdım seninle olduğum tüm anılarıma
Birlikte olmak için,dinlerdim tüm anlattıklarına
Hissetirmezdim tek göğüslü olup veya olmadığına
O kadar mutluydun ki pozitif enerji saçardın etrafına

Seni dinlerken günümün tüm yorgunluğu kalmıyordu
Adeta dudaklarıyın arasından çıkan her harf nota oluyordu
O kadar güzel yumuşak tatlı sesin adeta yüzümü okşuyordu
Sen yanımda iken bana hayat verip pozitif enerji saçıyordun
21.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Prensesimiz

Sevda ile tutan, müthiş elleri
Bütün sokaklarda, koklamalıyız
Özlemin içinde, tatlı dilleri
Yılmadan korkmadan, saklamalıyız

Ağlatma gideni, al bas koynuna
Haykırsın özlemi, o gür sesimiz
Yıldızı bağlayıp, taksan boynuna
Oynarız güleriz, prensesimiz

Sen sensiz burada, orda eşim de
Zaman terse dönmüş, pişmez aşım de
El salla giderken, kalmaz kaşım de
Oynarız güleriz, prensesimiz

Mor çiçek yaylasında, vardır dahası
Gönül kapısında, olmuş duası
Memleket sevadsı, hakkın rüyası
Oynarız güleriz, prensesimiz

Tez gidelim elden, varsam sılaya
Tutuşmuş gönüller, ulaşmış aya
Sanki yüreğine, oturmuş kaya
Oynarız güleriz, prensesimiz

Tonbul oğlu derki, yaşam gülmeli
Çaresiz dertleri, tenden silmeli
O yar için yaşa, diye bilmeli
Oynarız güleriz, prensesimiz
Bahattin Tonbul
7.1.2012

Bahattin Tonbul
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Rabbi Solurken

Yardım severliği,güle dikerken
Toprağa karışıp,rabbi anarken

Rüyalarda gördüm,hakka el açtın
Dünyada kazanıp,acı çekerken
Tüm güzelliğini,cennete saçtın
Yardım severliği,güle dikerken

Sevdalar da yanan,ruhuma aktın
Gökyüzüne çıkıp,yıldız olurken
Gönüllerde duran,sevgide haktın
Toprağa karışıp,rabbi solurken
Bahattin Tonbul
6.9.2009

Bahattin Tonbul
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Rabbimin

O sabahın dileğidir,can Allah’ın meleğidir
Dileğidir can Allah’ın,meleğidir o sabahın
Can Allah’ın meleğidir,o sabahın dileğidir
Meleğidir o sabahın,dileğidir can Allah’ın

Aşk dediğin sevenlerin,hak bildiğin görenlerin
Sevenlerin hak bildiği,görenlerin aşk dediği
Hak bilip de görenlerin,aşk denince sevenlerin
Görenlerin aşk dediği,sevenlerin hak bildiği

Akan sular durulurdu,seven aşklar sorulurdu
Durulurdu seven aşklar,sorulurdu akan sular
Seven aşklar sorulurdu,akan sular durulurdu
Sorulurdu akan sular,durulurdu seven aşklar

Yar sevginin bedenidir kul rabbimin eseridir
Bedenidir kul rabbimin,eseridir yar sevginin
Kul rabbimin eseridir,yar sevginin bedenidir
Eseridir yar sevginin,bedenidir kul rabbimin
Bahattin Tonbul
25.6.2009

Bahattin Tonbul
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Rabbimiz

Rabbimiz sabırla, donattı bizi
Dünyada iyilik, azaptan koru
Sebat ver inkarcı, eğleme bizi
Cehennem azabı, ateştir sonu

Bizi doğru yola, eriştiren var
Kalpleri ıslatıp, rahmeti diyar
Lütfi bal olacak, yüreğinde nar
Cehennem azabı, ateştir sonu

Allah mülkü verir dilediğine
Ey mülkün sahibi, kul dediğine
Her türlü iyilik, hak bildiğine
Cehennem azabı, ateştir sonu

Günahlarımızdan, bize yardım et
Sebatı yaptırıp, hakikata yet
İnançsız toplumu, dünyadan yoket
Cehennem azabı, ateştir sonu

Kıyamet gününde, rezil olmasan
Verilen tüm sözden, hemen caymasan
Vaat ettikleri, ayrı koymasan
Cehennem azabı, ateştir sonu
Bahattin Tonbul
10.2.2014

Bahattin Tonbul
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Rahat nefes Almayı

Kim neden düşüncelerime kelepçe vurmak istersin
İçimdeki çektiğim o acıların şiddetini bile bilmezsin
İnan kalbimden başka hiçbir yerde rahat etmezsin
Gelmiş geçmiş günahlarımız varsa Allah'ım affetsin

Parangalar bile tutamaz yüreğimdeki aşkı sevdayı
Nasıl bir iz bıraktın ki deşilecek olan  o müthiş yarayı
Topladım eşden dostan bulduğum sargı bezi ile sarmayı
Allah nasip etsin sana ahirette canım rahat nefes almayı
13.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Rahat Uyu

Bilmiyorum ora nasıldır ama
Bu dünya acı
Hele sensizlik daha da çok
Çıkmıyor içimden bıraktığın
O müthiş sancı
Hey be canım sevgili yarim
Unutma beni rahat ol
Senin dönmen zor ama
Geleceğim ben hazır ol
İşte o ana kadar sende bende yalnızız
Yürek kaynar ateş olur
Belli mi belki de kor
Sen yer ayırt
Rahat uyu
Dünya toprak dağ taş dolu
Bulunduğun o yer bize karanlık kuyu
Sen görüyor izliyorsun bizleri
Beklide alıyorsun kokumuzu
Bense hissediyorum bazen
İçim ağrıyor
Özlüyorum seni
Karşımdaymış gibi konuşuyor
Her vakit dualar ediyorum rahat uyu
Bahattin Tonbul
21.1.2009

Bahattin Tonbul
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Rahat Uyu Sevgilim

Hayvanlar canlılar ve bitkiler olmazsa
İnsanın ruhu yalnız oluşundan sıkılmaz mı
Neye sahip olmak istersin
Gök yüzüne mi?
Yoksa toprağın sıcaklığına mı?
Çimenin taze kokusu,
Hayvanın nefesi,sidik ve tezek kokusu
Üstüne sinmez mi?
İnsan dediğin; hayatın vazgeçilmez parçasıdır
İşte kısaca insan toprağa değil,
Toprak insana bağlı olup ona aittir
Sende şu anda toprağın içinde
Onun kucağında yatan bedenin
Yok olurken,ruhun sonsuzluğa doğru yol almaktadır.
Rahat uyu sevgilim
17.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Rahat Uyu Yiğit

Rahat uyu yiğit, bayraksın bayrak
Cennetinde eğlen, orda kalda ver
Kanınla sulanan, yatağın toprak
Meleklerle buluş, nefes alda ver

Ne kadar cahilsin, sözü son olmaz
Ahlak ihtiyaçtır, dilden kaybolmaz
Dinin cahiline, kula kul olmaz
Selam sana yıllar, nefes alda ver

İnsanlarla buluş, tükenmez yollar
Denizde susacak, bozulan sallar
Sevgini yok etme, sarılan kollar
Selam sana yıllar, nefes alda ver
Bahattin Tonbul
21.2.2017

Bahattin Tonbul
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Rahatla Oğul

Edep terbiyesi, bizzat yaşanır
Fakirlere insaf, etsen be oğul
Nimetten fakire, şükür boşanır
Kalbini hoş edip, rahatla oğul
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Rahatlasam Be

Sarılmak istiyorum,sımsıkı sarılmak
Kollarımın arasına alıp
Seni boğarcasına sıkmak istiyorum
Aynı anda sıkarkende,koklamak istiyorum
Yakar bu özlem tüm bedenimi
Özlüyorum ben o sade güzelimi

Doyamadım dünyada ben ona
Bu sonsuz zevkten yetim kaldığımı hissediyorum
Yalnızım şuan
İnan çok yalnız
Yada öyle hissediyorum can
Baksana onsuz kollarım hala bomboş
Aynı zamanda yüreğim sarhoş
Her an seveceğim güzelimi
Onunla olan düşümü gülüşümü
Birtek ben onsuz yapamıyorum
Yapamıyorum duygularımı
Saklıyamıyorum.
Baksana
Düşüncelerim dapdağınık
Yarin dönmesini bekliyorum
O yokken gülmüyorum
Çünkü ben delicesine seviyorum

Eli elime,dili dilime
Teni tenime değdiğini düşlüyorum
Titriyorum
İşte ben onu bundan özlüyorum
Çıldırasıya da seviyorum
Desene
Desende rahatlasam be
Bahattin Tonbul
8.10.2011

Bahattin Tonbul
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Rahmetinden Ümit

Sana sığınırım, kalbi boşatılanlar
Allah’ım imtihan, yolunda sabır
Bu muydu yaşanan yaşatılanlar
Rahmetinden ümit, kesilmez sabır

Hayatta önemli, yaşıyor hala
Sevdanı gönlüne, alıp da dola
Geç kalmadan güven, duysaydın sala
Rahmetine deniz, dolsaydı mola

Sevda gelir gider, yaratandır bir
Giden geri gelmez, hakikat zincir
Giderse gidermiş, umudu tek bir
Rahmetine sual, sorulmaz sabır

Gerçek sevenlere, inandık kandık
Hayaller içinde, yanlız uyandık
Son uykuya daldık, nasıl aldandık
Rahmetine sual, sarulmaz sabır

Başkası ardın da, gitmesi kolay
Kendini bırakıp, anısı olay
Kimsesiz kimseyi, yaşatmak alay
Rahmetine sual, sorulmaz sabır

Yokluğu dert etme, inan sen ona
Görmeyince sevgi, kaybolmaz kına
Muhabbet içinde, sevdamız sona
Rahmetine sual, sorulmaz sabır
Bahattin Tonbul
4.12.2013

Bahattin Tonbul
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Rahmetine

Allah’ım sevgimi, emanet ettim
Senin yardımına, var ihtiyacım
Ellerimi açtım, dualar ettim
Sonsuz rahmetine, inan muhtacım

Gazabından korkup, olamam sensiz
Sevdiğimi aldın, saklama bensiz
Yüreğim sığınak, mezarım ensiz
Sonsuz rahmetine, inan muhtacım

Bir gül gibi sardın, bütün bedene
Kokuları yaydın, candan edene
Kurtarıcım sensin, elden gidene
Sonsuz rahmetine, inan muhtacım
Bahattin Tonbul
30.12.2012

Bahattin Tonbul
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Rahmetli

Geçmişin duruyor hala yerinde
Saklamışım sen bu alemden gidince
Tertemiz hoş kokulu anılar
Hiç bitmemiş gibi,yakmış yüreğimizi
Durmadan
Çok güzel şeyler koymuşuz ardından
Hepsi yerli yerinde
Elime almak istediğim o koskoca bir zamanı
Önceden belirleyemiyordum
Kendi kendine kararı veriyordu rüyalarım geceleri
Kalbimse  acıları
Acıların ise donuyor o an bedenimde
Çok hoşuma gidiyor geçmiş
Koluma girip,
Okul yolunda el ele kol kola yürüyüşümüz
Hala duruyor benliğimde
Kasap muhittin amcanın dediği
“Baban görseydi sizi ve bu halinizi”
Kim bilir ne derdi?
Rahmetli
Bahattin Tonbul
7.8.2009

Bahattin Tonbul
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Rakı

Dünyanın karışık, içkisi rakı
İçmeye hazırsan, bir düzen ister
Her önüne gelen, içseydi rakı
Sarhoş olmaz garip, aşk hüzün ister

Hazırlık istersen, nizamı ister
Her kafayla gitmez, muhabbet ister
Kaprisli içecek, dost ister rakı
Sarhoş olmaz garip, aşk hüzün ister
Bahattin Tonbul
28.12.2015

Bahattin Tonbul
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Ramazan Ayında

Herkese hayırlı bereketli ay
Ramazan orucu bize farz kıldı
Rahmet kapıları, açılır bu ay
Şeytanlar bağlanır, kalpler yarıldı

Bir gece vardır ki, daha kıymetli
O gece kadirdir, pekde hikmetli
Hayrına varırsan, çokda heybetli
Şeytanlar bağlanır, kalpler yarıldı

Cehennem kapısı, şimdi dağlanır
Bin aydan kıymetli, küfür bağlanır
Rahmet duyguları, candan sağlanır
Şeytanlar gelmeden, kalpler yarıldı

İlk günler rahmettir, bunu bilesin
Ortasi mağfiret, umut dilesin
Sonu cehennemden, azad göresin
Şeytanlar bağlanır, kalpler yarıldı

Sadece aç kalmak, değildir bu ay
Müminin nurudur, yaşadıkça say
Ayın fazileti, tükenmez kolay
Şeytanlar bağlanır, kalpler yarıldı

Allah’a yaklaşım, anahtarıdır
Ümmeti muhammet, taraftarıdır
Ramazan ayında, silahtarıdır
Şeytanlar bağlanır, kalpler yarıldı
Bahattin Tonbul
9.7.2013

Bahattin Tonbul
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Ramazan Bayramına

Dilden düşmez hikmeti, yaradanı iyi bil
Sevdiğinle bir ola, tekrarı seni bulsun
Hakka olan sevdamız, gönüllerde tek sebil
Kula kulluk etmeyin, aşkın mubarek olsun

Dertlerin derman bula, sevdasına ol rahim
Bütün günah af ola, yaradan için olsun
Geçmişine aldanma, gelecek olmaz vahim,
Yar ola canı bula, bayramın bayram olsun

Umudumuz ondadır, inşallah derman olur
Dertlerinle sabır et, dilinde rahman olur
Hürriyetin uğruna, sevdan feragat bulur
Kula kulluk etmeyin, aşkın mubarek olsun

İşte gider ramazan, umut ile can ile
Dönecek elbet yine, el açıp da af dile
Allah nasip ederse, gül açsın bülbül ile
Kula kulluk etmeyin, bayramın bayram olsun

Her murada erenler, o bulsun cananını
Bayramı hak bilenler, unutamaz anını
Hakikat olmuş kerim, eğdirme sen yanını
Kula kulluk etmeyin, bayramın bayram olsun

Bahattin için yanar, sevdası ona kanar
Allah’ıma çok şükür, yüreğim onu anar
Sevdasına kul oldum, düşmanı dostu sanar
Kula kulluk etmeyin, bayramın bayram olsun
Bahattin Tonbul
25.6.2017

Bahattin Tonbul
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Randevu

Tanıştığımız günden beri
Aşkından oldum serseri
Günler geçtik ce unutmam seni
Aşkından olmuşum deli

Köprü başı çok yakındır
Buluşma günümüz tamamdır
Aşkın ile harap oldum
Bu dertten kurtar beni

Pazartesi randevu günü
Çok bekletme olur mu beni
Tam saatinde beklerim seni
Zamanında gel randevu günü
(25.12.1970)

Bahattin Tonbul
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Rasgele

Kitaptan alınan, bilgiler vardır
Hayattan alınan, tecrübe ardır
Olgun gönülleri, seven o yardır
Hepsine sahipsen, işin rasgele
Bahattin Tonbul
1.6.2013

Bahattin Tonbul
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Rast Gele Sorulamaz

İnsan iki türlü dünyadan tad alır veya haz
Bunlardan biri görüntü,güzel söz belkide naz
Hayvani duygu olan seksin tadını çoğu kadın alamaz
Yaşamı boyunca ona tad aldıracak erkeklerde çok az

Çünkü bizde adet törelerde bu şeyden konuşulmaz
Ayıp kabul edilir bu yüzden gençlerin haberi olmaz
Biz ve bizim gibilerin mahremleri  deşifre yapılmaz
Erkeklerde kadınlarda rasgelen yerde soramaz
06.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Razıyım

Kalbim kırık
Gönlüm yaralı sensizliğe mahkumum
Herşeyi parçalar böler
Seven yüreğim
Toplar ayrıştırır ruhumu sensiz meleğim
Söyle,söyle ki hayalimi kırmasınlar
Herşeye inan
Seninle birlikte razıyım
Bahattin Tonbul
3.4.2012

Bahattin Tonbul
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Refik Ve Çocukları

Babası da babasız büyümüş belli bir zaman
Eş dost dayı emmi teyze olmamış hiç bir zaman
Bir bacısı varmış birlikte Savaştepe'de okudukları an
Saz çalmış cümbüş çalmış eğlenmiş durmadan

Zaman zuhur etmiş evlenmiş beş çocuğu olmuş
Kendi okuldan kaçtığı için çocukların üçünü anca okutmuş
Büyük oğlan hukuk okumuş okumasına ama sekiz yılı bulmuş
Büyük kız öğretmen okulunda okurken aşık olmuş

Ortanca kız hemşire olup evlenmiş mutlu olmuş
Küçük oğlan ise azeri bir kızla evlenip şoför olmuş
En küçüğü ise şanssız bir evlilik geçirip dul olmuş
Hepsi huzurlu mutlu gelecekleri umutla dolmuş
21.12.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Regaip Kandili

Yağmurun toprağa, olan özlemi
Biter mi gönülde,  yaşanan bu aşk
Hayatın dediği, doğan gözlemi
Dua bahçesinde, dolanır son aşk

Bu gece de dua, yeşeren fidan
Regaip kandilin, tükenmez nidan
Mubarek olacak, gecede divan
Kutlanır kandilin, mubarek olsun

Ellerin havaya, uzandığı an
Gönüller dostlara, kavuşsa nizam
Gözlerde açılır, o sonsuz mekan
Kutlanır kandilin, mubarek olsun

Bütün duaların, kabul olması
Sinelerde dostun, ayrı kalması
Bu mubarek günde, gönül alması
Kutlanır kandilin, mubarek olsun

Eller kaldırılmış, şimdi semaya
Yöneldi insanlık, ulu mevlaya
Dillerde dolanan, bütün duaya
Bağlanmış kandilin, mubarek olsun

Bahattin son günler, geçmişinize
Kandilin bu feyzi, üzerinize
Nuru bereketi, can evimize
Yuvamıza doğsun, mubarek olsun
Bahattin Tonbul
7.4.2016

Bahattin Tonbul
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Rehberi

Küçükken sorarlardı
Türk müsün Müslüman mı
Gönülleri yorardı
Sevgimdeki dünyamı

Türklük bedende olur
Müslümanlık ruhtadır
Bir bedende ikisi
Aynı anda yer alır

Ferdi siyasi haklar
Kaçınılmaz nifaktır
İftiracı alçaklar
Dağ üstünde şafaktır

Parlayınca lambri
Türk İslam’ın hançeri
Gönüllerde her biri
Hakkın olmuş rehberi
Bahattin Tonbul
1.4.2009

Bahattin Tonbul
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Rengi Ayazmış

Tüm acılarını bağrıma bastım
Hasretine yanan,yine ben oldum
Geçmişteki günü,duvara astım
Toprağa düşünce,göğsümde soldun

Gök yüzünü saran,ışığın olsam
Anılarını da,kitaba yazmış
Karanlığa kalan,hüzünle yolsam
Acılarının da,rengi ayazmış
Bahattin Tonbul
31.7.2009

Bahattin Tonbul
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Rengine

Çık gel yarım durulmuyor  konakta
Beni koydun çocuklarla sokakta
Acıların tükenmişti toprakta
Göz yaşlarım silinmiyor ayakta

Ellerimle bedenini sarardım
Senin için Allah’ıma yalvardım
Sancıları on yıldır da tadardın
Arkan sıra ağlayarak bakardım

Doyamadım şu denizde engine
Bakamadım gönlümdeki dengine
Terk eyledin bu alemde bizleri
Katı verdin kaybolacak,rengine
Bahattin Tonbul
23.4.2009

Bahattin Tonbul
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Rengini

Gönüllerde yar olur
Aşkı güneş soldurur
Seven güzeli bulsa
Yüreklerde kaybolur

Atamazsın sevgini
O yar senin dengini
Ruhuna da yer etmiş
Kaybedersin rengini
Bahattin Tonbul
2.2.2009

Bahattin Tonbul
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Renk Katmış

Bahar mevsiminin son ayında iken
İki mayısta da doğmuş kızım Selcen
Üçüncü gününde doğan oğlum Gökçen
Hayata renk katmış her ikisi birden

Uzun bir süredir,hayatı boğanlar
On altı haziran, sonraki doğanlar
Kızın Ecem’ide,atmış soğanlar
Hayata renk katmış her üçü de birden

Bedende topladın,bütün acıları
Gönlünü vermiştin,sevda hacıları
Arayıp sormuştun,yarin bacıları
Hayata renk katmış,her üçü de birden
Bahattin Tonbul
30.7.2009

Bahattin Tonbul
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Renkler

Kırmızısı kana benzer
Pembe yanağında gezer
Sarı ışık güneş olsun
Yeşilimsi çayır ezer
……………Tanrım vermiş tüm renkleri
…………….Acı dolu yürekleri
Gri bulut göklerdedir
Moru ise çilektedir
Mavi deniz canım olsun
Kök yeşili deliktedir
…………….Tanrım vermiş tüm renkleri
…………….Acı dolu yürekleri
Asıl rengin biri beyaz
Siyah rengin kendi ayaz
Kahverengi unutulmaz
Lacivetle bir tutulmaz
…………….Tanrım vermiş tüm renkleri
…………….Acı dolu yürekleri
Turuncusu alev rengi
Kök yeşili neyin dengi
Kurşunisi kılıç çengi
Pembesini ete verdi
…………….Tanrım vermiş tüm renkleri
…………….Acı dolu yürekleri
Bahattin Tonbul
4.3.2010

Bahattin Tonbul
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Renkler Solmazsa

Can güzelim sen varya,inan çok hassın
Canım sen bensiz orda, alemde kedersin
Seni çok seviyorum,bensiz ne edersin
Sen cansızsın sevgilim,canansız neylersin

Yaşayan sevda gönül,kalan adrestedir
Karanlık gecelerde, acılar son olsun
Sevdalar kapladı can,yarim serbestedir
Doğacak yıldızların,gönüllere dolsun

Yürekteki ateşi,sönermi hiç bilmez
Karanlığı ışıtan,lambaları olmazsa
Seven duygularımda,yarden geçilmez
Ayrılığı çoğaltan,renkler solmazsa
Bahattin Tonbul
12.12.2009

Bahattin Tonbul
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Renklerini

Anlamsız tek başına acılarımız
Ard arda gelince
Anlam dokurmu  yüreklerde
Haykıramam aşkın,sevdamın sesini
Unutmam yarin anılarda resmini
Kalırr yıllarca bozulmadan bana bakarak
Hatta bazen gülümseyerek
Koyamazsın ayrı ayrı yerlere
Sevenle sevileni
Durur tekbir bedenin içinde ikisi
Acılar çıkmaz hiç,bir zaman
Sonsuza dek
Tutamazsın ellerinden
Ne sevgiyi ne aşkı
Kovalar yıllarca hatta asırlarca
Birbirini
Doğanın bütün renklerini
Bahattin Tonbul
30.10.2009

Bahattin Tonbul
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Resim

Alırsın kalemi çizersin resmi
O da şekle benzemez olun serseri
Onun için canım istemez seni
Bilmeden seçtim bu dersi

Boya,çini,kağıt derken kese
Para dayanır mı acep bu derse
Bir konu beş lira ederse
İstersen bu dersi anla sende

Bir haftada iki ders olursa
Hocanın notu birazda kıtsa
Bir konu iki saatte oyalarsa
Zamanın kalmıyor derse

Resimci notu esirgeme
Beşten aşağı sayı verme
Talebelikten anlarsın sende
O zaman halden anlıyı verirsin
(24.12.1970)

Bahattin Tonbul
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Ruh Bile Terk Eder

Tabuta düşmüş bedenin,suratınsa hep solgun
Ruhun çıkar gökyüzüne
Cennete kabul oldun
Ne muradın var ise sen hepsine haps oldun
Öpüşecek dudaklar yokluğuna kul oldun

Sevenlerin esiri
Teslim olmuşsa gönül
Mabedime dokunma o sana zaten meğil

Kadife yüreğini
Masum bakışa boğdun
Bırak yalan dolanı
Sen bana aşık oldun

Ne dilersen sen dile
Baksana ötmüyor bülbül bile
Günler çabuk geçiyor
Bağlanma diken dolu son güle
Konmuyor bak o dala
Billür bakışlı yarim
Rüzgarda al mendil salla

İçimi oyar yarin gülüşleri
Aklım hayalim durur
Unutmaz ani gidişleri
Kendinden çok emindir
Parlar inci merdan dişleri
Gökyüzünü kaplamış gelecek o düşleri
Herkeze de söz vermiş söyler ata sözleri

Ayın ufuktan doğuşunu görünce
Güneş doğar inceden ince
İşte budur parlayan sevda aşk  bence
Alır götürür karanlık
Gözlerim görmez izi
Her tarafı seyranlık
Unutma yar sakın bizi
Gölge oyunu başlar
Işık olmadan haşlar
Yara bakan çatık kaşlar
Silinmez defterden şimdi
Ruh bile terk eder her ikimizi
Bahattin Tonbul
3.3.2012

Bahattin Tonbul
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Ruh Gezer Sonsuzda

Her şeyimi veririm,yoluna döşerim
Yalnız kaldım burada,seni hep bekledim
Çok erken gittin canım,neden bilemedim
Bu yüreği sana ben,hediye ederim

Seven beden ayrılsa,aşk yaşar dünyada
Toprak olan kalplerse,ruh gezer sonsuzda

Parça parça ettin bak,nereye koysan da
Sen olmadıktan sonra,dar geliyor bana
Son olan aşkımızı,zor tuttun burada
Yüreğimde yatanı,al artık yanına
22.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ruh Ve Beden

Ruhların bulunduğu yeride gördüm
Kalkıp hepsine tek,tek selam verdim
Kalbimdeki yaranın yerini de bilemedim
Hepsini saymak istedim bir türlü beceremedim

Beden ve ruh çok farklı şeyler
Şu ana kadar yaşamış olan tüm bedenler
Bulunduğum dünyada dursalardı bunların hepsi eğer
Acaba değişirmiydi dünya ve uzaydaki eksenler  düzenler

Bedenin kapladığı alan ve bir ağırlığı var
Maddenin kanunu; yoktan var,vardan yok olamazlar
Ancak fiziki yapısı görüntüsü değişir,toprak olur onlar
Bunu yapacak olan tek eşşiz bir güç ancak yaradan yapar
17.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ruha Eriyor

Güzel olan her şey, seni anlatır
Var oluşun bana, umut veriyor
Gönül mahkum olmuş, kalbe damlatır
Bütün sevda aşkla, ruha eriyor

Nehir  kıyısına,  bağdaş kurmuşum
Gece karanlıkta, yari bulmuşum
Şimdi ellerimle, tuzak kurmuşum
Var olan sevdamız, ruha eriyor

Sessiz olun ama, bensiz olaman
Sensizlik çok zordur, yarsiz olaman
Gittiğin cennette, beni bulaman
Var olan sevdamız, ruha eriyor

İstemeye görsün, aşkı bilenler
Erişilmez değil, ömür silenler
Yükseklerde durur, kalbi ölenler
Var olan sevdamız, ruha eriyor

Masaldan alıntı, bir sevdaydın sen
Bendim kahramanın, umuttu busen
Hikaye olmadan, gerçeğe ersen
Var olan sevdamız, ruha eriyor

Çok mala sahipsen, zengin olursun
Kalbin merhametli, sevgi bulursun
Ölüm hak olunca, nasıl solursun
Var olan sevdamız, ruha eriyor
Bahattin Tonbul
20.8.2013

Bahattin Tonbul
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Ruhlar Aleminde

Hayat bir rüyaymış,ölene kadar
Ölenler toprakmış,kalkana kadar
Yapılan günahlar,bitene kadar
Ruhlar alemin de,acelen mi var

Umudun kalmışsa,sende seversin
Yarini almışsa,toprak beğensin
Sen bir hayal isen,cana değersin
Ruhlar alemin de,sevdalın mı var

Zülfü görenlerin,bahtı siyahmış
Hakkı bilenleri,veren ilahmış
Sevda çekenlerin,gönlü silahmış
Ruhlar alemin de,sevdalın mı var

Ahtı karaların,sevdası yara
Bu günü sorarsan,yarini ara
Bu alemde sevip,geçmişi kara
Ruhlar alemin de,sevdalın mı var

Benden ayrı olsan,kimin saracak
Dünyada yaptığın,kalbi karacak
Sonsuzluğun onda,rabbin yaracak
Ruhlar alemin de,sevdalın mı var

Yaradan umudu,çaresiz anda
Üzülme çünkü,hakikat onda
En güzel yüreği,solduran kanda
Ruhlar alemin de,sevdalın mı var
Bahattin Tonbul
5.7.2012

Bahattin Tonbul
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Ruhlar Alemine

Yiğit lakabıyla meydanda gezer
Anlık cesareti,nasıl kazanmış
Allah’ın gözünde,yüce bir eser
Yürekleri açıp,ona yaslanmış

Tüm ömrü boyunca,hakka inandı
Ağrılar çekmişti,neye dayandı
Sevip sevilince,gerçek ayandı
Ruhlar alemine,bırakma beni
Bahattin Tonbul
6.6.2010

Bahattin Tonbul
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Ruhlar Aleminin

Ruhlar aleminin, elçisisin sen
Artık tanıyaman, ne beni nede kendini
Belki hatırlarsın, en son geçmişini
Dünyadaki bedenin, toprak oldu
Ruhun gezer çevremde
Hissederim seni
Kokunu ve ruhunu
Ama göremem rüyalarımda
Silik gölgeler
Uzaktan uzağa
İçimi yakar
Yokluğun ağlatır acıtır canımı
Bilemem artık
Ne zaman geçer
Bu ateş, bu kar, bu alev
Söner mi bilmem
Hayat bence artık anlamsız
Her düşüncemde
Anılar seni bensiz yaşatıyor
Saklıyor bedeni mi
Belki cennette buluşuruz diye
O an çokmu çok  kıymetli
Sessizlik hakim
Korkularım arar geçmişini
Dillerim damaklarım kupkuru olmuş
Ve çatlamış soyulmuş susuzluktan
Kapkaranlık gecede yıldızlar kadar
Sensiz ruhumda kaybolmuş ebedi
Bahattin Tonbul
22.9.2014

Bahattin Tonbul
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Ruhlar Buluşurmu

Ruhların toplanıp buluşacağı bir yer vardır elbet,araştırmakdır
İşte oralarda bir ruh tanırmı sevdiğinin ruhuhuna kavuşmakdır
Varmıdır böyle bir yer kendi kendime sorup sonra yargılamakdır
Allahım ben ne yapıyorum,şaşırttım ruhum duruyor hep boşluktadır

Kaç gündür ve aydır arıyorum sevdiklerimin ruhunu bulamadım
Onlarla karşılaşıp hal ve hatırlarını bir türlü,ne yaptıklarını soramadım
Beden değil ruhlarımız sevdi onlarla buluşup bir güzel karşılaştıralım
Allahım ben ne yapıyorum şaşırttım ruhları birbirine sakın karıştırmayalım
06.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ruhları Seninle

Sevdayı tutamazsın
Yari unutamazsın
Seven gönüllerini
Bülbülün çiçeğini
İnan ayırtamazsın

Uzak olsalar bile
Yüreklerini dinle
Aşkı bilmeyenlerin
Sevda çekmeyenlerin
Ruhları da seninle
Bahattin Tonbul
30.1.2009

Bahattin Tonbul
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Ruhları Tokdur

Çok hoş olurdu sevdiğinle sohbet edip,oynaşmak
Görmesinler diye dışarıda bir müddet buluşmamak
Bir birini seven iki genci tanıştırıp anlaştırmak
Allah izin verirse bu iki seveni el ele kaynaştırmak

Sevgi tek taraflı değilse gönüller birbirini bulur
Her iki gönül azınlıklardan mutlulukları arar olur
Yürekleri sevgi,gözleri gönülleri mutluluk doludur
Bakmayın siz onlara gerçekten her an ruhları tok dur
28.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ruhlarında Yaşarsın

Dağda bahçede yaylada tek başına duran gül
Yarin gönül bahçesinde sessiz ağlayan gönül
Acıları sızıları unutulmayan bülbül
Figan edip dertli,dertli şarkıları söylersin

Kimsesizsin sevenini,sonsuza dek beklersin
Etrafa koku saçarsın,yüreğine eklersin
Koparanı sevmezsin,dalında hep gülersin
Yari bekleyen bir gülsün,dillerden hiç düşmezsin

Bazen doğada uçarsın,daldan dala konarsın
Hayatın bir parçasısın,sevenleri anarsın
Kafeste duran bülbülsün,aşıklara kanarsın
Yarinden ayrı durmazsın,ruhlarında yaşarsın
Bahattin Tonbul
16.7.2009

Bahattin Tonbul
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Ruhsuz Bedenlerde

Toprak ıslanınca çamur oluyor
Seven ayrılınca yari görmüyor
Duvara sıvanan çabuk kuruyor
Ruhsuz bedenlerde nasıl çürüyor

Yürek acıları durmadan yanar
Sevgili yarim de hep ona bakar
Sevda ateşi de  içimi yakar
Ruhsuz bedenler de toprakta yatar

Acı olur bizim elin dumanı
Yarin kalbine de ateş atanı
Derdine de çaresini bulanı
Ruhsuz bedenlerde onu soruyor
Bahattin Tonbul
20.10.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ruhta

Konacak toprağa, senin bedenin
Allah’ın lütfudur yarden ayrılık
Yere gömülünce uçup gidersin
Dünyadan yokolmaz, ruhta farklılık
Bahattin Tonbul
21.5.2013

Bahattin Tonbul
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Ruhu Korur

Ben o yarin için aldım
Yüreğine sevda saldım
O gidince darda kaldım
O insanın ruhu korur

Dilden dile söyler durur
Mısralara olmuş ayak
Şiirleri soruşturur
Gitmez gönüllerden çaylak

Yokta eksik aranılmaz
Kural buysa ömür biter
Bir nefeste sırdır insan
O giderse toprak yeter

Olmayana soramazsın
Kural budur toprak olur
Sen ölünce bitmez insan
Gönüllerden hep kaybolur

Olmayandan silemezsin
Ölüm haksız diyemezsin
Hak telasız edemezsin
O insanın ruhu korur
Bahattin Tonbul
11.9.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Ruhu Küçük

İsteklerinizi, küçümsemeyin
Düşmandan uzak dur, izleyenin yar
Hayallerinizi, hissettirmeyin
Ruhu küçük insan, bekleyenin var

Geçmişi daraltma, ufkunu çok aç
İsteği azaltma, sevgileri saç
Zamanı kısaltma, başındadır taç
Ruhu küçük insan, izleyenin yar
Bahattin Tonbul
29.9.2013

Bahattin Tonbul
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Ruhu Tarama

Sancılarıyla iz,bıraktık artık
Bedenleri ezen,ruhu tarama

Karanlığa dalmış sensiz ayrılık
İçindeki yara durmuyor artık
Yüreklere salmış,yoktur gayrılık
Sancılarıyla iz,bıraktık artık

Dilerden dillere,düştü sevdamız
Gönüler de gezen,aşkı arama
Hayallere giren,sonsuz sevdamız
Bedenleri ezen,ruhu tarama
Bahattin Tonbul
8.8.2009

Bahattin Tonbul
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Ruhu Tutamam

Onunla bir arada yaşayınca
Dünya sanki üç yapraklı bir yonca
Hiç uzakta aramadım onları
Doyamadım bende hayat boyunca

Ayrılığım dört aylık askerlikti
Kendi kendime söz verdim sabitti
Bir gün dayanamazdım hasretine
Bana sormadan dünyayı terk etti

Yarimle olduğum o anlarımı
Bazen gülmemi ve oyunlarımı
Unutamam yaptığımız kavgayı
Alma gönlümdeki yaralarımı

Kavgam bir gün dahi  aşksız olamam
Ayrılığın acısını unutmam
Sarmazdın  yüreğimi giderken yar
Bedenimi aştı ruhu tutamam
Bahattin Tonbul
26.12.2008

Bahattin Tonbul
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Ruhu Zengin Olmuş

Ruhu zengin olmuş, bulur fırsatı
İçi dar olana, dayanmaz dünya
Kalbi aşk bulana, güler suratı
Dünyayı versen de, ölüm son günya

Kuru ekmek yese, güler o yüzler
Zengin olsa bile, yarini özler
Daha yok mu der ki, kaybolmuş izler
Dünyayı versen de, ölüm son günya

Gülüşüne rüzgar, dağları sarpsa
Yağan yağmurları, yüzüne çarpsa
O sevdiğin güzel, gözünü kırpsa
Dünyayı versen de, ölüm son günya

Söylenenler şiir, olsa gelirim
Yari sevdiğimi, bir ben bilirim
Yıldızlara bakar, hergün ölürüm
Dünyayı versen de, ölüm son günya

Ne yaşarsan yaşa, giden dağlıdır
Ölüm anı gözler, yalnız bağlıdır
Geceyi ışıtan, yıldız ağıdır
Dünyayı versen de, ölüm son günya

Bahattin durduğun, yerde olursun
Nere gidersen git, onu bulursun
İçinde ateşi, yarsiz solursun
Dünyayı versen de, ölüm son günya
Bahattin Tonbul
12.10.2016

Bahattin Tonbul
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Ruhum Göçecek

Ben mi uzaktayım, zaman bitecek
Yalnızlığım alev, sensiz geçecek
Geceler karanlık, umut yitecek
Çık gel artık bana, ruhum göçecek

Sen gidince burda, üşümek vardı
Ayrılık sarınca, yaşamak nardı
Her gecenin ahı, ufukta yardı
Çık gel artık bana, ruhum göçecek

Seven iki insan, ayrı olamaz
Uzak düşse bile, yarsiz solamaz
Gönüller beraber, aşksız kalamaz
Çık gel artık bana, ruhum göçecek

Felek bize dargın, tek suçlusu yar
Esen rüzgarında, boğulanın var
Dar ettin dünyayı, sevdamızsa kar
Çık gel artık bana, ruhum göçecek

Her nefes alışta, tükenir sandım
Senin ateşine, gönülden yandım
Parlayan yıldızın, yoluna kandım
Çık gel artık bana, ruhum göçecek

Bahattin’im yare, dolanmış ağım
Gökyüzüne doğru, uzanan dağım
Bedeli olmayan, yolunmaz bağım
Çık gel artık bana, ruhum göçecek
Bahattin Tonbul
3.1.2012

Bahattin Tonbul
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Ruhum Karanlıklarda

Yar ile doğmuşum
Yarsizken ölmüşüm
Sevdasını yüreğime doldurup
Koymuşumdur kim bilir
Hangi silahla vurmuşum
Bilmem
Ona değecek kurşunu
Tek başıma kurmuşum
Beynimde

Tanıştığım alemde nerelerde durmuşum
Dersin
Umut dolu tepelerden solmuşum
Beklemekten
Korkunç uçurumlardan atlayıp
Hangi gönül’e akıp dolmuşum
Bazen
Ateş olup yanmış
Bazen de
Duman olup tütmüşüm
Gönüllerde
Acıları bölmüşüm
Kalpler de
Ben o doğmadan doğmuş
Onsuz yaşarken zaten ölmüşüm
Bedenler de
Sıcaklığı gitmez durur hala yanaklarımda
Bırakılan busenin
Hele kokusu bitmek bilmez nefesin
Özlemi içinde bekler
Ruhum karanlıklarda
Bahattin Tonbul
8.10.2010

Bahattin Tonbul
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Ruhum Seni Aradı

Gökyüzünde yıldız neden çok bilir misin
Dünya kurulduğundan bu ana kadar kaybolan canlılar
Oralara yerleşmiş kimi yanıyor yüreklerde
Kimi parlıyor ışıklarla sevenlerin yüreğinde
Hepsi birden
Taht kurmuş göçenler
Yıldıza ve aya
Paylaşmış uzayı gönül dostları
Arıyor kalpleri sevgiyi sevdayı  yaşatanları
Hele ruhları
Ne buluta benziyor ne havaya
Elle tutamazsın onu
Ama o seni her yerde duyup  görüp tutabiliyor
Ta ciğerinin içinde çıban misali acı bırakıyor
Damarlarda dolaşan kan gibi
Ayaktan beyne kadar ısıtır bedenini
Ey sevgili ne olacak seninle benim halim
Dillerdeki türküler değişmedi
Hep aynı tatlılıkta
Ahenkse hoplatıyor izleyenleri
Parmaklarım durmak bilmiyor komut veremiyorum
Dillerinde ve dudakların arasında ıslık sesi
Gitmiyor hiç
Melodisi sanki ninni gibi
Ey sevgilim uykuda isen uyan
Uyanda gel  bileyim seni
Beni seveni
Dostu düşmanı hissetin ayırttın yüreğimde
Kapkara sonsuzluk girdabı sarmış geleceğini
Çevremi kırmaksa çok zor
Çıkmaksa ondan daha zor
Şaşırttım kaldım rüya aleminde
Tek başıma yaşamaktayım
Bahar geldi uyuyan canlılar uyandı kış
Uykusundan
Yumurtaların kabukları kırıldı
Koyunlar kuzuladı kediler miyavladı
Hayatı sürdürmek için ruhum seni aradı
Bahattin Tonbul
24.3.2010

Bahattin Tonbul
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Ruhum Seninle Huzuru Buldu

Dünya birdenbire oldu sevgi doğdu
Yıldırım birden parladı gönlüme doldu
Aşk birden oldu içim alev,alev yandı
Ruhum hep seninle bir arada huzur buldu

Yağmur yağıp toprak suyu doyurdu
Güneş onu alıp buharlaştırdı yok oldu
Seninle olan aşkım gönlümüze dolmuştu
Ruhum seninle bir arada huzuru buldu

Gökyüzüne çıktın bir an oradan bizi izledin
Biliyordun gelecektik ama çok mu beklettim
Bak filizler açtı güller saçaklaştı merak etmiştim
Ruhum seninle bir arada yaşamayı çok istemişti
22.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ruhuma Bir Türlü Anlatamadım

Aramadık sormadık yer mekan bırakmadım
Çok gezdim diyar diyar izine raslayamadım
Yüreğimi parça parça ettin elinle ateşe attın
Senin yokluğunu ruhuma bir türlü anlatamadım

Bak istersen gök yüzüne şahit bulaman bir bulut
Ağlayıp yere düşecek damla yok sen bunu unut
Bütün yıldızlar parlıyor gece bel ki biri olursa umut
Söylerim güneşe aya yok etmeden kaçıp kurtulup
23.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ruhuma Dolsan

Acılar içinde,gezen ben idim
Tutacak dalımsın,ruhuma dolsan

Hasretin bağından,tüten ateşsin
Yüreklerde kopan,yare ne idim
Yüksek ovalarda,gezen güneşsin
Acılar içinde,gezen ben idim

Dertlerim gecede,ciğerim boşta
Yiyecek yemeğim,aşım sen olsan
Sonsuza uzanan sevdalar hoşta
Tutacak dalımsın,ruhuma dolsan
Bahattin Tonbul
16.8.2009

Bahattin Tonbul
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Ruhuma Gömdüm

Ayaklarda çorap var
Sevdan bizi oyalar
Olmasaydı aşkımız
Yarım kalan şarkılar

Unutmadı şu gönlüm
Alıp ruhuma gömdüm

Dere susuz olur mu
Sevda yarsiz durur mu
Yürekteki sevgiler
Tabaklara konur mu

Unutmadı şu gönlüm
Alıp ruhuma gömdüm
Bahattin Tonbul
4.1.2009

Bahattin Tonbul
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Ruhuma Yetti

Kaybettiğim yare,şiirler yazdım
Oda beni ansız,koyup terk etti
Onun sevdasını,tenime kazdım
İçimdeki ateş,ruhuma yetti

Her şiirimde ondan bahsettim
Yaşanan aşkımı,kalbe hapsettim
Onsuz yaşanılmaz,cana kastettim
Oda beni ansız,koyup terk etti

Yıllar sonra gördüm,yolda yürürken
Issız gecelerde,itler ürürken
Uzaklardan bakıp,bana gülerken
İçimdeki ateş,ruhuma yetti

Yanında kocası,merhaba dedi
Aşık olan şair kimsin sen dedi
Yüzüne bakıp da,umut vermedi
İçindeki ateş,ruhuna yetti

Uğruma şiirler,sen dizmedin mi
Göklere adımı,hep çizmedin mi
Nasıl tanımazsın,özlemedin mi
Meşhur eden aşkım,deli mi etti

Gözlerime bakıp,dinle hey kadın
Marifet sendeyse,iyice sakın
Terk edip gidince,bitti o hakkın
İçimdeki ateş,ufkuma yetti

Senden ilham alıp,yazaydı bu ten
Kalbindeki kanı yakardı beden
Yüzüme koyduğun,sıcacık busen
Hakta ateş olup,ruhuma yetti

Keramet sen isen,eşin olurdu
Koluna taktığın,şair kalırdı
Şiir yazan adam,nasıl solurdu
İçimdeki ateş,ruhuma yetti
Bahattin Tonbul
21.7.2011

Bahattin Tonbul
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Ruhumda Kalan

Kadındı o tanıdım ve gördüm
Yokluklardan varlıklar yarattı
Onsuz bu dünyada sanki kördüm
Kaybolması içimi karaltı

Yaşarken de çok sevdalar gördüm
Unutulmaz anları yaşattı
Hepsini onla toprağa gömdüm
Ruhumda kalan tek abıhayattı
Bahattin Tonbul
22.5.2010

Bahattin Tonbul
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Ruhumda Saklarım

Sil baştan yapamıyorsan,aşkımız son oldu
Tutamıyorum ben artık,rengimiz sararıp soldu
Unut dedin unutamam,yaralar  kavruldu
Seni seven yüreğimse,birlikte kayboldu

Ararım durmadan onu,dostlara sorarım
Gülen o gözlerini de,ruhumda saklarım
Bahattin Tonbul
16.1.2009

Bahattin Tonbul
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Ruhumla Ördün

Güneşi de gördün, yıldızın parlar
Karanlığı yırtan, ay’ı da gördün
Bazen üzülürdün, yürekten ağlar
Sevdanı gönlüme, ruhunla ördün
Bahattin Tonbul
7.5.2013

Bahattin Tonbul
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Ruhumla Seni Aradım

Bedenini toprağa kondu,orda sakladık,tamam anladım
Yıllar hatta asırlar sonra tekrar bir yanını,dışarı bıraktın
Unutma o zamana kadar,senin yakınında konakladım
Bir çiçek,bir ot hatta bir böceğin karnında durakladın

Peki ruhun,nerelerde kaldı nerede yaşadı anlamadın
Baki olan o ya diğerleri değişeceğini hep vurguladın
Baksana küçükken olan duygularımı hep anımsadım
yaşlanmayan ve yorulmayan ruhumla seni hep aradım
17.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ruhumu Aldın

Çok erken gittin sen bu diyardan
Sevenlerin affı varmıdır  yardan
Selam getir orada tanıdıklardan
Seni bana bağışlasın yaradan

Açtım kollarını seni beklerim
Yare karşı duyduğum dileklerim
Sarmak için verdiğim emeklerim
Huzurunda ben buluşmayı isterim

Kalbimin atışı duyuluyor buradan
Ayırdı dünyada ikimizi ulu yaradan
Çekip gittin aniden bana sormadan
Ruhumu aldın hiç hesap yapmadan
11.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ruhumu Asla

Ey sevgili yar bilirim
Sözlerim yersiz
Ansızın haber vermeden gittin
Eğer bilgi verseydin
Rüyalarımda görseydim
Kaybolacağını
Ona göre bende emekli olur seninle
Birlikte daha çok zaman doldururdum

Seni inan çok sevdim
Hasta iken bile kopamadın dünyadan
Senden özür dilerim
Hazırlık yapamadım
Hatta veda bile etmeden
Eşyalarını almadan gittin
Uykun öyle uzun oldu ki
Hala gelmeni bekliyor
Baksana yüreğim

Yaşım kaç olursa olsun
Hala aşkınla içim şıkır şıkır
İlk günkü gibi duruyor sevgim
Yaşlandıkça da daha çok bağlanıyor
İnsan
Sevdan içimde ateş
Yandıkça yakası geliyor
En iyi tedavinin zaman olduğu söyleniyor
Herkes halt etmiş
Yalan
Belki ateş söne bilir ama
İçindeki dumanın kokusu çıkmak bilmiyor

Artık yasal haklarımı kullanmak isterim
Üzerinde
Yarimi çok ucuza aldın
Rüzgarlar sayesinde uçtu sevgim
Şerefimi gökyüzüne çıkarttım
Yıldızlarla yan yana yürüdük
Masmavi denize, gönlümdeki saraya
Pazarlık yapamam
İstersen özlem çeki yazabilirim
Hem sana hem ide
O göğsüne kadar eşili mezara
Tenimi koya bilirsin
Fakat
Ruhumu asla
Bahattin Tonbul
6.7.2011

Bahattin Tonbul
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Ruhumu Eritecek

Anılar hayaller kaybolup gittiği yerden
Bir ses ver ki o bana,sevdama yetişecek
Ölüm hayallerimi terk edip gitti birden
Bu yalnızlık bu hasret ne zaman eritecek

Yağmur yağacak yarim doldursana testimi
Doğacak bak güneşin,rüzgarınsa estimi
Deniz deniz kokuyor,aşkın gönül kestimi
Bu yalnızlık bu hasret ne zaman eritecek

Bakışların geçmiştir,sevdiğin o güzele
Yüreğinde esmiştir,dilek versen özele
O yar benden ayrılmış,hayalinde gezele
Bu yalnızlık bu hasret ne zaman eritecek

Saçların da ilk bahar,yazı ne zaman gelir
Hergün yeni silbaştan,hayalleri belirir
Gece karanlıkların,gölgesinde gezilir
Bu yalnızlık bu hasret sevdamı eritecek

Geçmişine bir baksan,karanlıklar  yok olur
Sensiz sevdanı çeken,gönüllerde kaybolur
Yanağından bir öpen,inan gerçek lal olur
Bu yalnızlık bu hasret ne zaman eritecek

İçindeki sevdanı,kurtardım onu kirden
Seni seven hakikat,alıp götürdü birden
Acı çeken aşıklar,aldı cenneti yerden
Bu yalnızlık bu hasret ruhumu eritecek
Bahattin Tonbul
3.3.2012

Bahattin Tonbul
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Ruhumu Sattın

Bakamadın burada uzattın sen sus
Gidi verdin ani veda yapmadan
Sen yoktun rüyalarım oldu kabus
Kaybolmuştun işte sende o zaman

Çok acılar çektin,bu alemde sen
Gidince gönlümü,yalnız bıraktın
Değişince dünyan,kesildi hemen
Kayboldu  hayalin,ruhumu sattın
Bahattin Tonbul
18.09.2008

Bahattin Tonbul
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Ruhumu Seyret

Dibi yosun tutan,denizler gibi
Ağlamayı bırak dağları seyret
Aşka yenik düşen,sevenler gibi
Özlemi karaltma,ruhumu seyret

Ay ışıklarına sakın aldırma
Işıklar karalmış,aşkı kaldırma
Ayrılık çökmüşse,boşa saldırma
Özlemi karaltma,ruhumu seyret

Alışmış bazısı,değiştirmeye
Haklısın sevgilim,eleştirmeye
Hoş karşılamayız,birleştirmeye
Özlemi karaltma,ruhumu seyret

Sendeki o aşka,talibim artık
Kalphastasısın sen,tabibim artık
Acildeki sıra,gelseydi artık
Özlemi karaltma,ruhumu seyret

O nasıl bir öfeke,o nasıl bakış
İstersen döv artık,candaki akış
Hakikat uğruna,tenimi yakış
Özlemi karaltma,ruhumu seyret
Bahattin Tonbul
15.10.2011

Bahattin Tonbul
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Ruhumuda Sarıyor

Severdi bu ellerim
Okşadıkça titrerim
Beni yalnız bırakma
Kör olacak gözlerim

Sevda denen yüreğim
İçinde eritseydim
Acılarım çoğaldı
Seni candan severim

Uzadıkça uzuyor
Bedenime doluyor
Sensizliğin acısı
Ruhumu da sarıyor
Bahattin Tonbul
22.12.2008

Bahattin Tonbul
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Ruhumun Derininde

Rüyamdaki sevgili
Ruhumun derininde

Tutamadım elini
Yemek yeyen dilini
Sevdamı unutmadım
Rüyamdaki sevgili

Hatıralar gönlümde
Aşkımız  yüreğinde
Acıları titretir
Ruhumun derininde
Bahattin Tonbul
12.2.2009

Bahattin Tonbul
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Ruhumun Karanlığını

Ruhumun karanlığını,anlayamadım
Yaşarken seninle bende,hiç bulamadım
Işığınla aydınlattın,can karaltmadın
Kaybolunca birden bire,adeta yaktın

Yanıyor o cayır cayır,kanım kurudu
Bedenin acı içinde,gülyüzün soldu
Tüm hatıralarınıda,aşkın yoğruldu
Kaybolunca sevgili yar,neler soruldu
Bahattin Tonbul
25.09.2008

Bahattin Tonbul
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Ruhumun Koca deliği Annem(Kızım Ecem'den)

Ölüm neymiş ben bilmiyormuşum.Basit ve geçici birşey sanmışım.Oysa ölüm ardına
bakmadan,üstünde yaşadığın toprağın altı geçmekmiş.Sonsuza dek.Ruhuna vurduğun
asma kilidi altın anahtarla açıp serbest        bırakmakmış.Görülmez olarak yaşamakmış.
       Bugün günlerden perşembe ve hayat devam ediyor.Girdaba kapılıp,akıp
gidiyor.İnsanlar mutlu olmak için küçük şeylerden sevinç çıkarıyorlar.Gidenin ardından
boş boş baksanda,kalabalığın içinde yalnız kalsan da,ağlasan da,bağırsan da,yırtınsan
da,yalvarsan da o giden geri gelmiyor.Kaybettiğin şeylerin değerini kaybedince
anlıyormuşsun
.Saate bakıyorum saniyeler durmuyor,geçiyor, beklemiyor.O yüzden o zamanı koşup
yakalaman gerekiyor.Ama ben gücümü kaybettim.5.Ocak.2008'de saat 12.00'da senin
ardına bakmadan gidişinle benim saatim durdu.Bir basket potasıyım gibiyim
şimdi.Mutluluklar benim üstüme üstüme geliyor ama o mutluluklar benim ruhumun
koca deliğinden geçip gidiyor.İşte sen benim ruhummuşsun ve birgün o delik
kapanacak
Nasıl mı? Bende senin gibi yapacağım.Ruhumun asma kilidini altın anahtarla açıp
serbest bırakacağım o zaman o koca delik kapanacak.Belkide delik
deşik dolaşacak ruhum.Seni arayacak öbür tarafta.Ve ancak seni bulunca kapanacak o
ruhumun koca deliği.Seni seviyorum ruhumun koca deliği! ! !
17.04.2008
Çağlayan Ecem Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ruhun Deliyor

Gönlümdeki acıların,dilek diliyor
Senin aşkın yüreğimi,müthiş deliyor
Yaratana sordum aşka, ne ad veriyor
Tükenecek sevda değil,ruhu eliyor

Karanlıkta hayalleri,biçebilirmi
Okyanusla denizleri,geçebilirmi
Anıları gökyüzünde,seçebilirmi
Tükenecek sevda değil,ruhu eliyor

Seven açmış ellerini,hakkı arıyor
Kapanacak gözleriyle,yari sarıyor
Ağzındaki dillerine,neyi karıyor
Tükenecek sevda değil,ruhu eliyor

Bahattin'im yari sensiz tutamıyorum
Yalnız olan lokmaları,yutamıyorum
Acıları tatlılara katamıyorum
Tükenecek sevda değil,ruhun deliyor
Bahattin Tonbul
21.11.2009

Bahattin Tonbul
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Ruhun Dinlenir

Fikirler kimseyi, iyi yapamaz
Davranış yön verir, beden dinlenir
Daha iyi insan, yoldan sapamaz
İnançlar yön verir, ruhun dinlenir

Fikirler içinde, insanlar vardır
Her türlü insanda, orada ardır
İyisi kötüsü, yaşatanlardır
İnançlar yön verir, ruhun dinlenir

Sen onun uğruna, neler vermedin
Kimseye güvenme, acı görmedin
Bir gün olur gider, aşk bu ermedin
İnançlar yön verir, ruhun dinlenir

Yaşamak bir düşmüş, senin gözünde
İnsana güvendi, aşkın sözünde
O bir kaç görüntü, işin özünde
İnançlar yön verir, ruhun dinlenir

Dedin ki kendime, içimde yarken
Çok iyi tanıyan, bir rabbin varken
Anlayacak insan, seni yaşarken
İnançlar yön verir, ruhun dinlenir

Bahattin hayırlı, zamanlar olsun
Gökyüzüne daldın, yıldızlar solsun
Dualar herkese, seveni bulsun
İnançlar yön verir, ruhun dinlenir
Bahattin Tonbul
28.8.2016

Bahattin Tonbul
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Ruhun Kurtulur

Çok iyiyim desem, iyi olurum
Kötüyüm desemde, ağlar dururum
Hakka şükür eder, onu bulurum
Belki o zaman da, ruhun kurtulur
Bahattin Tonbul
24.12.2013

Bahattin Tonbul
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Ruhuna Erdim

Ait olduğu yer, oysaki bu kalp
Onun bi suçu yok, çok değer verdim
Acılar içinde, ağlardı son aşk
Durduğu yerdeydi, ruhuna erdim

Kimileri aşkı, tende aradı
Kimisi de aşkı, kalpde taradı
Oysa ki o aşka, sevgi yaradı
Girdiği yerdeydi, ruhuna erdim

Dünyayı verseler, umrumda değil
Kalbimi delseler, acımaz değil
Almak isteseler, zulmüne eğil
Durduğu yerdeydi, ruhuna erdim

Yüksekte görmedik,  biz kendimizi
Umursamaz aşkla, kır dengemizi
Tutuşan kalplerde, can sevgimizi
Doğduğu yerdeydi, ruhuna erdim

Unutabilirim, ihtiyaç olsa
Sırtıma alırım, kalbi yorulsa
Asla unutmam, yar beni bulsa
Girdiği yerdeydi, ruhuna erdim

Düştüğün o anda, yanında olan
Saklı cennetine, yarini salan
Yürüdüğü yolda, aşkını bulan
Doğduğu yerdeydi, ruhuna erdim
Bahattin Tonbul
9.8.2013

Bahattin Tonbul
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Ruhunda

İnsan yaşadığı dönemlerde
Zaman zaman güzellikler
Umutlar,umutsuzluklar
Yaratan tarafından ona sunulmuştur
Sunulan bu şartların
Farkında olamayabilirsin
Yaşam mücadelesinden göremezsin
Onca güzellikleri
Seçemezsin içinden sana sunulduğunu
İşte o anlar karşına şöyle çıkmıştır
Bu bazen sevgilidir
Bazen de sağlık
Bazen o para olmuştur
Bazen de mutluluk
Hele en kötüsü dönüşü olmayan ayrılık
Yada kaybedince bütün bunları
Değerlenmiştir her biri yüreğinde
Koşsanda haykırsanda ağlasanda
Dönmez geri
Ulaşamazsın hiçbirine o tatla bir daha
Göğsündeki ısıyı veren o ateş
Sazın tellerindeki nağmeleri
Duyamazsın
Kocadünya da
Yaşamak anlamsız da olsa tutamazsın
Yaratanı unutamazsın
Söküp atamazsın hiçbirini
Kalmıştır sonsuz olan hepsi ruhunda
Bahattin Tonbul
8.12.2012

Bahattin Tonbul
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Ruhunda Saklardın

Hangi dostu sevdin,hangi kalbinle
Ne akıllar kaldı,nede sevgiler
Yüreği durdurdun,sende ömrünle
Ruhunda saklardın,unuttu sevgiler

Ya kalpler durursa,sevgi unutur
Yaralar kurursa, güneş kurutur
Aşk ile yaşayan, yanar unutur
Ruhunda saklardın,unuttu sevgiler

Sevdanın içinde,jiletmi kalır
Bir pamuk şekeri, tadını alır
Aşk denilen ateş,birden çoğalır
Ruhunda saklardın,unuttu sevgiler

Nasılda yumuşak,nasılda narin
Sevdanın içinde bulunmaz arın
Sevmişsen doğru sev,tükenmez yarın
Ruhunda saklardın,unuttu sevgiler

İmparator olsan, seni ne yazar
Nasıl yaşarsan yaşa,aşk hemen kazar
Doğum ile ölüm,hakkikat mezar
Ruhunda saklardın,unuttu sevgiler

Alda canımı can, şimşekse çakan
Gönlümdeki sevgi,dillerde yakan
Acıya tat katıp,umuda akan
Ruhunda saklardın,unuttu sevgiler
Bahattin Tonbul
7.8.2012

Bahattin Tonbul
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Ruhunda Sel Olup

Hakkını helal et sevgili karım
Senden sonra bak,sonsuz bekarım
Bütün sevdan tende,gönlümde narım
Geçmişe bakıp yari ararım

Düzene koyduğun evin duruyor
Buzdolabındaki,geçmiş kuruyor
İki yıldır yeyip bitmek bilmiyor
Anıları tutup aşkı ararım

Büyük kız evlendi kendine geldi
Oğlunla Ecem! in,zamanı seldi
Okulu bitirdi geçmişi deldi
Herkes dağılınca seni ararım

Burada çobanım bomboş yüreğim
Sensiz bu mekanı kime vereyim
Acılar içinde seni beleyim
Gönlüme ateş atıp yari ararım

Dudağım kurudu içim yanıyor
Buradaki dostların seni anıyor
Çoluk çocuk durmaz yürek kanıyor
Ruhunda sel olup seni ararım
Bahattin Tonbul
8.9.2009

Bahattin Tonbul
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Ruhundaki Özlemi

Uzaklardan bakıyor,aşkın pusanı
Gönüllerde yatıyor,yarin susanı
Hak yolundan çıkmıyor,sevda kusanı
Doyar mı ki bu gönül,ağlar mı bilmem

…Gözünden akan yaşı,ben ise silmem
…Ruhumdaki özlemi,kılıçla dilmem

Sevdiğinin üstüne,nasıl gül koklar
Söyle Allah aşkına,gönülden oklar
Parçalayıp bölüp de,kalbini yoklar
Doyar mı ki bu gönül,ağlar mı bilmem

…Gözünden akan yaşı,ben ise silmem
…Ruhumdaki özlemi,kılıçla dilmem
Bahattin Tonbul
16.9.2010

Bahattin Tonbul
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Ruhunu Bulacaklar

Hala seviyorum,onu delicesine
Adının tek tek her, olacak hecesine
Boncuklar takmıştım,içlerinden birine
Unutmam onu can,kalbimin  gidişine

Gücüm azalıyor,zaman uzadıkça yar
İçinde acıyan,dolu bir yürek yanar
Bir tarafında ben,diğerinde yatan yar
Bırakmıyor beni,unutulmayacaklar

Hava sıcak terler,bu evrende yaşarlar
Nefes alması zor,can yapamayacaklar
Yürekleri dolu,toprağı bozacaklar
Seven insanların,ruhunu bulacaklar
Bahattin Tonbul
4.08.2008

Bahattin Tonbul
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Ruhunu Eritir

Ben sana sevgimi hiç vermezmiyim
O sevgi toprağa girip hiç olur
Canımı veririm,toprak olursam
Ruhunu eritir,tende kaybolur

Sükut eyler kahrı,yaşar dediler
Aşkı tadıp zehri,yiyen kediler
Hepsini kusuyor,kırklar yediler
Ruhunu eritir,tende yok olur

Ben iki yüzlüyüm,üzgün neşeli
Bir yanım sıcakken,sevdam köşeli
Hepsini göremez,kalbler pişeli
 Ruhunu eritir,tende yok olur

Gönülden dedin ki,ey sevgili yar
Sevdamı kimseye,vermezdi o yar
Çektiğim hasretin,tükenmez diyar
Ruhunu eritir,tende yok olur

Bahattin’im acın nedir bilirim
Düşünmeden canı,hemen veririm
İçimdeki aşkı,nasıl kürürüm
Ruhunu eritir,tende yok olur
Bahattin Tonbul
22.10.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ruhunu Ezelden

Yep yeni sevdalar, taşıyan bende
Nice sevgileri, olurmuş tende
Aşkından yürülmez, tükenmiş denge
Ruhunu ezelden, taşır mı dersin

Terk edip giderken, kalbinde narken
Yemesi kolaydı, tanelenirken
Melek yüzlü yarim, daha kor iken
Ruhunu ezelden, taşır mı dersin

Uzakta kaldıkça, içime vurur
Sevdiğim o güzel, sevmeden kurur
Güneşin doğuşu, yüzünde durur
Ruhunu ezelden, taşır mı dersin

Bilmeden kapını, çaldığım anda
Çektiğim resimler, hepsi masam da
Bir ufak rakıyla, kalsam bir anda
Ruhunu ezelden, taşır mı dersin

Simsiyah saçların, mis gibi kokun
Unutulmaz anlar, uzaktan dokun
Sardığın yaraya, sevgimi sokun
Ruhunu ezelden, taşır mı dersin

Karanlık gecede, aşkınla pişsek
Derin bir çukura, ikimiz düşsek
Sonsuza dek senle, gezsek sevişsek
Ruhunu ezelden, taşır mı dersin
Bahattin Tonbul
22.8.2012

Bahattin Tonbul
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Ruhunu Terkedince

Günü bile unuttuk, güzellik hak getire
Doğa çiçekleriyle, dolup kokacak elbet
Umutla söylediğin, aşkı toprak bitire
Ruhunu terkedince, işte bu sondur elbet

Düşünerek her doğan, gönülde güzelleşir
Dokunmasın özüne, hayatı çirkinleşir
Yaşam iplik yumağı, çektikçe özelleşir
Ruhunu terkedince, işte bu sondur elbet

Fazla ciddiye alma, zaman donup kalamaz
Yaşa sende o anı, hayat bomboş salamaz
Günah sevap çok olur, hakikatı çalamaz
Ruhunu terkedince, işte bu sondur elbet

Cesaretin bitmişse, gün gelir insan olur
Susuz toprak göçmüşse, yaprak elbette solur
Sabretmeyi bilmeyen, yüreklerde kaybolur
Ruhunu terkedince, işte bu sondur elbet
Bahattin Tonbul
23.2.2014

Bahattin Tonbul
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Ruhunu Tutamazlar

Vuruldu göğsünden, uçamaz oldu artık
Gücünü azalttı,dayanamaz o kaçık
Müthiş okyanus da,sonsuzluğa ulaştık
Her geçen zaman da,hayata alışmıştık

Bak istersen canım,hayran hayran bakarım
Bazen iyi olur,bazen yürek yakarım
Senin yokluğunun,çaresizliğine de
Dalgın dalgın bakıp,içerime atarım

Sonsuzluğun hali,bumudur arkadaşlar
Kimi zaman olur,belki de bulamazlar
O korkunç yarayı,bir türlü atamazlar
Gittiğin o yerde,ruhunu tutamazlar
17.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ruhunu Yakacak

Ruhunu yakacak, sevdalarım var
Aşkını aşkımla, huzuru eyle
Sıcacık yuvaya, ihtiyacım var
Allah’ım sonumu, hayıra eyle
Bahattin Tonbul
8.6.2014

Bahattin Tonbul
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Ruhunuzu Doyurun

Bir solukmuş burdaki beni bağlıyan
Her yerim aynı yok mu bizi arıyan
Başıma dikilen kimdi hey diye haykıran
Gidince o soluk kalmadı bana bakan

Çok güzelmiş bu diyarlar haberiniz olsun
Dünya nimetlerini dikkatli seçin kurtulun
Benden söylemesi kalbinizi iyi koruyun
Midenizi değil ruhunuzu güzelce doyurun

Ben bu diyarlarda sizleri beklerim
Gönlünüzü rahat tutun kelebeklerim
Uçuyorsunuz çiçekten çiçeğe gözlerim
Sakın ha unutmayı dünyada söylediklerim

Rahat olur kışı yazı yoktur buranın
Sizleri soruyor ana ve babaların
Hepsinin selamını onlara ulaştırdım
Sakın sizlerde onları unutmayın
09.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Rumuz Ö.Ç.M Arkadaşıma

Olsun ben rumuzundan eleştirilerinden memnunum
Gizli kal orda sakın söyleme hereket olur son durum
Eşim edebiyatçı idi çok kızardı,yalnız cümle kurduğum
Sen yaz ben sonra düzeltirim derdi kalmamıştı korkum

Bu korkumu kızım Ecemle yaşıyorum,şu an
Bir de sen çıktın artık ö.ç.m hatalarım o zaman
Yavaş,yavaş düzeltiriz bak sen dayanışmaya o an
Şairlikte gözüm yok ama okuyanlar anlasın tamam
04.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Rüya

Anne baba bacı,kardeş olmasın
Yetim gibi sarmış,bu yalan dünya
Sevmediğim o güzele kalmasın
Aldı gitti yarım kalmıştı rüya
Bahattin Tonbul
1.2.2011

Bahattin Tonbul
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Rüya Gibi

Sevgilim güllerini
Yanında götürmemiş
Onları burada bırakıp gitmiş
İşte şu an o güllere bakıyorum
Allah'ım bu ne! .......
Yüzünü oralarda  görüyorum
Sanki ayakta duruyorsun
Bana bakıp gülücüklerini gönderiyorsun
Koştum hemen yanına yanaştım
Yavaş,yavaş yürüyorsun
Elimi uzattım sana hemen
Bir türlü tutamadım uzaklaştın
Rüya gibi geliyor.....
Sonrada kayboluyorsun
19.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Rüyada

Ne yaparsız yarsiz, Allah’ın kulu
Sevdasız yaşanmaz, yalan dünyada
Aşkı toprak yapıp, göğsüne ula
Sunulan her şeyin, san ki rüyada
Bahattin Tonbul
13.8.2012

Bahattin Tonbul
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Rüyadan

Karanlıkta yürümek zor
Yokluğun yüreğimde kor
Bak sevda sensiz olmuyor
Uyandır beni rüyadan
Bahattin Tonbul
27.7.2013

Bahattin Tonbul
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Rüyalar Yok Olmaz

Bu alemde yarim uçup gideli
Hayli zaman birden gelip de  geçti
Onsuz geçen bunca,ömrün bedeli
Hesabı tutulmaz,günlerim geçti

Sevdasını kalbe,sevgiyle astı
O gidince bu el,bana da yastı
Biliyorum onun bunda yok kastı
Aşkı unutulmaz günlerim geçti

Yar ile birlikte,verilen emek
Gönlükte tutuğun,o sonsuz dilek
Biliyorum zaten,kendisi melek
El elle tutuşan,günlerim geçti

Bedenden sıyrılıp,ruh olan sevgin
Gel zaman git zaman,yaşanmış engin
Cennette buluşur,yar ile dengin
Gölgede kaybolmaz günlerim geçti

Birlikte yaşanan,koskoca sevda
Kaybolmaz içimde,ulu bir mevta
Gözümden akan yaş,olmuştu derya
Rüyası yok olmaz günlerim geçti
23.4.2011

Bahattin Tonbul
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Rüyalara Dal

Yarimi savuran rüzgar canımı ne olur al
Nereye bıraktınsa beni de oraya sal
Yüreğimdeki acın bırak dursun orada kal
Ört toprağı üstüne uyusun rüyalara dal

Dal ki acıları hissetmeyesin içinde
Sana dayanamam çok çektin biz de
Bilemedik senin neler çektiklerinide
Ört toprağı üstüne görmesin genede

Dertleri çeker içine gömmüşsün meğer
Bu hastalığı tüm onlardan kaptınsa eğer
Arkadaş,kardeş,çocuk annelerde sever
Bütün bunların acıları eritti içini  yok eder

Hayat dedin hepsini birlikte içine gömdün
Aldın yalan dedin hep gerçek yere götürdün
Beni düşünmedin buralarda perişan ettin
Sormadın bile içimdeki ateşi güya söndürdün
06.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Rüyalarda

Ortalarda,böcek börtü
Serbest duran beyaz örtü
Leke olup kirlenince
Bazen iyi bazen kötü

Hatıralar kayboluyor
Yalnız beden çok soluyor
Anıları saran aşkım
Rüyalarda bol oluyor
Bahattin Tonbul
26.7.2009

Bahattin Tonbul
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Rüyalarda  Görmüşüm

……….Ayrılığın yakar beni
……….Kokun durur hala yeni
Sevildikçe bilmemişim
Bilmedikçe kaybetmişim
Kaybettikçe delirmişim
Delirdikçe sessizmişim
……….Ayrılığın yakar beni
……….Kokun durur hala yeni
Erimişim buzlar gibi
Dirilmişim çiçek gibi
Sevda çeken aşık gibi
Rüyalarda hep görmüşüm
Bahattin Tonbul
13.3.2010

Bahattin Tonbul
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Rüyalarda Anarsın

Yüreklerde yanarsın,aşkın dümeni
Gönüllerde kaynarsın,unutma beni
Bu dünyada sevenler,ahrette yeni
Rüyalarda anarsın,sevda güneşi

Birden çok uzaklara,tanrım götürdü
Dillerde şarkılara,kuşlar öttürdü
İçindeki aklara,yarim döktürdü
Rüyalarda anarsın,sevda güneşi

Geceleri karanlık,göğsümde yara
Sensizliğim şaşkınlık,ufkum kapkara
Gözlerim kapalıdır,sensiz manzara
Rüyalarda anarsın,sevda güneşi
Bahattin Tonbul
3.7.2009

Bahattin Tonbul
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Rüyalarda Kaçıyordun

Cehaletin makamını,nasılda kırdın
Yürekteki ateşini,yerlere döktün
Bu dünyayı terk ederken,ayrı bir sırdın
Hasret  gelince içine,gönülden çöktün

Acıların deliyordu,seven ruhumu
İçimi eritiyordu,yalnızlık halim
Gök yüzünde açıyordu,sessiz sulhumu
Rüyalarda kaçıyordun,sevdalar zalim
Bahattin Tonbul
10.10.2009

Bahattin Tonbul
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Rüyalarımda

Gelin sizde sevin,sevgiyi bilin
Bu dünyayı çok da  iyi keşfedin
Yeyin ama boştan yere gezmeyin
Yarsiz geleceği hiç düşünmeyin

Ayrılık zor gelir seven insana
Unutmaz hatıraları baksana
Elbiseleri dolap da askıda
Fotoğraflar da albümde açsana

Sanki dün gibi durur hep karşımda
İçimdeki ateş yanar bağrımda
Adı çıkmaz dudaklar arasında
Her an fısıldarım rüyalarımda
Bahattin Tonbul
13.12.2008

Bahattin Tonbul
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Rüyalarımıza Gel

Evimin önündeki bahçeyi ekemedim yoktun bu sene
Duramazdın dünyada olsaydın,belletirdin söylesene
Hiç elimi vurmadım ektiklerin yeşerdi hele görsene
Gel artık ne olur rüyalarımıza gel artık özletmesene

Isırganlar bahçeyi bürüdü kimseler yemiyor,sen yoksun
Kediler kuşlar saklanbaç oynuyor içinde,gözünde doysun
O kadar yeşillik oldu ki eskiler coştu hatıraların tek olsun
Gel artık ne olur rüyalarımıza gelde artık düzen kaybolsun
08.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Rüyalarını

Gitmesin kimse,gelmesinler buraya
Rüyalarını,hayalli yor anında

Toprağa girdi bunca yıldır emekler
Benim sevgili yarim yatmış oraya
Açmış kolları sevdiği eşi bekler
Gitmesin kimse,gelmesinler buraya

Anılarını,saklıyor yüreğinde
Acılarını,sarmalıyor yanında
Kim kiminledir,arama beleğinde
Rüyalarını,hayalli yor anında
Bahattin Tonbul
17.7.2009

Bahattin Tonbul
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Rüyamda Bir An

Seni görünce rüyamda bir an
Huzur bulmuştu gönlüm işte o an
Nasılda çarpıyordu hiç durmadan
Anlayamadım birden bire uyandım o an

Anlamak mümkün değil her yerim titriyor
Sanki ölmemişsin suretin karşımda duruyor
Bir an tereddüt ettim acep bana neler oluyor
Anlayamadım uyandım,sensizlik içimi yakıyor
26.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Rüyamda Bittin

Seninle birlikte, yaşarken burda
Benim olmadın ki, çekipde gittin
Sanki hayalimdin, ne yaptın orda
Bakmadın yüzüme, rüyamda bittin

Uçurum dibinde, uykuya daldın
Elini uzattın, aşkımı aldın
Ufkumu açmadan, nereye saldın
Bakmadın yüzüme, rüyamda bittin

Yari yoksaymaya, gücüm yetmedi
Yüreğimde sevda, gülü bitmedi
Seni özler iken, bulut gitmedi
Bakmadın yüzüme, rüyamda bittin

Aşkı incitmeden, iyice düşün
Güneşler doğmadan, gitmesin peşin
Elleri kirlenir, toprağı eşin
Bakmadın yüzüme, rüyamda bittin

Sevdiğini insan, gibi görene
Sırtını dönmeden, gölge verene
Gerçekten yüzüne, peçe örene
Bakmadın yüzüme, rüyamda bittin

Bahattin gidecek, bırakma sakın
Allah’a söz verdin, gönülde akın
Ağlayan gözlerle, dönüpde bakın
Bakmadın yüzüme, rüyamda bittin
Bahattin Tonbul
28.2.2014

Bahattin Tonbul
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Rüyamda Gördüğüm İkizin

Bugün ilk defa rüyama girdin
Aysel ablanla bize gelmişsin
O sen değilmişsin de senin ikizin
Bilemedim o tıpkı sendin sevgilim

Anlayamadım şaşırdım sırt üstü yere yatmıştın
Çok heyecanlıydım bu sen miydin inanamadım
Hemen dizimi kafanın altına şöyle bir uzattım
Yoksa seni sen sandığım perisiydin kavrayamadım

Birden uyandım kalbim küt,küt atıyordu
Kalemi elime aldım bu satırlar dökülüyordu
Çok heyecanlıydım hala elim titriyordu
Şaşırtmışım yüzüne bile göremiyordum

Uyanınca kayboldun çok şaşırmıştım
Yazacağım satırları son buldurmuştum
Aklıma geldi neden niçin yokolmuştun
Çünkü gerçek değil hayal olmuştun
25.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Rüyamda Gördüm

Ölmedi ölmedi gitti şu deli divane gönlüm
Bu zamanda senden vazgeçmedi içim
Bak dün gecede seni rüyamda gördüm
Perişan oldum yıkıldım gel artık neolur zalim

Geçmek bilmiyor içimdeki oluşan o zalim be gülüm
Seni ben rüyama gelmeden önce zaten yine severdim

Yakar bu ayrılık çok uzun geldi bana canım
Seninle doğdum seninle birlikte yaşadım
Seni ben yanımdan bir saniye bile ayırmadım
Perişan oldum yıkıldım gel artık ne olur zalim
29.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Rüyamda Gördüm Kayboldun

Rüyamda görünce birden
İçimden küt,küt sesler geliyordu
Ama çok heyecanlandım
Ellerim titriyor kalbim acıyordu
Sevgilim hala unutamadım
Yazdıklarımı okurken
Gözlerimde bir yaştın
Dudaklarımda ilacım
Olmuştun
Anlayamadım
Gözlerimi açtım
Birden buhar gibi uçtun
Yok oldun
Canım
25.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Rüyamda Seni Görmedim

Uzun zamandır dediğim ölümünden sonra rüyama girmedin
Dündü elli ikinci günü  seni doktora gideceğini bana söyledin
Akşam oldu hala eve dönmedin merak ettim neden gelmedin
Çocuklara sordum hemşire arkadaşın Gülbahar da imişsin

Yokluğunu unuttum sen habersiz başka yerede kalamazsın
Şaşırdım içim sıkıldı neden böyle yaptı derken hatırlıyamazsın
Telaşlandım hemen telefona sarıldım saat çok geç arıyamazdım
Birde uyandım ne çocuklar var nede sen, sen zaten çok uzaktasın
29.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Rüyamı Yıkar

Kavuşmak senininle, ölümse eğil
Dostluklar yoklukla, ortaya çıkar
Sevgi varlık değil, adam hiç değil
Geri dön geçmişin, rüyamı yıkar

Sözlerim sanadır, anlasan beni
Güzellik hayali almış bedeni
Geçmişin üstünden, atsan güveni
Geri dön geçmişin, rüyamı yıkar

Hele şu kıza bak, giymiş maviyi
Yıllara set çekmiş silmiş maziyi
O da bilir haktan, gelen yazıyı
Geri dön geçmişin, rüyamı yıkar

Kediyi köpeği, kenara bırak
Sevmek sende geri, sevgi çok ırak
Yunusa mevlaya, olmazsa tuzak
Geri dön geçmişin, rüyamı yıkar

Aşkına yer etmiş, bağlansa güle
Allah’a dua et, yardımlar dile
Hakikat uğruna, öten bülbüle
Geri dön geçmişin, rüyamı yıkar

Yarden çok uzağa, sakın dayatma
Allah’ın bir lütfu, aksi fayatma
Gönün eğer varsa, beni oynatma
Geri dön geçmişin, rüyamı yıkar

Maziyi severmiş,yakışmış hani
Dillerde türküsü, sevgisi mani
Allah’a el açmış, unutma tanı
Geri dön geçmişin, rüyamı yıkar
Bahattin Tonbul
19.8.2014

Bahattin Tonbul
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Rüzgar

Ne kadar güçlüsün gücün hesab edilemez senin
Estiğin anda önünde duramaz hiç bir ademin
Nerden ne zaman geleceğin belli değilisin
O sırrı ve gizliliği veren kuvveti iyice öğrenesin

Aşka benzetirim ben o rüzgarı tatlı tatlı esince
Hisedemezsin bile insanın içine ılık ılık girince
Dikkat etmez isen ileride aşk gibi yakar bence
Birde bakmışsın aniden seni terk eder kendince

Başka çeşidine  bakalım çok sert esiyor bu rüzgar
Adamın bağrını korumazsan delip geçer parçalar
Aşkın kalbi yaptığı gibi adeta  inceden inceye yakar
Bir bakarsın dost diğer yanı çakmak çakmak çakar

Bu rüzgar başka bir rüzgarla anlaşır bir arada oldular mı
Korkun o zaman siz yanaşmayın çok güçlü oldukları anları
Ağaç ev araba önüne ne gelirse alır götürür hortum oldukları
Bu zaman da sevgisi dostu olmaz parçalar dağıtırlar doğayı

Bir kızgınlığına denk geldiniz birden pişman oldu  üzüldü
Siyah bulutları üstünüzden alıp başka diyarlara götürdü
Güneşede buyur benim açtığım yaraları ısıtıver gününü
Görsünler ikimizin  bir arada yapa bileceğimiz zulümü
22.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Rüzgar Alıp Da Gitti

Hey gidi yar hey gidi
Yere koydun taş gibi
Seven yüreği aldım
Tadı san ki bal gibi

Yemeye doyamadım
İçine bakamadım
Mevla’m sakladı seni
Alıp koklayamadım

Nede hoş bir kokun var
Hepsi etrafa sarar
Alışmadı gönlümde
Durmadan seni arar

Hey gidi yar hey gidi
Her an beni severdi
O küçücük yüreği
Rüzgar alıp da gitti
Bahattin Tonbul
12.09.2008

Bahattin Tonbul
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Rüzgar Esse De

Nasihat edeyim, dinle be dostum
Gönüller geçici, seven boş olmaz
O yarin topraksa, yapraktır postun
Rüzgarı esse de, uçan kaybolmaz

Atların iyisi, yiğite haktır
Yiğitin ölüsü, sevgisi paktır
Karanlık gecede, yıldızı aktır
Rüzgarı esse de, uçan kaybolmaz
Bahattin Tonbul
9.2.2013

Bahattin Tonbul
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Rüzgar Estirin

Yaşadığım dünya beni ben bilmiş
Çalan o dağlara rüzgar estirin
Yakan bu yüzleri,kiminle silmiş
Baş üstüne saçı,koyup kestirin

Kokular yayılmış,bütün doğaya
Dalları yeşilmiş,yedir boğaya
Kınalı kuzuyu,salsan buraya
Yağan yağmurlarla rüzgar estirin

Kaderi kötüymüş,tez elden gitti
Yarine doymadan,nasıl terketti
Sevdası göğsünde,sanki bir setti
Ağlayan dağlara,rüzgar estirin

Yarim bir gül idi,dünyada soldu
Özlemin acısı,gönlüme doldu
Bütün yaşananlar,aşkıma koldu
Karanlık dağlara rüzgar estirin

Yarimse ağlamış,gözyaşı isli
Gül dalında bülbül,aşkına yaslı
Islanmış o yollar,gönülde paslı
Haykıran dağlara rüzgar estirin

Bahattin’im yarin resmini astım
Kaderi çöl olmuş,göğsüme bastım
Ondan ayrılmaya yoktu hiç kastım
Yanan o dağlara,rüzgar estirin
Bahattin Tonbul
19.2.2012

Bahattin Tonbul
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Rüzgar Gibi Es

Hiç bir şey tutmaz,senin yerine
Seven yüreğim,haykırsa gene
Elini bana,uzatı versen
Bak nasıl çarpar,kalbim desene

Sular gibi ak,rüzgar gibi es
Durmadan berrak,İçinde nefes
Bahattin Tonbul
27.07.2008

Bahattin Tonbul
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Rüzgarda

Seven gönüllerim, başağa benzer
İçi boş  olunca, başı havada
Yarine bağlanıp, umudu sezer
Savrulan rüzgarda, özü davada

Kalbine yer edip, içi doldukça
İşte o zamanda başlar eğilir
Kırılan denizler, yüzde soldukça
Savrulan rüzgarda, öze değilir

Seven hayatına, anlamlar yükler
Biri ağlar iken, acısı bekler
Kıyameti bilir, eliyle ekler
Savrulan rüzgarda, öze eğilir

Yaşayan aşkların, yağan kar gibi
Güneşi görünce, acep erirmi
Yürekte durdukça, akan kan gibi
Savrulan rüzgarda, sözü verirmi

Herşeyin vakti var, sevgimiz naçar
Vaktinde dikilen, vaktinde açar
Doğacak her güneş, akşamdan kaçar
Savrulan rüzgarda, özün erirmi

Bahattin ‘im sende, mutluluk vardı
Sevdiğin yürekte, umudun ardı
Acılar içinde, gidenin yardi
Savrulan rüzgarda, gözün mezarda
Bahattin Tonbul
3.7.2013

Bahattin Tonbul
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Rüzgarı Kesen

Uyku girmiyor,bak gözlerime
Sevgi hasretse,kokar içime
Tuz koysan yara,acı verir can
Dünyalar koysan,şu yüreğime

Sular gibi şen,rüzgarı kesen
Durmadan akar,hayata küsen
Bahattin Tonbul
27.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Rüzgarı Koklarım

Yoruldum yar her gün,sensiz gezmekten
Geri bakışımın,her seferinde
Ağlar durur gözler,can izlemekten
Rüzgarı koklarım,her seferinde

Üstümde gökyüzü,ufkumu örttü
İçimi titreten,sevdama yetti
Yalnızlık rüyamı,tuzla buz etti
Rüzgarı koklarım,her seferinde

Kalbimi tutacak,sensiz hiç yer yok
Aşkımı yutacak,acı desen çok
Koca bir yumrukla,dolaşıyorduk
Rüzgarı koklarım,her seferinde

Gece karanlıkta,sesiz kaldıysan
Sonsuz hayaline,beni aldıysan
Yarsiz yüreğimi,sarıp koyduysan
Rüzgarı koklarım,her seferinde

Çok canım yanıyor,tutsana beni
Hasretin özlemi,yıkmasın seni
Kalbimi söküp al,unutma teni
Rüzgarı koklarım,her seferinde

Ruhun huzur bulsun,bensiz o yerde
Tanrıma ulaştın,cennete erde
Garip olan gönlü,bırak seherde
Rüzgarı koklarım,her seferinde

Dindir acıları,yeniden döngel
Sana kavuşmama,ölümse engel
Ben seni çok sevdim,kalbin mi çengel
Rüzgarı koklarım,her seferinde
Bahattin Tonbul
3.8.2011

Bahattin Tonbul
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Rüzgarın Esintisi

Rüzgarın esintisi parçalıyor içimi
Sensizliğim altı ayı bulmadı değil mi
Gözlerim hep seni aradı buralarda
Bir türlü yalnızlığım giderilemedi

Doyana kadar sana sarılamadım
Acılarının şiddetini anlayamadım
Seni ayağa kaldırıp yürütemedim
Canım kendime hala gelemedim

İçim içimi yedi bitirdi bak her an
Sensizliğin acısı gedmez buradan
Seni ilk gün istemiştim anandan
O günden beri yüreğim dedir  yaran

Resmin her an duruyor hep karşımda
Bazen gülüyor bazen de kaş çakışınla
Çevrene bakışlarınla hüzün veriyorsun
Kalk artık ne yatarsın şu gençlik yaşında
27.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Rüzgarın Gitsin

Elbette şansını, sende denersin
Yıldızların kayar, hayaller bitsin
Acaba sen hergün, neler dilersin
Yar dediğin güzel, anınla yetsin

Gönül kuşu tekdir, oğul ne dersin
Yüreğini açta, rüzgarın gitsin

Gözleri görmeyen, rengi bilir mi
Gönüldeki acı, cana gelir mi
Yaşadığın hayal, hergün ölür mü
Son dediğin güzel, seninle bitsin

Gönül kuşu tekdir, oğul ne dersin
Yüreğini açta, rüzgarın gitsin
Bahattin Tonbul
22.5.2013

Bahattin Tonbul
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Rüzgarın Olmazsa

Gönüllere dolan,kavramlar olmuş bulut
Rüzgarın olmazsa,bulutları bozarım

Ayan bayan olur,deli divane gönlüm
Düşünmek suç değil,ağızdan çıkınca yut
Yar sevenler bulur,ayrılıp kanar gönlüm
Gönüllere dolan,kavramlar olmuş bulut

Yar yanımda yatar,ara sıra anarım
Yanımda olmazsa,o dağları kazarım
Gök yüzüne bakıp,yıldızlara kanarım
Rüzgarın olmazsa,bulutları bozarım
Bahattin Tonbul
8.8.2009

Bahattin Tonbul
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Rüzgarın Umudu

Yağmurlar akardı,yanaklarımdan
Sen yoksun diyede,nasıl ağlardı
Bedenim tutmazdı ayaklarımdan
Göz yaşı değilse,kime bağlardı

Seneler okşadı,bütün saçını
Bırakıp terk ettin,beni buraya
Kıskanır anılar,son birkaçını
Rüzgarın umudu, değse oraya

Sigaran düşmezdi dudaklarından
Kıskanırdın beni,yanaklarından
Duymaz oldun artık kulaklarından
Rüzgarın umudu, değse oraya

Bir kadeh şarapla,verdin sözleri
Beni sarhoş eden,yarin gözleri
Kadehde değildi,onun izleri
Rüzgarın umudu, gelse buraya

Dizine yaslanıp,hayal ederdim
Uzakta olsanda seni severdim
Her rüyamda inan seni öperdim
Rüzgarın umudu, değse buraya

Yalanmış bu alem,nasıl inandım
Yüzüne baktıkça,yanarak kandım
Sen gittin gideli,hep seni andım
Rüzgarın umudu, gelse buraya
Bahattin Tonbul
2.4.2012

Bahattin Tonbul
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Rüzgarın Yelli

Gülüp oynayacaktın,nasıl da fark ettin
Dağıtır bağrında can rüzgarın yelli

Gönlümün baharında,çekince sen gittin
Şu yaralı bedeni,kimlere terk ettin
Yalnız kalan ruhumu,bedenime ittin
Gülüp oynayacaktın,nasıl da fark ettin

Acılarınla kurur,göklerde gezeni
Yari bulamazsanız,yerleri çok belli
Toprağını taşını,bulup da ezeni
Dağıtır bağrında can rüzgarın yelli
Bahattin Tonbul
3.8.2009

Bahattin Tonbul
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Rüzgarında Eser

O cennette yatar,bitmez hevesi
Rüzgarında eser,kalbimin sesi

Benim yarim acep neresindedir
Toprak olsa da yakar,yer serindedir
Sevda dumansız tüter,aşk terindedir
O cennette yatar,bitmez hevesi

Gökyüzünde kuşlar,kanat çırpıyor
Bulut arkasında,göz mü kırpıyor
Yar dediğin bende,sevda yırtıyor
Rüzgarın da eser,kalbimin sesi
Bahattin Tonbul
14.3.2010

Bahattin Tonbul
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Saat Kaç Bilirmisin

Saat kaç bilirmisin hala yazıyorum
İçimdeki sızıyı bir türlü atamıyorum
Eskiler taşa,ağaca kazırmışlar acıyı
Bizler ne yapacağımızı bilmiyoruz o sancıyı

Tek çaremiz  yazmaktır belkide bu onu alır
Yetmez ki bazen kelimeler az gelir tıkanır
Öyle acı ki boğaza düğumlenir  kalbe saplanır
Kımıldatmaz adamı,nefes alamazsın sanki boğacaktır

Gözüne uyku girmiyor,her an karşında durur
Kapattığın anda seni hayelleriyle korkutur
Göz kapakların artık kapanmak için yumulur
Başın düşer tam uyurken titrersin kafan savrulur

Artık ne zaman olur bilmem iyice yorulur
Aklıma geldikçe her an fatiha okunur
San ki o zaman sevgilimle konuşur
İkimizde rahatlarız sonunda uyunur
22.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Saati Vardır

Hatasız seversin, kusur örtünce
Olsun aldırmayın, yaradan yardır
Her kusur örtülmez, terk edilince
Her şeyin bir vakti,  saati vardır

Allah korkusuyla, içini kayır
Hakikat uğruna, ruhunu doyur
Dünya nimetiyle, olsaydı hayır
Her şeyin bir vakti,  saati vardır

Dünya dertsiz, olsa, seven baş olmaz
Derdi olanların, hakkı kaybolmaz
Dil unutulsada, kalbi boş olmaz
Her şeyin bir vakti,  saati vardır

Herşeyi o bilir, o yerleştirir
Allah seni görür, güzelleştirir
Tasallanma boşa,  o serpiştirir
Her şeyin bir vakti,  saati vardır

Kalpleri kırarsan, umut bekleme
Secdeyi etmezsen, cennet ekleme
Hakka eylediğin, aşkta tekleme
Her şeyin bir vakti,  saati vardır

Bahattin inandın, ona güvendin
Yıllarca sabrettin, onu övendin
Kaybettiğin yare, dua edendin
Her şeyin bir vakti,  saati vardır
Bahattin Tonbul
26.7.2017

Bahattin Tonbul
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Sabah

Sabah
Güneşle başlıyor bütün gün
Hava kararana kadar
Yıldızlar çıkmadan sabah son olacak
O ışık kapanmadan
Korku kaplayacak içerimi
Sevgi saklanacak yüreğime
Kimse kimseyi tanımaz yıldızsız gecelerde
İstesen de istemesen de ayrılık olacak
O ıssız gecelerde
Belki gözlerinden yaş akacak
Göremeyeceksin sende
Mehtaba karşı açık duran şu yüreğinde
Acı derinden gelecek inleyeceksin
Kül olan ateş sende
Yanan dumanlı baca kalbimde
Hatırlasana ikimizde
Son bulacak nefesimizde
Bitecek sabah
3.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sabah Kahvaltısı

Uyanınca yerimden  bu sabah açtım ne yapacağımı bilemedim
Bir gün önce baba patates yap dedi kızım o an kabul etmedim
İçime işledi yemedi bir şey kızdım kendi kendime rüyama girdi
Bütün bunları düşünürken üzüntüden inanın yüreğim yanı verdi

Hemen kalktım patatesleri soydum ince,ince dildim
Sonrada ay çiçek yağ ile bir güzelce kızartı verdim
Yanına da biberle domatesi bir güzel pişeri verdim
Çağırdım çocukları sofraya birde tatlı,tatlı yeyiverdim

18.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sabah Rüzgarı

Sabah rüzgarı sineme vurdu
Yarin hayali karşımda durdu
Benim sana olan bu sevgim
Bir bardak içinde bana sunuldu

Sanmaki yüreğimi parçalayan sen
İçimde yaşayan müthiş bir beden
Sana olan aşkımı söylemeden
Kalk artık sevdiğim gidelim hemen

Baharda yaprakların döküldüğü gibi
Her kelimede derim bende sevdiğimi
Aşk ateşiylede her gün sürekli yanarım
Şansım yokmuş durmadan bende ağlarım
2.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sabaha Çıkmadan

Sabaha çıkmadan doğsa üstüne
Birlikte yaşarken, tutkuydun bana
Bir çiçek gibiydin, sevda üstüne
Yıldızlarla kaydın, candan baksana

Yağmurlu havada ıslandı tenin
Toprağa karışsa, çürür bedenin
Sımsıkı ıslanmış, simsiyah benin
Yıldızlarla kaydın, candan baksana

Çiçekten çiçeğe, hep seni sordum
Yüreğinde yanan, ateşte kordun
Kelebekler gibi, doğacak ordun
Yıldızlarla kaydın, dönüp baksana

Ne tükenmez sevda, dünyada haktı
Güneşi doğmadan, hayali yıktı
Toprağın altından, çiçekler çıktı
Yıldızlarla kaydın, gelip baksana

Düşüversem hemen, kalbim üstüne
Rüzgarda savruldun, aşkın üstüne
Dillerde dolanır, sevda üstüne
Yıldızlarla kaydın, dönüp baksana

Bahattin nicedir, yazarda yazar
Toprak buğulanmış, sevdası azar
Nankörlük yakışmaz, bu bizi bozar
Yıldızlarla kaydın, dönüp baksana
Bahattin Tonbul
23.3.2014

Bahattin Tonbul
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Sabaha Kadar

Gönül kuşu imişsin,ötmedin şimdi
Yüreğimde oluşan,ateşdin sevdi
Dünyanı küçültmüşsün,ne ettin haydi
Evrendeki kaynayan,hedeftin sanki

Yağmur yağar ıslanır,şu kuru toprak
Etrafını saracak,bir sürü yaprak
Tane tane düşerse,bakılmayacak
Ruhun ebedi orda,onarılacak

Kuşlar öter sürekli,çevreye bakar
Çıkardığı sesleri,yürekler yakar
Odur dünya güzeli,kanıma akar
Ilık ılık eserse,sabaha kadar
2.08.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sabaha Kadar Anne

Kusura bakma acılarının derecesini bilmiyorduk o an
Seninle birlikte olmak için yazdım her an durmadan
Canım annem neden ne den ölümü erken tanıtın bana
Aklına gelmedi mi küçük kızım nasıl dayanır o zaman

Bırak artık geçti bunlar sana sevgim sonsuz kadar dahası var
Hatıraların evin her köşesinde seni sürekli bana hatırlatırlar
Dikkat edin Nilgün bir gün gelir rüyalarınıza da yürekler katar
Demedim mi zaman kalmadı her şey o günkü  sabaha kadar
10.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sabahtan Akşamı

Gitmiyor aklımdan, güzel dünleri
El ele tutupda, kapatmayalım
Gel yar yaşıyalım, eski günleri
Sabahı akşamı, unutmayalım

Çıkmıyor desende, gel söyleyelim
Eskilerden sevda, aşk dinleyelim
İçini döküpde, hep ünlüyelim
Sabahtan akşamı, unutmayalım

Yüreğimde ateş, gönlümde ki nar
Karalık gecede, ağlayanın var
Anlamaz geçmişi, yaşanmış kanar
Sabahtan akşamı, unutmayalım

Hiç kimseden izin, bile almadın
Onu sevmek için, yalnız kalmadın
Aşkını özüne, boşa salmadın
Sabahtan akşamı unutmayalım

Seni bana veren, o değilmiydi
Ruhunda eriyen, hak değilmiydi
Topraktaki yatan, yar değilmiydi
Sabahtan akşamı unutmayalım

Bahattin’in aşkı, gönülde erir
Allah’ın izniyle, acılar verir
Cennet köşesinde, hakikat görür
Sabahtan akşamı unutmayalım
Bahattin Tonbul
25.1.2013

Bahattin Tonbul
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Sabır Çağı

İnan öyle doluyorum ki bazen şiirleri ağlayarak okuyorum
Hatta bazılarını dilim dönüpde sesli olarak okuyamıyorum
Çok yanıyor dostlar içim yandıkçada adeta dağlanıyorum
Bağışlayın beni ama seven yürekler size sesleniyorum

Yağmur yağar ortalık bir an nasıl ıslanır,hatta nehirler taşar
Sevenler sevdiği müddetce o anı unutur,yürekleri coşarda coşar
Toprak çamur olur,mutluluktan bulaşır,böcekleri dışarı atar
Bir bakmışın sevgilin yanında yok,o boş olan kalp dışarı akar

Belkide bir rüzgar eser yok eder dağı taşı hatta toprağı
Düşünsene öyle sevmişsin ki içinde esen fırtına ile bağı
Alıp götüren bu esinti, yok edende o unutma sakın bu ağı
Boyun eğmekten başka yapacak bir şey yok sabır çağı
11.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sabır Dilemek Çok Kolay

Sabır dilemek çok kolay,ateş gerçekten düştüğü yeri yakar
İçimdeki bu acı  hoş,belkide bu kor mahşere kadar yaşar
Teselliler temenni,içinizdeki acılar kolay değil ayrıca oda akar
Bu akıntılar öyle yakar ki insanı tepeden başlar ta ayağa kadar

Gelmeniz önemli değil,gönlünüzden geçmek yeter
Bizlerde unutmadık,hatıraları anmak daha beter
Dün birlikte idin Serap hocam zaman ne tez geçer
Bu garip gönül bizleri oyalar,eserlerimiz  hisseder

Yakar beni kızımı,ve oğlumu dostlarımızı  bu ayrılık
Hiç kimseyi koymasın,sevdiğinden ayırı yalnızlık
Gerçekten çok zor imiş,insanda ki beliren kansızlık
Çünkü dilim dişim kurudu ağzımda oluşan tatsızlık
26.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sabır Dilesek

Hücre, hücre birleşerek canlıları yarattın
Harf,harf hece,hece kelimeyi çıkarttın
Sonra belli bir düzende toprağa attın
Dertmi,derman mı çocuklar geride bıraktın

Belli bir düzen var sıraya uymak gerek
Dünya çok karışık gençi yaşlısını ortaya sersek
Hayat güzel yaşamak insana ayrı bir zevk
Herkes tez unuttu benim için sabır dilesek
11.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sabır Ettin

Yattın sen yatakta hiç dönmeden konuşmadan günlerce
Nasıl bir acı vardı,nasıl sabrettin hiç belirtmedin gündüz gece
Yine de bize bakıp gülerdin hoş görünürdün sürekli kendince
Düşüncelerinden ne geçti bilmem ama hiç isyan etmedin bence

Sen gidince bu dünya bana eziyet,adeta zulüm geldi
İçimde sızı aşk yarası derinleşti yaktı yaktı kül eyledi
Kül sönmedi bütün vücudumu sardı,dayanılmaz acı verdi
Bu acı yetmedi çevremi evimi çocuklarımı da sarı verdi

Acı aşk derken mevlanaya yanaşdık
Orda ki sevgiyi,hoşgörüyü yakaladık
Umutsuzların umut aradığı yer sandık
Gerçektende öyle oldu sonunda Allah'a ulaştık
27.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sabır versin

Şu an ne yaparsan yap ama işin çok zor
İçimde yaktığın aşk ateşi oldu bir kor
Alev,alev tutuşmuş,müthiş de yanıyor
Allah sabır versin tüm bedenim parçalanıyor

Kurban olsun aşkına sevdana bu yanan beden
Seni sevmişti ilk tanışıp konuştuğunuz  günden
Unutma dar geliyordu dünya zevkten eğlenceden
Allah sabır versin güldürsün eksiltmesin neşenden
31.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sabırla Doğar

Çamur leke yapar, sıçrar yapışır
Akan sular yıkar,kalpler alışır
Temizlenir yürek, sevgi çalışır
Sevda gönüllerde,sabırla doğar
Bahattin Tonbul
4.1.2014

Bahattin Tonbul
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Sabredin

Benim içimde bir sen var,birde benim ben
Bulamadım dünyada varsa üçüncü şeyden
Gönlüm hala unutmadı vazgeçmiyor senden
Çünkü çok seviyorumseni yaralı yüreğinden

Sonsuzluk korkutuyor iyiki varmış ölüm
Biliyorum bütün canlıların gideceği yerin
Varlığından haberim var ama yok olan gülüm
Geleceğiz yanına elbette biraz sabredin
07.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sabret Derim

Gittin gideli hep hasretle yanarız
Ayrılığın sızısını içimizde taşırız
Bedenlerimiz birbirinde ayrıdır ama
Ruhları birbirinden ayırtamayız

Kavrulur yürek yanar ciğerim
Bu ellerden genç yaşta gittin be yarim
Her derdimi tasamı sana ben söylerdim
Bekle gerçek yerdesin biraz daha sabret derim
28.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sabrımız Tükeniyor

Aklıma geldikçe hayalin,çocuklar gibi ağlıyorum
Bir türlü şu bağrımdan söküp seni atamıyorum
Çiçeklerin açtı onlara bakıp  koklayamıyorum
Geleceksin diye hergün pencereden bakıyorum

Akşam üstü sen yoksun yine evde bükük boyunlar
Vakit geldi döndü herkes evine çocuklar ve komşular
Dışarıda yağmur yağıyor eve doldu bak karıncalar
Telefonla soruyorlar nerde neden gelmedi diyorlar

Çok özlettin kendini mahzun koydun hep bizleri
Arıyoruz topladığın yazlıkları eşyaları öte berileri
Bulamadık seninle aldığımız elbisenin örtüleri
Sanki yok oldu gitti hatırlarmısın koyduğun yeri

Bütün bıraktıkların aynen koyduğun gibi duruyor
Kızların oğlun bazen şaşırıp  seni bana soruyor
Benim gönlüm de hiç değişmedi seni bekliyor
Yeter artık sabrımız yavaş,yavaş belkide tükeniyor
03.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sabrın

Yüreğim değdi sana, geri dönüp baksana
Serin ağaç altında, yatar bensiz o kabrin
Ölüm bahar ülkesi, cennetine aksana
Her seherde gül açar, bitmiş artık o sabrın

Acıyan saf gönlümü, delip de durdursana
Yıllarca hep tütecek, ateşi kaldırsana
Kıyamet mi kopuyor, benide aldırsana
Her seherde gül açar, bitmiş artık o sabrın
Bahattin Tonbul
9.12.2012

Bahattin Tonbul
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Saçınca

Yaradılışı haktır
Seven insan olunca
Ayrılık olacaktır
Gönüller dolmayınca

Damarımdan akarsın
İçerimde durunca
Kalbimi de yakarsın
Sevdaları tutunca

Acıların sızılar
Yar yanımdan kaçınca
Bedenler de kazılar
Suya toprak saçınca
Bahattin Tonbul
4.4.2009

Bahattin Tonbul
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Saçlarına

Sevdiğin yoksa yanında
Bir yabancı gibisin kendi evinde
Tek başına
Sanki el gibiyim kendi kendievime
Kendi yatağımda
Çocuklarıma
Uzak gibiyim
Doğduğum yere
Sokaklarıma
Bunların hiçbirine
İnanmak mümkün değil
Sensiz
Dönüp bir baksan
Aynaya
Kırlaşmış aklaşmış simsiyah olan
O saçlarına
Bensiz
Bahattin Tonbul
9.6.2012

Bahattin Tonbul
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Sağ Ayağı Ağrıyor

Büyük küçük demez,hepsini sever
Elindeki varını yoğunu,önlerine döker
Hiç gocunmaz,üzgünse bile güler
Son zamanda,hasta oldu o belini büker

Duygu yüklüdür,yokluk yoksulluk bilir
İçinde kötülük yoktur her şeye üzülür
Küçük şeylerden mutluluk üretir
Onu hoş tutan her şeye canını verir

Son zamanlarda sağ ayağı ağrıyor
Kullandığı ilaçlardan olsa gerek,her yeri sızlıyor
Bütün bunlara karşılık,yinede gülüp oynuyor
Benden uzak kalmaya da,gönlü razı olmuyor
1.8.2007

Bahattin Tonbul
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Sahip Ol

Teslimiyet yalnızca, Allah’adır teslim ol
Teslim ol ki teselli, bulduğunda hakim ol
Yaradana sığınmış, yaratılan ilk sen ol
Kaybolan gönüllerde, teselliye sahip ol
Bahattin Tonbul
26.10.2013

Bahattin Tonbul
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Sahip Ol Yeter

Yürüken yollarda, sızlar her yerim
Dalmışım geçmişe, özlemek beter
Çileli derdime, Allah’tır kerim
Ağlayan gözlere sahip ol yeter

Geçmişe sözüm yok, geri dön bana
Sızlayan gönlüme mehtap olsana
Yağan yağmurlarda, akan odama
Sen sahip ol yeter, bitsin dertlerim

Karanlık geceyi, yalnız gözlerim
Uzakta kalmış, inan özlerim
Yanımda sokulsan, bitmez sözlerim
Tükenen umudun, hayali yeter

Öksüz kalmış gönlüm, elbet çaresiz
Taşlı yoldan geçsin, söyle o densiz
Sevda kollarında, güller dikensiz
Sızlayan kalplere sahip ol yeter

Dolaşan bulutlar, yağmur olacak
Ruhumdaki aşkı kimler bulacak
Güneşin atei elbet solacak
Özleyen kalplere sahip ol yeter

Bahattin özlemin, yarin elinde
Tükenmez umutlar, dostun dilinde
Sebep olanların, hali yerinde
Özleyen kalplere, sahip ol yeter
Bahattin Tonbul
20.4.2014

Bahattin Tonbul
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Sahipsiz Sevgilim

Karanlığı örttün üstüne,buradan giderken
Sevdiklerinle arana görülmez bir örtü çektin
Senin görmeni engellemiyor ama
Onları hiç düşünmedin
…………………Sevgilim
Zaman,zaman hasret koktun burunlarına
Ayrılığı yalnızlığı hatta sensizliği koyamadılar umutlarına
Kaybettin acıları,kendince sen
Onların yüreğindekiler bambaşka
Duruyor hepsi yerli yerince
Bazen gözyaşı bazen boğazlara dizilen bir tükürük
Bazen de bir sancı oluyor bedenlerde
Çok uzaklardan bir ses geliyor,haykırarak
Gönülleri yakıyor,anlayamıyorsun birden
Çöküyor bedenleri
Ne olduğunu anlamadan,biti veriyor
……………………………Ağrılar
………………………….Sevgilim
Mutlumu sun sen orada bizsiz
Biz gördüğün gibi sensiz
Hiç aklımızdan çıkmıyorsun
Anılar hatıralar duruyor yerli yerince
Bazen rüyalarda görülüyorsun
Belli belirsiz
Gölgen duruyor üzerimizde
Anıyoruz her an seni
Şu şöyle bu böyle diye yorumlar yapıyoruz arada
İşte tam o an kokun geliyor çook uzaklardan
Şaşırı veriyoruz birden
Dolaplara bakıyorum aniden anladım
Asılı duran elbiselerinden
Sevgilim

Tükenmek bitmiyor sensizlik hasret gün geç tikçe
Artıyor.
Sevdan sevgi yüklüyor ruhuma durmadan
Kuvvet buluyor uzadıkça aşkımız
Sonsuzluğa uzanan bedeninde
Hakkı bulduruyor
Gönlümüze yakan bu ateşi tanrım hiç söndürmüyor
Kor köz oluyor bazen ama küçük bir anı
Harladı veriyor
Alev sarıyor bedenlerimizi,korkuyorum
Yanıp kül olmaktan
Seni seviyorum
Sonsuzda kaybolmaktan
Kalbinde yerin bomboş duruyor
Sahipsiz sevgilim
Bahattin Tonbul
29.7.2009

Bahattin Tonbul
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Sakın

Zaman geçmek bilmiyor artık yazın
İçindeki sıcaklığı iyi düşünüp dışarı atın
Sevdiğin yoksa yanında iyi bakın
Yüreğini çevreden gelecek etkiden sakın

Şahin bakışınla nasıl deldin kalbimi
Oraları buralardan daha da çok sevdin mi
Baban annen hemencecik yanına da geldi mi
Beni çocukları köylerini torunlarını  sordumu?

Bakma karanlıkta göremezsin,ışığın olsun yakın
Güneş bulut arkasında her an çıkar unutmayın
Eldeki umutları boşten yere eşe,dosta dağıtmayın
İlerideki  mutluluğun  hayatını kaplar aldanmayın sakın
11.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sakın Ağlama

Anıları atamadım içimden
Gözlerinle bakamadım deminden
Sana vereceğim yeminlerimden
Başkasına deyip sakın ağlama

Acılarla gittin buralardan
Seni ayırtamadım yaratandan
Beni bıraktığın sanal dünyadan
Başkasını koyup sakın ağlama

Çocukların senin için hep ağlar
Atamadım yüreğimde yaralar
Bu aşkım o sevda beni oyalar
Başkasına sorup sakın ağlama

Akşamları hüzün çöker içime
Ayrılığı çok sokmuştum derine
Usul usul bu sevdamın yerine
Başkasını koyup sakın ağlama
Bahattin Tonbul
14.10.2008

Bahattin Tonbul
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Sakın Güvenme

Ulular ulusu, içinden seçer
Aptal hüküm darla, dosta övünme
Aldığın umutlar, elbette geçer
Sevgisine halkın, sakın güvenme

Çevrende asalak, şakşak bol olmuş
Kuru kalabalık, heryerde dolmuş
Sahte gülüşleri, birden kaybolmuş
Hırsızın hükmüne, sakın güvenme

Başların başısın, hırsız ayaklar
Rüyayı yaşasın, doğmuş çaylaklar
Vicdanın sesiyle, deşmez ayaklar
Çalanın sözüne, sakın güvenme

Sen sen olda uyan, çevrene bir bak
Seçtiğin paşalar, elbette aylak
Hırsızdan pay almış, hırsıza dön bak
Diyeninin sözüne, sakın güvenme

En büyük mahkeme, dünyada sende
Eserin elinde, hakikat timde
Ona inanmazsan, doğrusu kimde
Vuranın özüne, sakın güvenme

Kalabalık varsın, hepten küfretsin
O halkın içinde, belki nefretsin
Öfkeyle sarsıldın, kimler sabretsin
Mükafat bekleme, sakın güvenme

Bahattin şamdanın, yanarak dursun
Üfürsen ateşe, bak kurtulursun
Söyle titiz şair, hakkı bulursun
Aptalın hükmüne, sakın güvenme
Bahattin Tonbul
26.12.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sakın Ha

Biliyorum dönüşü olmayan bir yoldasın
Önce beni bekle sabırlı ol ki buluşasın
Sen sona yakın olan bir noktadasın
Çok seviyorum seni sakın unutmayasın

Çok hızlı gelişti ayrılık sakın ağlamayasın
Bazen bizler ağlıyoruz ama içine atmayasın
Bu günlerde gedecek senide beni de yanıltmasın
Çok seviyorum seni sakın ha bizleri unutmayasın
31.05.2008
Bahattin Tonbul
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Sakın Ha Uğrama

Sensizliğin verdiği yalnızlık
Bedenimi sarmış kansızlık
Sevgimi almış koca karanlık
Oluyor bana onsuz bir ölüm

İçimdeki yaramı arama
Yarim yoksa sakın ha uğrama
Bahattin Tonbul
8.11.2008

Bahattin Tonbul
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Sakın Ha Yılmayın

Fikirlerimiz ayrı değil,diyorsun ikisi de bir
Ben çıkaramıyorum artık,bu nasıl bir iştir
O zamanlar iki güç vardı,şu anda ise  bir
Tamam anladım artık,bunda sebep bellidir

Bu güzelim gençliği,zamanın da çok kırdırdılar
Geçte olsa anladık, sebep haçlı kafalı bunlar
Meydanlarda yenemeyince değişik fikir koydular
Amaçları ikiye,üçe bölüp,vatanı satacaktılar

Çok şey gedmedi,hedefleri hep aynı
Bazı düşünceler,ırkçılık,mezhepçiliğe kaydı
Hele bir tanesi var,vatanın başına belaydı
Tutturmuş eyalet istiyor,bu ne biçim sevda idi

Bak hele yanı başımızda Filistin,Irak görmüyor musun
Vatan toprakları satıldıkça hiç mi endişe etmiyorsun
İşte şimdi anlaştık,fikirlerimiz aynı nasıl görmüyor musun
Nerede bu toplum,hala ne nerede uyuyor musun

Yanlış anlama uyumuyoruz,uyuyanlar var
Alfabede öğrenmiştik,uyu yat uyu diyenler var
Hala bu zihniyeti,omuzlamış götürüyorlar
Belli, yüzde elli dörtlük, biz gibi azınlık var

Matematiği bilmiyoruz,demokrasiyi ise sindiremiyoruz
Çoğunluk nerede,telaş edip bir araya gelemiyoruz
Maddiyat gözlerini bürümüş,medya yada seslenemiyoruz
Biz şair ve yazarlar da susarsa,artık bu vatanı kaybederiz

Sesimizi kısmayın,bize yazımıza yasak koymayın
Biz Türk'üz vatanımız,bayrağımız bir onları ayırtmayın
Her şeyimiz dil için,din için bizden korkmayın
İster kabul etsinler,isterse etmesinler sakın ha yılmayın
27.7.2007

Bahattin Tonbul
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Sakın Kaçma

Bir ayrılık var bilirmisin aç kollarını ben geldim
Yar bensiz gezermisin tara saçını bende öreyim
Gelip kalbime girermisin hatıralarını ezberliyeyim
Sen beni severmisin söyleme istersen canını yiyeyim

Hani birlikte yürürdük yolda sen girerdin koluma
İlk günleri çok sıkılırdım hatırla kalırdım soluk soluğa
Alıştırdın beni onada sevgini daima içinde sakla
Olamaz böyle bir şey bırakıp habersiz sakın kaçma
13.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sakın Unutma

Sakın Unutma

Bu garip ellerde yarini tutup
Çekip giden aşkı sakın unutma
Gönülden sevip de ruhlarda umut
Arayan aşkı mı sakın unutma

Dillerde sevdamı,haykırıp durup
Akan göz yaşları sakın unutma
İçimdeki acı,mahşerde umut
Affeder tanrım sakın unutma

Söyleyin dostlara,dumansız bulut
Parlayan güneşi,sakın unutma
Gökyüzünde olan tanrıya koşup
Dualarında da beni unutma

Gittiğin alemde bir melek olup
Kavuşacağımız günü unutma
Unutmayı unut,kalbimi tutup
Ruhumdaki aşkı sakın unutma

Göğsümün üstüne,bir alev koyup
Yanacak yüreği sakın unutma
Ellerin aşkına sevdayı bulup
Benim aşkımı da sakın unutma
Bahattin Tonbul
21.5.2009

Bahattin Tonbul
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Sakın Unuttum Sanma

Telaşımı hor gör sen, canı candan sevdiğim
İşter gerçek duygular, ayık derse  aldanma
İnsan sevdiklerine, sarhoşken der sevdiğim
Islandığım ilk yağmur, sakın unuttum sanma

Yarım kalmış hayaller, gölgelerde bitmesin
Sen sevsende gönlümü, hasret kalıp gitmesin
Dilerim yaratandan, beni sensiz etmesin
Islandığım ilk yağmur, sakın unuttum sanma

Düşündükçe yılları, Allah’ım bak veriyor
Ona kulluk edeni, bitti derken yürüyor
Sırıl sıklam aşkınla, ne hayeller görüyor
Islandığım ilk yağmur, sakın unuttum sanma

Geceler karanlığı, gölgeleri dokuyor
Yıpratılan ruhumu, madde madde okuyor
Sanki bir çiçek gibi, o sevdası kokuyor
Islandığım ilk yağmur, sakın unuttum sanma

Unutulmuş ne varsa, yüreğimde hatıran
Bütün ışıklar sönmüş, hayalimi batıran
Karanlık sokaklarda, toprağında yatıran
Islandığım ilk yağmur, sakın unuttum sanma

Bahattin der sabahsız, çöllerinde mecnunum
Leylasız bu dünyada, ateşiyle memnunum
Çeken elbet öğretir, aşk yurdunda mecburum
Islandığım ilk yağmur, sakın unuttum sanma
Bahattin Tonbul
6.6.2015

Bahattin Tonbul
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Sakınmışım

Yemin etmişim dönmem sözümden
Şüphem yoktur senin özünden
Akbaş Köyü'nün bütün gözünden
Sakınmışım seni bir tanem

İnanmışım sana,bütün kalbimle
Boya kullanma sade benliğinle
Konuşmayacaktın sen de erkekle
Sakınmıştım onlardan seni bir tanem

Saçını atardın hep tek bir yana
Her gülüşün de neşe saçardın bana
Gözlerinle başkasına bakmasana
Sakınmışım gözünü seni bir tanem

Tane,tane kulağımda duruyor sesin
Beraberliğimizdeki sıcak nefesin
İçim de duruyor o anı  neylersin
Sakınmışım seni herkesten bir tanem

Bahattin'im kıskanıyorum seni ben
Köyün de okul da yalnız gezerken
Gece rüyanda düşünde bensizken
Sakınmışım seni senden bir tanem
(6.6.1979)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sakla Sevdiğim

Rüzgarlar da esen, yarimi gördüm
Arkana bakmadan,  dön gel sevdiğim
Saçını elimle, bilerek ördüm
Yüreğinde sakla, sakla sevdiğim

Konuşan herkesi, dinler ağlarım
Dili ayrılınca, özler bağlarım
Duymayacak kadar, gönül dağlarım
Yüreğinde sakla, sakla sevdiğim
Bahattin Tonbul
18.1.2014

Bahattin Tonbul
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Sakladı Ve Gömdü

İsterseniz sarmayın onu bedenini bedenime
İnanırsanız seviyordum bu dert baksana kime

Çok anılarımız oldu birlikte yaşarken ikimize
Unutamıyorum bu dünyada onun her zerresine

Karşı koyamam ruhumu bağladım esir oldu ona
Bırakamam kalbimi yalnız kalmasın hatıralarıyla

Çok sevdiği belli yaşadığı bu acı dolu dünyada
Dertlenmedi içinde sakladı bunca zulmü varya

Çok güçlü bir kadınmış tek başına dışarı vermedi
Bütün bu acılarını içerisine attı sakladı ve gömdü
07.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sakladım

Ağzımda adın
Dilimde tadın
Gönlümde kadın
Hiç çıkmadın ki
İnan sevgilim

Hep yüreğimde
Seni sonsuza
Kadar sakladım
Bahattin Tonbul
30.10.2010

Bahattin Tonbul
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Sakladın Günahı

Sevabın içinde, kaybolup yittin
Bıraktın geceler, unuttum sanma
Sende anlamadın, sessizce gittin
Sakladın günahı, kötüye kanma

Gülüşün gözümde, sabahlar yorgun
Söylenmiş merhaba, sessizdi orkun
En güzel şiirdi, yoktu hiç korkun
Sakladın günahı, kötüye kanma

Vedalar söyledin, dudaklarında
Gülüşü gizledin, yanaklarında
Söylenen şarkılar, kulaklarında
Sakladın günahı, kötüye kanma

Ne ararsan yaşar, sevdan da ardır
Dizlerimde uyu, uyuyan yardır
Saçını okşarım, kazancım kardır
Sakladın günahı, kötüye kanma

Üşüyen elleri, tutupda düşün
Sevdanın içinde, bitmez gidişin
Gözümün önünde, beni öpüşün
Sakladın günahı, kötüye kanma

Birazdan kapına ben geliyorum
Güneşin altında, hep eriyorum
Şaşırma sen sakın, söz veriyorum
Sakladın günahı, kötüye kanma

Bahattin hep senin, gönlünü oysun
Yaşanan günleri, kadehe koysun
O yar yar olmadan, nasıl ki doysun
Sakladın günahı, kötüye kanma
Bahattin Tonbul
27.7.2013

Bahattin Tonbul
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Saklarım Resmini

Gece gündüz farketmez ara ne olur beni
Uykum yok zaten her an beklerim seni
Gönlümde sana olan unutulmaz sevgimi
Yitirmedim umuttur diye saklarım resmini

Bakar bakar geçmişimizi arar hayellerim
Ne güzel günlerdi ilk yılardaki düşüncelerim
Sabah uğurlar akşam yolumu gözlerdin
Seni evde düşünür koşarak yanına gelirdim
24.06.2008

Bahattin Tonbul
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Sal

Sevdiğim güzeldi gönüllerde kor olur
Akşamdan sabahın olması,can zor olur
Acım dolup taşarsa yalnızca yol olur
Gitme oraya kal,aşkını içime sal

Sen olmazsan bu dünyada,sensiz gezemem
Hiç esmez isen o alemde yar sezemem
Tutamazsan  ellerimi rüzgarını çizemem
Gitme oraya kal,aşkı içerime sal

Beni sevip sayan dostlara selam olsun
Gönlümde açan yara az olup iz olsun
Sancıları geceleri bitmez son olsun
Gitme oraya kal,aşkı içerime sal

Dertsiz çoban dağ başında kuzu güder mi
Olmayanın yüreğinde sevda tüter mi
Eşe dosta onu sorsam acep yeter mi
Gitme oraya kal,aşkını içime sal
Bahattin Tonbul
12.6.2010

Bahattin Tonbul
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Salan O Nefesi

Ağzına aldı mı,bir şarap,bir rakı
Dağılı verirse,ağızda kendisi
Bir aşkı andırır,vücuttaki çarkı
Titretir kokuyu,salan o nefesi

Yaşarken alırdı,bazen konyak,viski
Rahatladığını,zanneder bedeni
Ağzından akan tat,dudaklarında ki
Titretir kokuyu,salan o nefesi

Hayatını kaplar,bunca çektikleri
Bakmışın yakarsa,yavaşça kendini
Damarın da gezer,o an sevdikleri
Titretir kokuyu,salan o nefesi
Bahattin Tonbul
17.09.2008

Bahattin Tonbul
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Salınsa

İnanan inanmayan karışmış
Sokaklarda barlarda hatta yollarda
Fuhuş eğlence  değişik kollarda
Kafayı bozan,cinnet geçiren hatta deliren
Çoğalmış bizim oralarda

İslamın şartlarından
Savum selat,haç zekat
Kılamadı daha  insanlar iki rekat
Ortalıkta öğretilmemiş salavat
Yaşarken bu alemde söylenen vaat
Ölüm anında bir saniye diyemezsin
İşte olur o zaman her şey kabahat

Anılar boş
Ömür denilen yaşam kısa
Aşk hikayesi sevenler için
Son pişmanlık orada olmaz yasa
Anlayanlara biten vadelere can ekleyemezsin
Hepsi Hakta duran kasa
Acaba denir
Küçükte olsa bir umut
Yaratanın gönlünde af kapsamına alınsa
O ufak pencere
İnananların kalbine
Hepsi birbir salınsa
Bahattin Tonbul
6.7.2011

Bahattin Tonbul
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Salsan Rüyanda

Sevdasın da ateş, hiçte solmadı
Birgün elbet bensiz, kalsan dünyada
O güzel aşkımı, yalnız bulmadı
Son alemde özlem, salsan rüyanda

Boşa yadırgama, özleme beni
Zaman akıp gider, yüzünde beni
Hayalinden atma, izletmem seni
Son alemde özlem, salsan rüyanda
Bahattin Tonbul
18.1.2014

Bahattin Tonbul
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Sana

Yüreklerde yaşayan
Durur biran sevgimiz
İkimizi taşıyan
Yanar sonsuz sevgimiz

Seda dolu bir yürek
Sevgisiz yaşayamaz
İçindeki acıyı
Elleriyle yakamaz

Kimi an gece yatmış
Kimi an sevda yapmış
Sevgi ve aşk üstüne
O güzel yari katmış

Ufukta bir an gördün
Tutup kopartın bana
Sevip sevdalar ördün
Umut vermiştim sana
Bahattin Tonbul
16.9.2010

Bahattin Tonbul
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Sana Ait

Sana ait değil, kim olursan ol
İster sütü içir, istersen içme
Ne kadar farklıysan, o kadarcık ol
Yağan yağmurlara, basıp da geçme

Tesadüf değildir, gönülde yatan
Kendine yakışır, sevdayı yapan
Her insan kalite, Allah’a tapan
Yağan yağmurlara, basıpta geçme

Senin olanına, inkarı gütme
Sevda çemberini, alıp da gitme
Bomboş kalmış anı, sakın terketme
Yağan yağmurlara, basıp da geçme

Evrensel düşünce, olursa zaman
Zevk alabilene, ulaşır aman
Dünyanın en mutlu, insanı anam
Yağan yağmurlara, basıpta geçme

Bütün samimiyet, yürekte olsa
Dillerde dolanıp, ömürde solsa
Şarkılarda değil, gönülde kalsa
Yağan yağmurlara, basıpta geçme

Açılsa kapılar, bismillah desen
Beklenen her şey, ruhunda desen
Mutlaka gerçektir, sevdayı kesen
Yağan yağmurlara, basıpta geçme
Bahattin Tonbul
16.2.2014

Bahattin Tonbul
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Sana Aşkım

Ağlamak son değil,sevgiyi yıksın
Gülmek başlangıç olamaz dağılsın
Hepsi çok zor gelirmiş insana da
Dünyada bir fotoğraf anı kalsın

Karanlıklar acı verir kalbime
Sana aşkım dolaşır dilden dile
Bahattin Tonbul
26.12.2008

Bahattin Tonbul
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Sana Bakıp Zikretsin

Sana bakan yürekleri erisin
İçerinde aşkımızı köreltsin
Bedendeki kokuları ne etsin
Bu gözlerim sana bakıp zikretsin

Birtek seni gördüm sevdim burada
Terk eti yok artık yarim yanımda
Benden uzak Allah'ıma yakında
Bu gözlerim sana bakıp zikretsin

Güzele bakması sevap derlerdi
O sevabı sana bakıp öğrendi
İçindeki hareketi bilmedi
Bu gözlerim sana bakıp zikretsin

Doyamazdım bakmaya o dünyaya
Kıyamazdım yar öpüp koklamaya
Sende doğan sevgi kaybolmasaya
Bu gözlerim sana bakıp zikretsin

Hatıralarını açamıyorum
Sensizliğe ben dayanamıyorum
Sanki bu dünyada yaşamıyorum
Bu gözlerim sana bakıp zikretsin
Bahattin Tonbul
16.10.2008

Bahattin Tonbul
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Sana Bıraktım

El açtım Allah’ım, şu son günümde
Herbir acım sende, sana bıraktım
Allah diyen kalbi, verdim gününde
Sevgili yarimi, sana bıraktım

Kulların eline, sakın bırakma
Sen beni bağışla, sensiz bırakma
Rahmetinden bizi mahrum bırakma
Allah’ım yarimi, sana bıraktım

Gönlümüzde olan, Allah’ım ayan
Hayali düşümde, gölgesiz sayan
Aşkımız razıdır, verendir dayan
Toprakta yarimi, sana bıraktım

Sabırla bekliyom, gören Allah’ım
Dualar ediyom, veren Allah’ım
Aşkın böylesine, katar Allah’ım
Cennette yarimi, sana bıraktım

Onsuz bu alemi, taşıyamazsın
Geceniz muhabbet, yaşıyamazsın
Yarayı elinle, kaşıyamazsın
Geceler yarimi, sana bıraktım

Bahattin kimseyi, ha kırma sakın
Sözden ağır yoktur, ölümdür yakın
Beden yükü ağır, Allah’a bakın
Hasretimle yari, sana bıraktım
Bahattin Tonbul
4.7.2015

Bahattin Tonbul
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Sana Deli,Banada Deliyi Düveni

Bir çocuk babasına manyak dediği ve
Arkasından sanki bu yetmemiş,gibi
Psikopat bu adam,diye bağırdı ya
Bak sen şimdi de ayağı ile onu
Tepikliyor adeta.
Nasıl bir kız evladı baksen şu soytarı ya
Ah dünya ah,kimlere bu rüya
Duymadın be hanım tez elden göçtün ya
İçimdekiler fışkırıyordu dışarıya
Bak sen daha yetmedi
Öf be baba tam bir komedisin ya
Diyerek güldü.
Buda beni çok üzdü.
Eğer bir dizi yapsalar baba unutma
Sana deli,bana da,
Deliyi düveni rolünü verirler anladınmı şimdi.
03.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sana Elveda

Haydi güle,güle sana elveda
İçimdeki sıkıntı gedmedi daha
Toprağa bıraktığım anı unutma daha
Verdiğimiz sözlerin hepsi kaldı havada

Senden ayrılınca çok zor geldi
Yalnızlık yüreğimi delip de geçti
Söylediğin sözler beynime nakşetti
Dünyada yerin dardı inşallah ahrette genişlerdi

Huzur buldun acıyı unuttun
Çok çektin burada çoğunu yuttun
Bazı anlar yattın bazen de uyudun
Yüreğindeki boşluğu dünyada bıraktın
1.06.2008
Bahattin Tonbul
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sana Elveda-1

Bu dünya ile gelecek sonsuz dünya arasın da
Konuşmak için bir telefon bağlantısı kurulsa da
Görmesem bile sesini duysam içim rahatlasa o anda
Sanki rüyalardaki gibi uyanmasam hep konuşsam orda

Sonsuza kadar çok uzaklarda olduğunu anlasam
İşte o zaman ciğerimden nefesini duymuş olurum
Koşarak yanına gelmek için tüm bahaneler uydururum
Belli olmaz yeter artık seninle olmak için emekli bile olurum
05.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sana Elveda-2

Seni oralarda bula bilmek için hemen yola koyulurum
Bekle beni duy sesimi sakla veremediğin o son nefesini
Bensiz orda oyna oyunlarını açma kimseye kollarını
Göreceksin boş kalmaz kısa zamanda teknoloji bulacak yollarını
İkimizin arasındaki görülmeyen perdeyi belkide kaldırırlar duvarları

Bunun zamanı beli değil yetmese vadem sıvadım hemen kollarımı
Bekliyoruz bu gün veya yarın ellerimiz havada ediyorum dualarımı
En çok özlediğim ve merak ettiğim seninle karşılaşacağım o anı
Nasıl bir tepki verir veya alırım bilemiyorum açık duran kollarımı
05.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sana Elveda-3

Şimdiden merak içinde beş vakitte eller havada yalvarıyorum Allah’a
Varsa günahları affet uykudan sonra
Umut dolu yeni yaşanacak sabaha
Buluşalım seninle istediğin yerde istediğin bir dünyada
Bana güle,güle
Ey dünya sana elveda
05.06.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Sana Gelirim

Kalk sevdiğim,gidelim buralardan
Sensiz olmaz,usandım yaşamaktan
İçimdeki,aşkımı dondurmaktan
Üzer artık,beni yalnız olmaktan

Yağmur yağar,yağınca ıslanırım
Sensizliğin,acısını yaşarım
Unutamam,sessizce de ağlarım
Çağırırım,yari o an kaçarım

Durma haykır, benim için güzelim
Gönlümde dir,yaşayanı söylerim
Sensiz olmaz,olamıyor sevgilim
Bekle elbet,bir gün sana gelirim
Bahattin Tonbul
5.08.2008

Bahattin Tonbul
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Sana Güvenir

Güçsüz canlılar,korunmak ister
Yalnız olmazlar,gruba girer
Güven duymazlar,yönetilirler
Başka insanlar,sahiplenirler

Birliktir çokluk,güçler birleşir
Rahat olursun,için gençleşir
Kafanı yorman,hayat güvendir
Başka insanlar,tez haber verir

En kolayı da,yönetilmektir
Diğerleride,emirler verir
Alınan görev,yerine gelir
Başka insanlar,sana güvenir
Bahattin Tonbul
02.09.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sana Haber Vermeden Uzaklaştım

Zordur umut kaybolursa biter insan
İşte ben dilim tutulup konuşamadığım o an
Yılmadı ama eşim daima gitmedi hiç başımdan
Onun için gözlerimi kapadım ona duyurmadan

Çok bekledim çok mücadele ettim yetmedi
Bütün acı ve sızılara kalbimi kalkan ettim
Günlerce haftalarca yaşamayı umut yaptım
Gücüm birden bire gitti,o zaman içimi boşalttım

İçimi boşaltırken bile anlamadı benim canım
Sabah olunca ayaklarım morardı çekiliyordu kanım
Ne safmışsın Bahattin öleceğimi hala anlayamadın
Baktım baktım dilim dönmüyorduki seninle vedalaşamadım

Sonunda gözlerimi birden bire kapadım
Çok üzüldüm sana bilgi vermeden uzaklaştım
Bende burada annenle babanla karşılaştım
Daha çok sayamadığım insanlarla kucaklaştım
10.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sana Kadar

Sanki yirmi sekiz yıl sevdiğim ve eşim dediğim
Kişiyle sanal bir alemde gezdim
Onu kokladım
Onu tatmadım
Onun acısını yaşamadı şu gönlüm
Nasıl bir alemdeyim
Anlayamadım
Belki şu an,o bana sanal
Gerçek ise  ben sanal
Bütün bunları kavrayıp anlayana kadar
Bekle ey sanal alemdeki ben
Gerçek dünyada ki sevgilim
Elbet geleceğimiz yer
Son mekan
Sana kadar
Bahattin Tonbul
11.10.2008

Bahattin Tonbul
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Sana Kendimi Veremedim

Akşam üstü geziyordum kızımla yedinci caddeyi
Çok severdi sıkılırdı herhalde buralarda yürümeyi
Kafede veya pastahanede oturup kahve içmeyi
Özenirdi içerdi benimle birlikte oturup seyretmeyi

Yollarda bile hatıraları dolu canımın yürürken ise her anım
Onunla geldim bahçeliye onunla oturdum ve çevreyi tanıdım
Yürürdü beş evleredek karşılardı postane önünde yakalardım
Döner gelirdik kol kola konuşur dertleşirdik bak artık yalnızım

Çok sıkılırmış evde bilemedim derdi ama düşünemedim
Çat kapısı yoktu arkadaşlarıyla bu yüzden sık gelemedim
Az kalmıştı tam rahat birlikte olacaktık ki bekliyemedin
Ben seni anlayamadım canım sana kendimi veremedim
15.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sana Kıyamam

Yaşarken kırmadım,huzur doluyum
Yüzüne bakarken,aşkı soluyum
Her gördüğümde de,sebep doluyum
Yürekten ağlarım,sana kıyamam

Göz yaşım sel oldu,aşka doyamam
Her anı içimde,yare bakamam
Tüm güzellikleri,onsuz yapamam
Yürekten yanarım,sana kıyamam

Bir dağ çiçeğisin,koku yayarsın
Bulunduğun çevre,aşka boyansın
Çekip gitme buradan,nasıl yaparsın
Yürekten ağlarım,sana kıyamam

Anıların bur da,gönlünü hoş tut
İçin rahat olsun aşkımız umut
Hayatın boyunca,sevgini kurut
Yürekten ağlarım sana kıyamam
Bahattin Tonbul
7.09.2008

Bahattin Tonbul
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Sana Muhtacım

Karnım aç ama aklımda yine sen varsın
Seni açlığım bile unutturamadı
Aslında ben gerçekten sana muhtacım
Açlığı bahane
Gerisi teferuat ince işler bana ne
Seni seven bu kalp sen olunca şahane
Sensizliği onu dertten derde sokar daha ne
Açlığıma birde susuzluk eklendi
Bu gönlüm hala seni beklerdi
Yetmedi içerimi sensizlik çok ezdi
Tam alıştım derken
Gönlüm senden bir türlü vaz geçmedi
Aşkımsa adeta perçinleşti
16.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sana Ne

Yazmış yazmamışım sana ne,kendi çapımda
Uğraşıyorum gene de,
Nereye koyarsan koy,ben benin
Daha ne
Benliğimden taviz vermedim
Anla artık aşk dediğin bahane
Gönlümü doğmadan ona vermişim
İçimdeki yanan aşk ateşim
Kaplamış benliğimi
Acısını ben çekiyorum
Sana ne
Yüreğimi bir tavaya koymuşlar
Kızgın yağın içerisine atmışlar
Cazırdamasına bakın
Sanki su ile karıştırmışlar
Yüzüme sıçradı bir damlası
Yaktı
Diyemezsin bana
Sana ne
Bahattin Tonbul
1.3.2009

Bahattin Tonbul
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Sana Olan Aşkım Pekişiyor

Günler uzadıkça özlemim artıyor
Sensizlik adeta ciğerimi yakıyor
Buralarda ıssızlık içimi ürpertiyor
Sana olan aşkım her gün pekişiyor

Ben anlıyamadım kimler ölmedi ki
Bizim gideceğimiz yerde senin ki
İle aynı yerde olacak elbette tabi ki
Sana olan aşkım her gün pekişir ki

Uzaklık bana sana değil sevgilim
Bizim gözümüzde perde var bilirim
Sen her an her dakika bizi izlersin
Sana olan aşkım her gün artar ki

Bekledimki hayallerim dışı seni göreyim
Doya doya bir defa daha seyredeyim
Kısmet se canımdan can istesen vereyim
Sana olan aşkım her gün artar sevgilim
18.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sana Öldü Diyemiyorum

Biri seni sorduğu anda gözüm buğulanıyor
Boğazım kuruyor,yutkunamıyor konuşamıyorum
Ağlamak istiyor bir türlü haykırarak bağıramıyorum
Sana ben öldü diyemiyorum.çünkü dayanamıyorum

Yalnız kaldığım anlar için için ağlıyorum
Her an seni ve sensizliğime haykırıyorum
Seni bir türlü aklımdan çıkarıp unutamıyorum
Toprağın altına bensiz konduğuna inanamıyorum
22.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sana Ömrüm

Çok uzaklara mı kattın
Ne diye yüreği sattın
Sonsuz dağlara mı çattın
Andı durdu sana ömrüm

Gökyüzünü kimle açtım
Işık bulup ateş saçtım
Ruhumda sense ilaçtın
Yandı durdu sana ömrüm

Bedenimi aşk yakıyor
Yüreğine ne akıyor
Güzel yüzün hep bakıyor
Baktı durdu sana ömrüm
Bahattin Tonbul
2.11.2010

Bahattin Tonbul
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Sana Seslenir

Sussam dilsiz olsam, esiri de çok
Gönül ağrısıdır, nerde beslenir
Ne söylesem azdır, tesiri de yok
Ötelerden bir ses, kime seslenir

Geride kalana, bırakma bizi
Üç beş kürek toprak, yapsa son izi
Gider yalın ayak, kırılsa dizi
Ötelerden bir ses, sana seslenir

Can verince sever, kimseler duymaz
Bilemez ki seni, atamaz kıymaz
O gelince varız, hakikat uymaz
Ötelerden bir ses, kime seslenir

Tükürdü yüzüne, terketti gitti
Söylenen son sözdü, söyledi bitti
Dilinde garip di, uzaktan yitti
Ötelerden bir ses, kime seslenir

Yalnız birisinde, adın okunsa
Su gibi yudumlar, sana dokunsa
Taşların altında, gerçek yakınsa
Ötelerden bir ses, kime seslenir

Bahattin üstünde, bulunsun yeter
Birisiyle adın, çıkarsa beter
Dağların ardında, kaybolur gider
Ötelerden bir ses, kime seslenir
Bahattin Tonbul
22.1.2017

Bahattin Tonbul
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Sanada Elveda

Artık daha cesurum
Keşkeler yaşamak için
İçimde büyüttüm aşkımı
Sokmadım kimseyi yanına
Olsun yalnızda kalsam umursamıyorum
Artık
Sana olan sevdam o kadar büyükmüş ki
Hiç bir sevgiye yer bırakmamışsın
Tanrıdan başka
Giderken veda edemeyişin ondan mıydı
Dersin
Bana doymadan
Sensiz başlayan her cümle
Dinlenmez oldu ruhumda
Sadece bir kelime
Seni çok seviyorum sevgilim
Sanada elveda
Bahattin Tonbul
13.1.2013

Bahattin Tonbul
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Sanal

Bak sensizken güneşin
Doğmaya devam ediyor
Ufukta
Karanlığın gücü günden güne kayboluyor
Sevdana inat
Hatta
Boğmaya boğulmaya yar
Doğdurmaya aydınlık yetmiyor
Yaşattığın bu sonsuz aşk
Gönüllerde yer ediyor
İyi dinle bak
Bütün bu olup bitenler
Sanal
Esas bahsettiğin
Sonsuz hayalimdeki kainat
Bahattin Tonbul
24.1.2012

Bahattin Tonbul
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Sanal Dünyada

Üst üste duruyorlar toprak içinde
Bitmek tükenmek bilmiyor yaşam döngüsü
Güçlükle duruyorlar sanki yerinde
Sağa sola savrulup çürüyor kayboluyor
Zamanla yok oluyor,
Yaşayan,bedenleri

Her biri sevgiyle,nefretle,özlemle
Karşılaşmış,dünyada….ya…şimdi
Sessizce yan yana düşmüş yatıyorlar
Güçleri onlar için yük gibiydi
Ufalandıkça ufalanıp parçalanmış
Her bir tenleri
Hayat yok olmuştu yüreklerinde
Zaman artık onlar için kaybolmuş
Aşk köreltmişti bütün hayallerini

Her birinin unutulmaz anları,
Güçleri yaptıkları sanaldı
Artık kendi kendilerine
Kimi kral,kimi padişah,
Kiminin de ölümüne sevdiği vardı
Hepsi bir araya dolmuş
Kaynaşmışlardı,
Ayırt etmek tanımak zordu her birini
Hepsinin rengi bu yüzden kahverengi gibiydi

Yeşile kavuşanca tekrar
Hayat buluyordu,
Ya bir çiçek,yada böcek oluyordu
Bakmışsın bir taş üstünde asalak yosun
Bu kez daha kısa da olsa
Yaşamı tadıyordu

Canlar için
Bakmışsın susuzluktan kurumuş
Ağaç yapraklarını taşıyamaz olmuş
Renk renk kelebekler
Bir gecede toprağa düşüyor
Kısada olsa onlar için hayat
Artık yaşamaktı
Tat alıp veya acı içinde kıvranıyordu
Eğer yaşamak bu ise
Nereye kadar,bu süreç
Birde bakmışsın hepsi yok edilecek.
Ateşler içinde kor olmuş magma eriyecek
Koca bir dalganın kollarında sallanacak
Dolaşanları
Bellimi olur bir hortum veya rüzgarın
Parçalayıp uçurduğu zerre olacak
Ya sonları
Toprakta buluşacak hepsi
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Su rüzgar hatta kor ateşi
Sarıp sarmalayıp,bedeni içinde
Saklayacak gönülleri
Bütün o güçler uslanacak
Orada
Onun bağrında sesi bile çıkmayacak
Uyuyacak
Zamanı gelinceye kadar
İşte her şey için yaşam bu olsa gerek
Sanal dünyada
Bahattin Tonbul
28.10.2010

Bahattin Tonbul
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Sanal Hayat

Uyan artık uykudan
Görülmeyen kuytudan
Bağlanmışsan uydudan
Verilmez bunca cevap
Sevdan olmuş bi harap
El aç yaratanına
Unutma her an alırsın sevap

Tut elimi istersen
Sana aşkı söylersem
Hayallerim ölür mü
Severmi sevmezmi darken
Kendini bilmeyi,yaşarken
Öğretiyor
Sonsuz sandığın sanal
Hayat
Bahattin Tonbul
13.7.2012

Bahattin Tonbul
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Sanarım

Sendin içimi üşüten
Sendin içimi titreten
Ey yar
İşte o zaman ben neydim
Toprak sararmış avuçlarımda
Seni hala
Tuttuğumu sanarım
Bahattin Tonbul
7.8.2011

Bahattin Tonbul
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Sancılar İçinde

Bir aşkım var aşkımı açacak
Bir sevda var sevdama bakacak
Bir sevgi var can kime kaçacak
Yar yanımda koşup oynamazsa

Bana bakar,sevda yaratanlar
İçten yakar,bizi ayırtanlar
Hasret  değil,toprağa katanlar
Kalmışım ben sancılar içinde
26.10.2009

Bahattin Tonbul
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Sanki

Kafama her uyuyup,uyandığım da
Sensizlik bir balyoz gibi
Buradayım,buradayım diyerek
Devamlı vuruyor sanki

Haydi söyle bana, bu durum da
Ne yapayım?
Kafa dayanır mı?
Acep! ....
Ne kadar daha dayanır,bu vurmaya
Bak! ...
Acın gün gedikçe azalacağına
Her geçen an
Çoğalıyor içimde sanki
14.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sanki Bacıymış

Sevdiğimi sevmeyene,  yazıklar olsun
Hak vermiştim görmeyene
Sevda çeken gönüllere
Acıya tatlı diyenlere
Yazıklar olsun
Ne bitmez bir acıymış
Gönlümün baş tacıymış
Hasret oldum o güzele
Yazıklar olsun
Yar değil sanki bacıymış
Bahattin Tonbul
2.8.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sanki İçimde Bir Orman

Sanki içimde bir orman gibi kapatmışın bedenimi
Kimse giremez sıkki ağaçlar doldurmuş adeta içimi
Ancak bir yangın çıkarsa gel görkü söndüremezsin ki
Felaket olur bedenim yanar o zaman bulamazsın yerimi

Yeşillik var duygu yüklenmiş için hatta sık ağaçlar
Orman işte o zaman kim bilir nereden aşk başlar
Sahip olalım birbirimize yardımlaşalım arkadaşlar
Hayat dediğin insan doğmadan ana karnında başlar

İlk sevgiyi orda verirsin sonra alınca kucağına
Kolarınla sarılır öpü verirsin koklarsın yanağına
Bakmışsın bir filiz uzuyor seni yaşatan çocuğuna
Ne kadarda benziyor değilmi orman insana
11.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sanki Yaşamadı Ki

Sensiz olmayı hiç düşünmedi ki
Rüyalarında hayallerinde hep geçmişi
Birlikte yedikleri hatta içtikleri
Çarşıdan alıp,alıp güzelce giydikleri
Yalan oldu hepsi sanki yaşamadı ki
22.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sanmam

Sen gideli bu dünyada tek ahım
Ağız içer gönül geçer hiç sanmam
Bedenine leke yapmış siyahım
Sevda geçmez,gönül biçmez hiç sanmam

Gök yüzünde kanat çırpan bir kuşum
Bulutların üzerine konmuşum
Yüreğini ellerimle tutmuşum
Aşkı seçer,gönül biçer hiç sanmam

Sevenlerin gölgesinde yürüme
Dağ başında hasret kalıp ürüme
Donmuş karı ellerinle kürüme
Sevda geçer,gönül biçer hiç sanmam

Geceleri karanlıklar ayazdır
Hayalleri anılarda beyazdır
Bahar sonu geleceği hep yazdır
Seven geçer,özlem biçer hiç sanmam

Dillerinden hiç gitmeyen salihsın
Aynalardan silinmeyen zalimsin
Gönül gözü kapanmayan alimsin
Seven geçer özlem geçmez hiç sanmam

Giden yarin etrafında dolanma
Yağmur olup gözyaşıyla sulanma
Başı dönmüş sarhoş gibi bulanma
Seven geçer sevmeyeni hiç sanmam
 Bahattin Tonbul
1.1.2011

Bahattin Tonbul
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Saplanır Sana

Kızıma dedim sırtımı bir kesele
Oda baba biraz dursana hele
Şaşırttım bende o an birden bire
Ah Nilgün’üm hayat dediğin ne

Anlamsız her şey boş geliyor bana
Açıp da içerisine baksana
Acıyacak gücü de bulursan
Boş ver..bir..ok gibi saplanır sana
Bahattin Tonbul
19.10.2008

Bahattin Tonbul
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Saracak

Severek mi, gülerek mi, bilmedin
Özlem duyan, o kalbini, oyuver
Hayat  oydu, adın nadir, demedin
Umudunu, dar biyere, koyuver

Elbet hergün birileri,alacak
Verdiğin o acıları, saracak
Bahattin Tonbul
22.2.2014

Bahattin Tonbul
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Sarar Bedenim

Binanın dışındaki soğuklara aldanma
İçindeki kalplerin sıcaklığı var benim
Sanki bir ateş gibi, dönerse de aldanma
Yakar o umutları, teni sarar bedenim
Bahattin Tonbul
3.3.2013

Bahattin Tonbul
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Sarar Seni Bedenim

Onsuz olsada bu yol, istenmeden aşıyor
Sevdamı sen kör ettin,umut çiçeğim benim
Mutluluk görülmüştür, neden millet şaşıyor
İhtiyacım var dersen, sarar seni bedenim

Karanlıkta geceye, hep yanlızca koşuyor
Gördüğün o rüyada, umut varsa kaşıyor
Sevda dolu gönlünü, yüreğinde taşıyor
İhtiyacım var dersen, sarar seni bedenim

Üç beş sevdalısı var, diyorlardı bizlere
Gönüllerden çıkmıyor, yazılmış o izlere
Umut kaybolmadı ki, gökyüzünden sizlere
İhtiyacım var dersen, sarar seni bedenim
Bahattin Tonbul
13.8.2012

Bahattin Tonbul
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Sararsa Beni

Uzat elini bulut üstünden
Yağmur yağarsa düşersin hemen
Kaybolup gittin çokta erkenden
Özledim seni,götürsen beni

Sıcaklığını,sıcak bilirim
Saldığın kokudan deliririm
Alıp götürsen hemen gelirim
Sorsan beni de,ayrılık neden

Yıldızlardaki gizlilik yeter
Sevdiğim güzel beni terk eder
Hasretim sana, ölümden beter
Sarasın beni,ayrılık neden

Bir kuş gibi uç uçabilirsen
Bensiz diyarı, gezebilirsen
Yalnızlığımı, atabilirsen
Götür beni de,at o yerlere

Bahattin'im ben yari ararım
Karanlıklarda ışık yaparım
Sensiz dünyamı,aşka kaparım
Sararsan beni,unutmam seni
Bahattin Tonbul
3.1.2009

Bahattin Tonbul
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Sardı Kalbimizi

Bahar yeşile büründü,doğanın rengi
Her yer olmuş sanki cennet mekanı gibi
Gittiğin yerde ara candan sevdiğimi
Affeder yaradan ışıkları nur gibi

Pencereden görülürdü anamın evi
O yıl da ayrı koydular her ikimizi
Bilemedi birbirimize sevgimizi
Unutmadı yaradan sardı kalbimizi

Sevgimiz de arttı bir arada olunca
Dere tepe düz oldu bize aklımızca
Aşkımızı saran ateş de çoğalınca
Unutmadı yaradan sardı kalbimizi
Bahattin Tonbul
14.10.2008

Bahattin Tonbul
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Sardı Sen Olmadan

Çınar yaprakları,sararıp kızardı
Tam rengini buldu,mevsim yaraladı
Son baharın adı,hiç unutulmadı
Betin benzin güldü,aniden morardı

Yaprak ağır geldi,kırıldı sapından
Güzelim yeşilin,yar kayboluşundan
İkimizin de bir,toprak oluşundan
Aşkımız yaramı,sardı sen olmadan
Bahattin Tonbul
25.09.2008

Bahattin Tonbul
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Sarhoş

Yoktur son tarihi, kalpde amirlik
Sevda gönüllerde, duruyorsa hoş
Aşk günlük değildir, sanki ömürlük
Umut ışık yaksa, gidemez sarhoş
Bahattin Tonbul
13.8.2012

Bahattin Tonbul
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Sarhoş Olayım

Yokluğu gönlüme,bilmeden aldım
Seveceksen söyle, aşık olayım
Birkere sevmiştim,çaresiz kaldım
Seni içerekten sarhoş olayım

Alırım diyorsun,öksüz sevdana
Fanisin yabancı,aşığım sana
Bütün aşkını sen,hep saklasana
Seni içerekten sarhoş olayım

Kim derki uzak yar,gönülden ırak
Ölen o aşkımsa,hep bana tuzak
Kıskanma öleni,o bana tutsak
Seni içerekten sarhoş olayım

Geri dönmez sevda,içe gelirmiş
Onu sökecek aşk,senle belirmiş
Gözlerin parlarsa,aşkın delirmiş
Seni içerekten sarhoş olayım

Ol ikinci bahar,titresin eller
Eksilmez çoğalır,sevdasız güller
Ruhunda kaybomuş,sedasız diller
Seni içerekten sarhoş olayım

Nefret etme ey yar,kıskanma beni
Yüreğin dibine, inecek yeni
Eksilmez çoğalır yüzünde beni
Seni içerekten sarhoş olayım

Bahattin’im yenden,aşık mı olsa
Aşkınla sarsanda, özüyle doysa
Yanına  her zaman, şiirler koysan
Seni içerekten sarhoş olayım
Bahattin Tonbul
29.7.2012

Bahattin Tonbul
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Sarı Gelin

El ele göz göze,çok bakışdık biz
O anlar ne kadar,tatlıydı dilin
Eksilmedi canım,sonsuz sevgimiz
Geri dönüp gelsen,be sarı gelin

Bir anda aşkımı nereye attın
Yaşanan dünyamı,kimlere sattın
Ateşin içine,sevdayı kattın
Geri dönüp gelsen,de sarı gelin

Derelerde sular sensiz akmıyor
Ağlayan gözlerim,yalnız bakmıyor
Acın ölüm olmuş,toprak yakmıyor
Geri dönüp gelsen,be sarı gelin

Kızıla boyanmış,mor elbiseler
Sevdalı yüreği tembihleseler
Zehirli çiçeği,içirmişseler
Geri dönüp gelsen,be sarı gelin

Her satırın için,kaybolamazsın
Gittiğin o yerde,aşk bulamazsın
Kırık dökük sazı,sen çalamazsın
Geri dönüp gelsen,be sarı gelin

En güzel gülüşün,benim olurdu
O müthüş dudaklar,nasıl solurdu
Papatya tohumu,acı bulurdu
Geri dönüp gelsen sarı gelinim
Bahattin Tonbul
11.5.2012

Bahattin Tonbul
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Sarı Gelin Ana Baba Çocuklar

Baba
Umut onun elinde,sevda düşmez dilimde,
Çocuklara söz verdim,sarı gelin gönlümde

Çocuklar
Nasılda kıydın ona,zeynep ahu bir yana
Fatih emrah kırılmış,birleşin artık ana

Ana
Kara mehmet inadı,kırdı mualla andı
Sarı gelin kınadı,mehmet Atak ayandı

Çocuklar
Zaman nasıl geçiyor,babam ayrı sen ayrı
Gönül dolmuş seçiyor,birleşin artık gayrı

Ana
Sarp yamaçlarda açan,hüzün çiçeğiyim ben
Haşin bakışlarına,mahkum biriyim dünden

Çocuklar
Sizler ayrı olunca çok acılar çektik biz
Bitsin artık bu çile,gözyaşım artık deniz

Ana
Sizlere kıyamam ben,anayım deyin hemen
Kara mehmet dönerse,affettim derim hemen

Çocuklar
Can baba canım baba,zeyneb ahuyu anla
Fatih emrah sessizse,yüreği dolmuş kanla

Baba
Nasıl bir inatmışki,gönlümüze yer etmiş
Muallasız bu yürek,yılları kömür etmiş
Bahattin Tonbul
8.7.2012

Bahattin Tonbul
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Sarı Gelin Başına

Yüzbinkez tövbe etse,muallasız bu deniz
Yüreğimde taş bitse,acısı gitmez sensiz

Sarı gelin çıkta gel,bensiz olmuşsun sen el
Yarası geçmez sensiz,gözyaşın olmuş bak sel

Hakikatın çeşmesi,gönülde akar durur
Sarı gelin eşmesi,yürekleri kavurur

Sevda umut kapısı,özlem aşkın sarısı
Sarı gelin bu kalbin,olmuş gerçek tapusu

Dileğim ona bağlı,sevdiğim yar balgatlı
Esen rüzgarlarında,kara mehmet muratlı

Gözünden akan yaşı,atsan içine taşı
Sarı gelin o başı,kaldırmaz artık kaşı

Sevdiğim üstü örtsün,yüreğimde sen üstün
Dilek ağacımsın sen, gönüllere çok  küstün

Yeni bir güldemisin,açmışsın  esen yelde
Başka yele karışsan kaybolmuşsun o selde

Göğsümdeki yıldızım,vurgunum ben kaşına
Bu alemde yalınız,sarı gelin başına
Bahattin Tonbul
8.7.2012

Bahattin Tonbul
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Sarı Gelin Sende

Dünyanın mülküne aldanıp kanma
Fatih Emrahı’da,sakın unutma
Çektiğin acılar,bitecek sanma
Sarı gelin sende,beni unutma

Maviliğin biter,son ana kadar
Seveni gözleri,olmuşsa radar
Alemde hayalin,yalınız yaşar
Sarı gelin sende,beni unutma

Kalmak istiyorsan,kır inadını
Beni seviyorsan,al muradını
Ahu gözlü Zeynep,son kanadını
Sarı gelin tutmuş,unutma beni

Sevgiler burada,hep sana ait
Çizdiğin o kalpler,hala da kağıt
Yazdığım muktuplar,baksana şahit
Sarı gelin döner,unutmaz beni

Her istediğini,söylüyor dilin
Dönmek ister isen,geçmişi silin
Yeşeren bahçemde,kurumaz ilin
Sarı gelin çabuk,gelsene bana

Düş toprağıma bit,sen orada kal
Islanmış gözünle,umudunu sal
Geceler bizimse,sabah hoşçakal
Sarı gelin sende beni unutma
Bahattin Tonbul
26.6.2912

Bahattin Tonbul
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Sarı Gelin..Ana baba

Ana
Haydi bire çocuklar,sizler için biz varız
Tut elimi mehmedim,ayrı ayrı yanarız
Şu yalancı dünyada,yıllar olmuş bekarız
Zaman ne çabuk geçmiş,hayal edip kanarız

Baba
Benimde gönlüm aynı,bir inada kim kandı
Belki dönersin diye,yıllarca umut sandı
Karanlık gecelerim,bir kadehle boyandı
Parlayan sarı ışık,bana doğru kayandı

Ana
Aşkına ben baş koydum,açmamış bir çiçektim
Bir inadın uğruna,sensiz ben ölecektim
Dileğimi tutarsan,sana ben dönecektim
Parlayan sarı ışık sana doğru hep kaydı

Baba
Neredesin ey gönül,içinde ağlayanım
Yıllar geçsede inan,kalbine dayananım
Her içtiğim şarapda,seni ben bağlayanım
Parlayan sarı ışık,bana doğru kayandı

Ana
Yüreğimde bir nefes,özleyerek solurdum
Her nefesin içinde,seninle yok olurdum
Esen rüzgarların da,sesizce kaybolurdum
Parlayan sarı ışık sana doğru hep kaydı

Baba
Aktığın bedenimi,bir çırpıda yok ettin
Ateş atıp üstüne,yüreğime su serptin
Geçmişteki maziye,ağlayarak park ettin
Parlayan sarı ışık,bana doğru kayandı
Bahattin Tonbul
8.7.2012

Bahattin Tonbul
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Sarı Gelinim

Ekerdim sevdayı,yere serperdin
Papatyan olurum,belki elinim
Gönlümü kuşatan,canda süperdin
Ağlayıp da dönsen sarı gelinim

Benden başkasını,sarma koluna
Alev alev yanan,bensiz yoluna
Acemi şairin,girmiş soluna
Ağlayıp da dönsen sarı gelinim

Dilden dile gülü,sen koklatırdın
Yedi renkli aşkı,aydınlatırdın
Yüreğimde yağı,hep hoplatırdın
Ağlayıp da dönsen sarı gelinim

Can şiir gibiydin,dudaklarımda
İçten içe yanan,yanaklarımda
Saçımda oluşan,konaklarımda
Ağlayıp da dönsen sarı gelinim

Gittiğin yerleri,nasıl bulursun
Eşe dosta sorup,aşkı solursun
Koyma aramıza,düşman olursun
Ağlayıp da dönsen sarı gelinim

Özündeki aşkı,bana da söyle
Sessizliğin bozmaz,hakikat böyle
Terk edilmiş umut,acımız öyle
Ağlayıp da dönsen sarı gelinim
Bahattin Tonbul
11.5.2012

Bahattin Tonbul
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Sarılacak Haldeyim

Korkunç olur yaylalar
Yari orda kim arar
Sevgi dolmuş yürekler
Yükseklerden kim bakar

Derelerde akan su
Sevda veren kokusu
Unutamaz bedenler
Toprak olmuş dokusu

Yakar durmadan sevgim
Sessiz kalan değilim
Yüreğimde yaralar
Sarılacak haldeyim
Bahattin Tonbul
26.12.2008

Bahattin Tonbul
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Sarılıp Yatmayı Özledim

Kokunu özledim vallahi billahi
Kokunu özledim
Sensizlikle yoğrulup
Varlığını özledim
Özledim inan sıcaklığını özledim

Çaresizim tek başına
Doyamadım genç yaşına
Çorbasız sensiz konan aşıma
Bembeyaz dolmuş  kaşına
Bakmayı da yakmayı da özledim

Özledim can okşamayı bakmayı
Tenini koklamayı
Hatta sana sımsıkı
Sarılıp yatmayı özledim
Bahattin Tonbul
25.9.2011

Bahattin Tonbul
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Sarılmak İçin

Sarılmak içinse, yürek gerekir
Büyüyen zenginlik, acının rengi
Ne kadar verirsen, umut gerekir
Sevdası bolluksa, vurulur dengi

Diken kalbe batmaz, anlaşılmaz gül
Aşk silinmeyince, yar olur mendil
Bitmez acının rengi, sile bilsen sil
Sevdası bolluksa, vurulur dengi

Unutulmayan aşk, anılarmıdır
Yaşanmayan sevda, hayallermidir
Hatırlanan ölüm, topraklarmıdır
Sevdası bolluksa, vurulur dengi

Bir gül olabilmek, dikene bağlı
Özlem tada bilmek, zamana bağlı
Çekilen çileler, yükselen dağlı
Sevdası bolluksa, vurulur dengi

Yüreğinde ateş, sebebi yokken
Kalbine saplanan, o müthiş okken
Ruhumu kapladı, sebepsiz çokken
Sevdası bolluksa, vurulur dengi

Bahattin adına, hayran olduğum
Buyur gel gönlüme, hayat bulduğum
Ömrüm ömür olsun, hasret kaldığım
Sevdası bolluksa, vurulur dengi
Bahattin Tonbul
16.10.2013

Bahattin Tonbul
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Sarımsak

Kokun çok sert gelir yiyen ağızdan
Çevreyi rahatsız eder oda durmadan
Vücuda faydasıda pek çok olmasından
Genelde insanlar yer, topluma çıkmadan

Hele yoğurla yemesi çok hoş oluyor
Yerkende iştahımızı daha fazla açıyor
Bulunduğu ortamı kokusuyla kaplıyor
Yemeyen insana daha fazla kokuyor

Eğer ondan sonra ağzını fırçalamamışsan
İkigünde olsa nefesi kokar hiç durmadan
Uzak durman gerekir o tür  insanlardan
Yemişsen eğer dikkatli ol sende o zaman

Tansiyona kolestrola o düzen verirmiş
Saçı zayıf olanın saçını güçlendirirmiş
Hazmı kolaylaştırır vücuda antibiyotikmiş
Daha bilemeldiğimiz faydasıda çokmuş

Kokusunu gerçekten yemeyenler çok uzaktan alır
Adeta insanların miğdesini alt üst eder bulandırır
Kokusunu çıkartmakta o kadar zorki haylı zaman alır
Yiyen pek duymaz onun kokusunu, sırrı Allah'ta saklıdır
04.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sarıpda Gelsen

Sevgilim ben seni durmaz özlerim
Sensiz bu alemi, nasıl gözlerim
Şarkılarda hoştur sana sözlerim
Ruhuma sevdanı, sarıpta gelsen
Bahattin Tonbul
5.5.2014

Bahattin Tonbul
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Sarışın

Senin mahzun dalgın bakışın
Sevgilim benzin olmuş sarışın
Hele gözlerinle kaşlarını çatışın
Beni bir gün yakar bitirir

Aşk nedir hiç bilir misin
Sen beni cidden sever misin
Geceli,gündüzlü aklımdasın
Bana bir gün ne olur dönü ver

Sevgi bağımı hiç koparma
Başka aşıklarına var ise kanma
Sen bensiz,ben sensiz olma
Bana güldün hemen geliver
(25.1.1971)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sarma

Almış eline, sarma sarıyor
İçine de pirinci tek, tek koyuyor
Çok da güzel incecik ce sarıyor
Durup,durup ne güzelde bakıyor

Bir elinde kaşık,diğerinde yaprak
Bense yanında,o na hasretle bakmak
Açıyor yaprakları,hoşça koklayarak
Durup,durup ne güzelde bakıyor

Ne zor işmiş,aş yapmak
Arada bana bakıp kaş atmak
İçine ateş düşüp yakmak
Durup, durup ne güzelde bakıyor

Ne güzel bir duygu seni seyretmek
İçim bir hoş oldu,kalmadı yürek
Allah'ım nasıl yarattın böyle bir melek
Durup,durup ne güzel de bakıyor

Ne yazıyor,ne söylüyorum bilmiyorum
Onu o kadar,canımdan da çok seviyorum
Karşımda olduğu halde,deli gibi özlüyorum
Durup, durup ne güzel de bakıyor
18.7.2007

Bahattin Tonbul
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Sarmak İsterdim

Geçmişe inat sevda
Umut içinde başlar
Yaralarım düzelmez
Islanmıştır o kaşlar

Yar ben senin elinden
Hergün ölmek isterdim
Geceleri rüyamda
Kaçamazdım pes derdim

Bahattin’im bu elde
Ağlar durur her yerde
Gönüller bitmiş serde
Seni sarmak isterdim
Bahattin Tonbul
18.5.2012

Bahattin Tonbul
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Sarmış Ateş Bedenlerini

Ruhları kararmış ayrılınca
Seven aşıkların yüreğini
Yaralamış aşk yaşam boyunca
Sarmış ateşi tüm bedenini

Hasretlik kokuyor yürekleri
Seven kalplerin dediklerini
Dağı taşı geçer ezdikleri
Sarmış ateş tüm bedenlerini

Acısını almış o yaradan
Merak edip bakmaz kimseleri
Duman çıkmıyorsa  hiç oradan
Sarmış ateş tüm bedenlerini
Bahattin Tonbul
20.10.2008

Bahattin Tonbul
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Sarmış Cennette

Oralarda beni, bekler mi dersin
Kimbilir sevgilim, bekler cennette
Allah’ın yanın da, murada ersin
O Yarim sonsuzu, sarmış cennette

Yüreğimde açan, son buse isen
Yıldırım ateşi, göğsüme vurdu
Gönüllerde taşan, bir sevda isen
Senin aşkın beni, izimde kurdu

Melek olmuş gökte uçar mı dersin
Seni seven kalbe, bağlayı versin
Acıların tende, yerlere sersin
O Yarim sonsuzu, sarmış cennette
Bahattin Tonbul
8.3.2013

Bahattin Tonbul
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Sarmışsa Bedeni

Aha götürdüğün hepside yerde
Aşkımda sevginde bir tutam terde
Sevda dediğinde,dolu bir derde
Sarmışsa bedeni,toprağı nerde

Birlikte sevmiştik,birbirimizi
Kalp de birleştirdik,cennetimizi
Aşkta aramıştık,hikmetimizi
Sarmışsa bedeni,toprağı kimde
Bahattin Tonbul
20.3.2010

Bahattin Tonbul
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Sarsam Seni

Kararsızsan kararı ver
Seçim yapsan zararı ver
İnsan olsan yararı ver
Kazandırır kıymet seni

Bomboş yerde gezip sürttün
İçten gelen haksız dürtün
Üzerime yorgan örttün
Hasretini arar olsam

Kaçar isen zorluklardan
Yere atsan yolluklardan
Yasadaki kolluklardan
Tutamazsın canım beni

Çocuk bizim dünyamızdır
Dağdaki yer sayamızdır
Gece gündüz rüyamızdır
Tutup beni bağlarmışsın

Bahattin’im yok olmuşum
Gönüllere taht kurmuşum
Özlemlerle yoğrulmuşum
Kollarımla sarsam seni
Bahattin Tonbul
12.6.2010

Bahattin Tonbul
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Sarsam Yaz Olur

Düşündüm taşındım, yıllarca seni
Unutmak mümkün mü, desem az olur
Aklımı fikrimie, bağlasan yeni
Yüreğim yaralı,  sarsam yaz olur

Nereye  kadardır, biti o yerler
Sabaha çıkmazmış, yere düşerler
Mülkü bir sevdadır, ona aşk derler
Yüreğim yaralı,  sarsam yaz olur

Uyurken müsait, merhaba ağa
Geceler çok yakın, sevabı daha
Koybaşını omza, yaşlan yastığa
Yüreğim yaralı,  sarsam yaz olur

Dostuna bir daha, sevdası nerde
İyi insan arar, acılar derde
Yatacak yeri yok, umudu verde
Yüreğim yaralı,  sarsam yaz olur
Bahattin Tonbul
23.1.2017

Bahattin Tonbul
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Sarsana

Unutmadım gönlünü
Şiir yazan özümü
Vereni sevdiğimdir
Kapatmıştır gözünü

Hasretim ben hep ona
Damarıma baksana
Kanım bile yanıyor
Yüreğini sarsana
Bahattin Tonbul
29.3.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Satar Mı

İki karlı dağ arasına su sızar
Kar eridikçe çoğalır sızıntılar
Birikince de tek tek küçük damlalar
Zamanla büyür güçlü sel yapar onlar
…………Sevip sevilen bunları ayırtanlar
…………Bu alemde yol bulup da akar mı?

Çok çalışıp da,çok kazandık ne yarar
Seven gönüller, sevdiğini hep arar
Arada acı günlerimiz ol karar
Ağlayan gözler durmadan aşk sarar
……….Dünyanın malı,toprakta o canavar
……….Seven gönül hiç sevdiğini satar mı
Bahattin Tonbul
23.8.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Satarım

Acısı içimde,topraktı arım
Hakikat uğruna ayrı yatsana
Unutulmuş anım,ne derse varım
Bensiz o aleme,sevda katsana

Kalbini kaplayan,çaresiz zarım
Ağlayan gözlerim kime gülecek
Doldukça kadehte,tükenmez yarım
Yaşanan acılar,müthiş gelecek

Yare özlem duyan,kalbi delecek
Gecesi bitecek,yari ararım
Parça bölük olan, sevgi dilecek
Yalnız kalan teni,kimle sararım

Bu sanal alemde, sevdasız canım
Paslanan kalbini,yar parlatsana
Aşksız damarda,durmamış kanım
Geçmişi gönlümde,bir anlatsana

Sensiz olan sabah,nefes almıyor
Sevip sevmeyeni,neye katarım
Ufkumda doğacak,yari salmıyor
Özlemi rüyama alıp satarım
Bahattin Tonbul
1.6.2012

Bahattin Tonbul
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Sattın

Güvenme sen onlara, inanan ona tapmış
Memleketi savunmak kimlere kalmış dostum
Acırım ben devlete, kimleri hedef yapmış
Seveni sevmeyeni, bir sanıp neden sattın

Vatanın bayrağını, sen dostsan indirimen
Gerçeği yok saysanda, acıyı dindiremen
Uymayan o gömleği, bizlere giydiremen
Dostunu düşmanını, bir sanıp neden sattın
Bahattin Tonbul
30.10.2016

Bahattin Tonbul
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Savaşan Yürekte

Bahar yağmurunun, getirdiği şey
İçinde özlemim, inci tanemsin
Denizin kaç fersah, dibinde ki şey
Savaşan yürekte, duran hanemsin

Sevmekten vazgeçmem, seni özlerim
Gece karanlıkta, heran izlerim
Aklıma geldikçe, ağlar gözlerim
Savaşan yürekte, duran hanemsin

Büyük kavgalarla, kalbine girdim
Beynine yerleşip, sevgimi verdim
Gönülde fırtına, rüzgarda erdim
Savaşan yürekte, duran hanemsin

Naralar atardım, kenarlarında
İçinde yüzerdim, aralarında
Denizdin bana sen, yanaklarında
Savaşan yürekte, duran hanemsin

Mahpuslarda yattım, sen bilemezdin
Ben bilirdim seni, ilgilenmezdin
Gözlerin dolardı, söylüyemezdin
Savaşan yürekte, duran hanemsin

Bahattin’im deyip, kaçkez öldürdün
Naralar atarak, heran güldürdün
Girdiğim limanda, seni aldırdım
Savaşan yürekte, duran hanemsin
Bahattin Tonbul
16.7.2013

Bahattin Tonbul
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Sayar

Sevmeyen bıkar
Güneşse yakar
Gözyaşı yıkar
Sevenler bakar

Rüzgarı yıkar
Şimşekler çakar
Rüyalar çıkar
Su kendi akar

Hayaller tıkar
Sevmeyen sıkar
Çiçekler kokar
Aşıklar sakar

Dinle güzel yar
Güzelse kayar
Sevenler bayar
O hergün sayar
Bahattin Tonbul
27.7.2013

Bahattin Tonbul
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Saymakla Bitmiyor

Saymakla bitmiyor, yalınız günler
Aylar yıllar belki, geçmiyor zaman
Doğsa karanlıkta, gelecek dünler
Gölgeden de başka, vermiyor aman

Uzaklardan bakıp, umudum desem
Göğsüne değmeden, el vurabilsem
Gelme git beklerim, ben diyebilsem
Hayalden de başka, geçmiyor zaman

Elinden gelirse, kimseyi üzme
Bırak onlar üzsün, sakın ha küsme
Acının sonu var, ne olur kesme
Güneşinden başka,  doğmuyor bana

Güzelliğin sesi, yavaştır dersen
Uyanık ruhlara, sokulu versen
O ancak kalpdedir, gönlüne sersen
Acıyan yüreğe, doğmuyor zaman
Bahattin Tonbul
26.10.2013

Bahattin Tonbul
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Secde Etmektir

Para pul araçtır,dünyada
Gerçek zenginlik
Nefes alıp vermektir
İnanç
Hakikatsa yaratana ibadet
Ona boyun eğip secde etmektir
Bahattin Tonbul
22.9.2011

Bahattin Tonbul
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Seçiliyorsa

Başta düşüncesiz, zavallı insan
Olmadık bir yerde, bulunuyorsa
Büyük yere gelmiş, cahilse insan
Tehlikeyi bilmez, seçiliyorsa

Belki bir başbakan, belki de paşa
Yönetici ise, o millet şaşa
Hakikat ordusu, hakimdir başa
Tehlikeyi bilmez, seçiliyorsa

Umurunda değil, parça bölünmüş
Gününü gün eder, vatan delinmiş
Keseyi doldurur, ahlak silinmiş
Tehlikeyi bilmez, seçiliyorsa

Oy vermek atanmak, hakikat olsun
Yalan dolan ile, vatan sağolsun
Sen sahip çıkmazsan, Allah’tan bulsun
Acısı silinmez, seçiliyorsa

Benlik duygusuyla, içi şirk dolmuş
Uludan uluymuş, söyleyip yolmuş
Adalet silinmiş, gerçek kaybolmuş
Acısı silinmez, seçiliyorsa

Çekilin aradan, çok beklemiş o
On iki eylülde, saklanmış bak o
Ağlayıp ezilip, kullanılmış o
Acısı silinmez, seçiliyorsa

Uyanın ey millet, artık uyanın
Dört bir yanımızda, ateş dayanın
Vatan toprağını, Türksüz sayanın
Acısı silinmez, seçiliyorsa
Bahattin Tonbul
9.8.2013

Bahattin Tonbul
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Sedamı

Yar bedende bir top dur
Yürek yakıp hop hoptur
Onu tut mayan aşıklar
Toprak olup solmuştur

Seven yari unutmaz
İçinden hiç kin tutmaz
Acıları hasrettir
Aşıkları uyutmaz

Tutamazsın sevdamı
Gönüllerde dramı
Umutlarım tükenmez
Dostlar salsın sedamı
Bahattin Tonbul
27.6.2009

Bahattin Tonbul
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Sedayı

İçimden gitmedi
Aşk bende bitmedi
Anılar yetmedi
Sev dersen seveyim

Senin gibi yakan
Damarımda akan
Sevdamıza bakan
Bir yarsin diyeyim

Ne güzel sevmiştin
Bensiz o sevdayı
Gönülden ezmiştin
Yakan bu sedayı
Bahattin Tonbul
10.6.2010

Bahattin Tonbul
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Sel Gibi

Karanlıkta eşip gitti
Beni benden aşıp gitti
Yüreğimi deşip gitti
Onu candan seveceğim

Sevda arayacakmış
Yüzlerin deki ben gibi
Sevgiler kaybolacakmış
Gönüllerde o  aşk gibi

Yakarsa sevda bi zaman
Dilerse benden o zaman
Biter ruhun aşkta o an
Seni candan seveceğim

Aşıklarda donacakmış
Solan yüzlerde ben gibi
Acılar da boğacakmış
Yağan yağmurlar sel gibi
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Selam Sana

Selam sana,selam sana
Güzel yarim selam sana
Yüreğimde doğan ateş
Anılarım  selam sana

Gönlümdeki sevda sana
O yar kurban olsun cana
İçimdeki batan güneş
Doysun sana, kana kana

Selam sana koca deniz
Soluk değil siyah beniz
Yarınların elbet temiz
Umutlarım selam sana

Gölgelerde saklanırsın
Geçmişinle aklanırsın
Suda sanki paklanırsın
Geleceğim selam sana

O ağlatır hem güldürür
Hasret  seveni öldürür
Geleceği kim bildirir
Umutlarım selam sana

Bahattin’im sevgi için
Yare özlem doldu içim
Sabah akşam hakkın için
Kurban olsun canım ona
Bahattin Tonbul
19.12.2012

Bahattin Tonbul
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Selam Sevgiliye

Sevmişsin sende,Sevmişim ben de
Bırakmam diyorsun,sözün nerede
Kalbinin sahibi,bir tek bensem de
Sevgimden,selam sevgiliye

Sana bakmakla hatamı yaptım
Doğru! ..ateşinle beni yaktın
Geldikçe yanıma,içime aktın
Sevgimden,selam sevgiliye

İtiraf ediyorsun kaçtığını sen
Sebebini yazmıyorsun neden
Kötü haber demek ki,tez elden
Sevgimden,selam sevgiliye

Üzmen,üzülmem senin elinde
Bir yıl daha hasretliğini ertelemesene
Koş sarıl boynuma,sevgilim sen de
Sevgimden,selam sevgiliye

Bahattin'im her yerde seni aradım
Çok sordum ama seni bulamadım
Yakınındayım diyorsun niye bağırmadın
Sevgimden selam,canını yediğim sevgiliye
(20.1.1979)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Selam Söyle Yare Safiye Abla

Yalan dünyanın da,acısı bitmez
Tüm sevdiklerinle,dertler hiç gitmez
Hastalık içinde,gönül eritmez
Selam söyle yare,safiye abla

Çetinle Hatça yi,baş göz etmedin
Ademle havaya,gönül etmedin
Sanal aleminde,aşka yetmedin
Selam söyle yare,safiye abla

Sıcakla soğuğu karışır her gün
Acılar içinde,yanardın bir gün
Üç aylar içinde,ayrıldın bugün
Selam söyle yare,safiye abla

Bu aylarda tanrı,hakkı sorulmaz
Gittiğin yerdeki,dostlar yorulmaz
Yürekteki ateş,hiç de durulmaz
Selam söyle yare,safiye abla

Biliyorsun sende,kor bu dünyayı
Kalbindeki pille,dolaş sayayı
Birlikte gezmiştik,hakkı deryayı
Selam söyle yare,safiye abla

Çocuklarla gelmiştik,Akbaş köyüne
Aradık Nilgün’ü,kimler öğüne
Yoktu evlerinde,hasret düğüne
Selam söyle yare,safiye abla

Gerçek alemdesin,Nilgün’ü ara
Hakkın yanındasın,adalet dara
Vakit saat geldi,kalbinde yara
Selam söyle yare,safiye abla
Bahattin Tonbul
29.7.2009

Bahattin Tonbul
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Selcen

Yıl bin dokuz yüz seksen bir,aylardan mayısın ikisi
Ben Antalya'da asker,topçu taburun sesi
Sabah içtima,Öğle postacının mektup müjdesi
İçime ılık,ılık,esiyor çocuğunuz oldu hecesi

Posta geldi,bana da bir mektup var
Açınca mektubu,kızın oldu haberi var
Paylaştık arkadaşlarla isim bulmak için
Elli isim arasından,seçtik selcen hatun var

Adı selcen oldu yaşı uzun olsun
Biz işe gidince,annem baktı sağ olsun
Evimize ışık oldu,sevgi doldurdun
Allah olmayan kişilere de,çocuk oldursun

İlk okula Alaca'da başladın,şen tepede bitirdin
Liseyi Halide edip de başladın,Deneme de bitirdin
Üniversiteye yılmadın çalıştın,Çankaya'yı kazandın
Hukuk fakültesini kısa dönemde,bitirip hayata atıldın

Şimdi bir hukukçusun,dava dava gezersin
Bizi mutlu ettin,Allah'ta seni mutlu etsin
Haksız davaya bakma,daima haklıyı savun
Hata yapman biliyorum,aileden terbiyelisin

Sen bizim ilk göz ağrımızsın bunu bil
Annen ve baban daima oldu sana kefil
Kalbine göre sende bul,olma sefil
Sen yaşadıkça bizim için olursun sebil
8.7.2007

Bahattin Tonbul
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Selcen Ve Gökçen'in Doğum Günü

İki mayıs kızın Selcen'in sensiz ilk doğum günü bugün
Yarında üç mayıs oğlun Gökçen'in olacak bunuda bilirsin
Kutlamak zor geliyor sensiz yapamam eğlencenin hüznün
Boğazımda diziliyor inan gülemiyorum ki bu ilk sensizliğin

Alışmış çocuklar bilmiyorum yüreğimde sensizliğin acısı var
Yapamıyorum olacak tüm eğlencede hatıraların içimi yakar
Özeniyorlar belki annem gelir bu günümüzü uzakta olsa kutlar
Boğazıma diziliyor inan gülemiyorum sensiz hatıralarada bakar

Davet istersen sana göndereyim izin vermiyorlarsa al
Selcen ve Gökçen'de sensizliğe daha hiç alışamadılar
Ecem yavrum daima bana serinlik yapar,sesizce ağlar
Boğazıma diziliyor inan gülemiyorum sensizlik adeta yakar

Hüzün ve sevinç akşama ne olur tahmin edemem
İçim şimdiden titremeye başladı bu işe gelemem
Yoksunya çok duygusallaştım sahtedende gülemem
Boğazıma diziliyor tükrüğüm inan ben söylüyemem
02.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Semaya Bakarak

Yok oldu semaya bakarak güneşin kızgın yolu
Düştü uçsuz bucaksız yollara,meçhule giden kolu
Yıllarca yaşamımıza umut katarak bu hazin sonu
Bulmak için çok uğraştık bak en son hakkın yolu

Bakma hiddetli hiddetli öyle sağa ve sola
Yaradanı gördüm bak hele ondan sonra
Renk renk kaplatmış ala bildiğine dünyayı
Sevda denen yarayı o sarmış sakın  unutma
07.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sen

Toprağa girmiş orda bensiz yatan beden
Sen,sen,sen,sen yokmusun hele sen
İçimi günlerce kaynatıp yakan ateş sen
Nerdesin bir sen birde sensiz beden

Vücudum sensiz boş bir kutu bunu bilen sen
Bu yazdıklarımı bana öğreten bensiz beden
Yalnız seni aldı beni bıraktı burda seni  götüren
Ruhun serbest ise bana yardım etsen sen
02.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sen Anneydin

Evinde aşını hiç bir zaman eksik etmedin
Okulda öğrencilerine dersini verirdin
Sonrada evine gelir güzelce düzenlerdin
Sen gerçekten takdire değer bir anneydin

Çocuklarını pek çok severdin
Onların üzülmelerini istemezdin
Kendi sıkıntını onlara hisettirmezdin
Çünkü gerçekten sen bir anneydin

Hastalandın duymalarını istemedin
Senin için üzülmesinler diye gizlerdin
Yanlarında kendini güçlü kabul ederdin
Sen gerçekten takdire değer bir anneydin

Hastalık seni için,için eritip bitirdi bildirmedin
Hiçbirini hastahane köşelerinde bekletmedin
Özellikle buna çok titiz davranır dikkat ederdin
Çünkü gerçekten saygı değer bir anneydin

Bazen çok sinirlenir kızardın ama yinede gülerdin
Çoğu zaman gizli,gizli ağladın kocana hissettirmedin
Ölmeden önce çok kıvrandın acılarını söyleyemedin
Ama gerçekten sen annelerin bambaşka bir annesiydin
02.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sen Başkaydın

Akşam üstü oldu içimde bir burukluk sen evde yoktun
Aklım sende ama o tatlı bakışlarını hiç unutamıyordum
Bazen yakıyordun içimi bazende tozu dumana katıyordun
Sen başkaydın bu dünyada ki halini aklımdan çıkaramıyorum

Şarkılara koysunlar sevgimizi aşkımızı ikimizi
Unutmasınlar yıllarca okuttuğumuz hizmetimizi
Bir kalemde çizmesinler nakış gibi işlediğimizi
Sen başkaydın bu dünyada,bulamadın dengimizi

Emeğimiz insandı,nakışımız fikir üretirdi
Hayatta idalisttin görüşlerini etkilemezdi
Düşüncenle sevgini onlardan eksik etmedin
Sen başkaydın öğrenci dedinmi canını verirdin
01.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sen Ben Kavgası

Kirli çamaşır değiştirir gibi
Memleketim hükümet değiştirdi
Binbir dedi kodu,binbir güçlükle
Sen ben kavgası yine bitmedi

Hükümeti uçuruma götüren tehlike
Kafalara takılan soru anarşide
Anarşi asla sağdan çıkmaz
Sen ben kavgası solun tekelinde

Olur olmaz hükümet
Tayin nakil bıktı millet
Anarşiye olan sebep
Sen ben kavgası solda elbet

Umudumuz huzurlu diyor
Her gün bir çoğu ölüyor
Onun için önemli değil
Sen ben kavgası sürüyor

Bu yalancıları doğru yola
Halk tedirgin onu solla
Davet size Hak'kın yoluna
Sen ben kavgası yoktur orda

Kalpleri Moskovada,Atinada atmasın
Çin'in ejderine,Rus'un ayısına kanmasın
Türk'ün bozkurtunu sembol alıp
Sen ben kavgası artık yapmasın

Memleketimi bitti,bitmedi sen,ben
Bize bu hal,bizden büyük düşmanken
Bu hükümet bu icraat olunca
Sen ben kavgası var mı idi ezelden
23.05.1978
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sen Benimsin

Herkes ayrı kalınca, ancak yaşar kendini
Ben senininim desem de, sen olmazsın benimle
Kimi kimse yanında, yakar bulur fendini
Sen benimsin desem de, ben olamam seninle

Gözlerini kapatıp, bensiz hiç düşündün mü
Bir zamanlar seninle, yalınız üşüdüm mü
Yüreğimdeki aşkı, taşıyıp düşürdün mü
Sen benimsin desem de, ben olamam seninle
Bahattin Tonbul
28.1.2013

Bahattin Tonbul
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Sen Bilirsin

Kar yağar lapa lapa,çamdalını örtersin.
Ben kar'a kızgınım,kar yolarımı gözlersin
Beyaz gelinlikle getirdim onu bu eve
Son olarak canıma kefen gibi gelirsin

Kar sen beyazsın,beyazdan nefret ederim
Seni öyle görüncede ölümü o an hissederim
Bir gün lapa lapa yağarken sevdiğimi aldın
Benim sıcaklığımda seni su edip eritsin

Bana herhalde ondan sonra ölümü hissettirmezsin
Ben onu bunu bilmem her gelişinde buz kestirirsin
Adeta sen gelince ve sonrasında don kestirirsin
İyi düşün yaptıklarını ve yapacaklarını sen bilirsin
23.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sen Bizi

Terkeyledin sen bizi, karanlık gecelerde
Unutulmaz değildir, yazılmış hecelerde
Tut sevdiğim sen bizi, adsız bilmecelerde
Hatırlatı o öven, sor sevdiğim sen bizi
Bahattin Tonbul
10.11.2015

Bahattin Tonbul
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Sen Bulutlardanda Hafifsin

Sen bulutlardan da hafifsin
Bir kış vaktiydi
Sevgilimin tuttun elinden
Aldın onu götürdün mezarlık sokağına
Dağıtacak parası bile yoktu

Kar lapa,lapa yağsa bile uyanmaz
Gözlerini nasıl kaplamış baksana
Anlamadım önce ne oldu bana
Yalnız kalınca ağladım hep tek başıma
23.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sen Cennetinde

Bugün ne güzel kar lapa lapa yağıyor
Yerler ıslak
Kar düşmeden eriyor
Gözlerimin önünde
Hayatımın içinde
Belli belirsizlik yok ediyor
Adamı
Toprağın üstünde
Aşk misali özlüyorum
Hatta soluyorum
Dilimin üstünde
Düşününce ürpertiyor
Biran
Yüreğim alışı veriyor hemen
Sensizliğe deseler inanma ne olur sevgilim

Seninle yaşamım gök kuşağı
Renkleri  gibi
Cıvıl cıvıl hayalimde parlıyor
Sızlıyor gönüllerde
Karanlıkta kayan yıldız misali
İz bırakır hasretin anılar benim özümde

Toprağı serdim
Ellerimle üstünü örttüm
Hala uslanmadı deli gönlüm
Bekler dün gibi
Gönlüm ağlar kalbimde

Haydi kalk yürüyelim el ele
Tut götür istediğin her yere
Belki anlarsın
Umut dolu, umutsuzluklarımı
Yok edersin
Sevenlerin yüreğinde
Selam olsun rüyana
Yağmura sensiz doğan güneşe
Özlerler mi bilmem
Boş gönüllerde
Ebedi yanlız geçen şu günlerim
Uyu bensiz ey yar
Sen cennetinde
Bahattin Tonbul
19.1.2013

Bahattin Tonbul
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Sen Dertlimisin

Ardından yol alır, uslan güzelim
Derdim yok olmadan, hasretlimisin
Gelecek yakında, elbet özelim
Dermanın değişmez, sen dertlimisin

Aşk olsun diyorsan, aşk ol diyorum
Gölgeler ardından, gitmez diyorum
Uslan artık yürek, kalk git diyorum
Dermanın değişmez, sen dertlimisin
Bahattin Tonbul
16.8.2013

Bahattin Tonbul
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Sen Gelene Kadar

Yakar Allah aşkına
Sevenler yakar
Uzak oldu bu eller de
Hasretlik bağrımı yakar
Bitmeyen bu dertleri,çevreye atar
Çık gel yarim ne olur
Yüreğimdeki hasret
Tükenmiyor acılar artık
Sen gelene kadar
Bahattin Tonbul
13.10.2008

Bahattin Tonbul
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Sen Gideli Bu Eller

Sen gideli bu ellerde fazla değişiklik yok
Aynı siyaset biraz daha karıştı ortalık çok
Adeta savaş yaptık süperlerin oyuncağı olduk
Gir dediler girdik tam yok edilecektik ki çabuk çık

Durmak mümkün mü birden boşalttık meydanı
Şu anda yaralı kımıldıyacak yerleri kalmadı
Ne diyoruz biliyormusun daha bitmedi
Devam var hainler biraz daha toparlanmalı

Başımızda bu gündemi unutmak içinde attılar ortaya türbanı
Çok önemli bir mesele gibi şimdi arapsaçına döndü her yanı
Üniversiteler liseler hatta tüm çalışanların yaşıyanların heyecanı
O yönde ne olacak bundan sonra geleceğimiz ve yönetim yanı

Herkes merakta danıştayın kararı şu anda verilecek
Bütün yapılan boş olan  hareket bu enerji birden bitecek
Çıkmazdaki bu yönetim bu idare bu vatanı nereye götürecek
Bilirim ben beş yılı daha bu heyecan ve hareketle geçirecek
04.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sen Gidince

Soğuklar birden çoğaldı sen gidince
Isıtıyordun her halde dünyayı güzelce
Ortalık don ve buz kapladı ala bildiğince
Beyazla kapadık rahatla sende iyice

Çok üşürdün bilirim enerjin tükenmiş artık
Bu nası bir ortam ki her söze hemen kandık
Kalk gidelim dendi hemen ona inandık
Sana kokuna hele gülmene doyamadık

Bak istersen şu kalbin atışına nasıl da güzel atıyor
İnsanı rahatlatan ortalığı aydınlatan enerjiyi saçıyor
Gelmezsen ben gelirim ha tepem atı atacak bakıyor
Koş sevgilim koş az sonra ne aşklar bu güneşle batıyor
04.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sen Gidince Gönül

Kuşlar türküler tutturdu
Yıldızın gözü tutuldu
Ağladı umut kayboldu
Sen gidince burdan gönül

Nehirler çağlayıp aktı
Denizler çok parlaktı
Acılar içimi yaktı
Sen gidince burdan gönül

Arılar balları yığdı
Ağaç kovuklarındaydı
Çiçekler dala yayıldı
Sen gidince burdan gönül

Güzel kokular dizdiler
Hayvanlarla bir gezdiler
Tüm canlılar üzüldüler
Sen gidince bur dan gönül
Bahattin Tonbul
13.09.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Sen Gittin

Sen gittin gideli kayboldum bende
Bir gölge gibi
Dolaştım durdum
Gece rüyalarımda
Gündüz düşümde
Kaybolmaz hayalin
Peşinden koştum

Kayboldun bir kere
Yoksun artık yanımda
Sensiz bir yanım eksik
Nede öbür yarım fazla
Bir mutsuzluk sarmış her bir yanımı
Hep kovaladım
Gölgelerini
Ancak bomboş kaldı
Sağ yanım
Anlamsız zannettim çabalarımı
Ama sen benimleymişsin hep
Anlayamadım
Bahattin Tonbul
5.11.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Sen Gittin Gideli

Çok uzaklardan sesin geliyor,sen gittin gideli
Bu ev, bu araba, bu dünyada yaşamak belli
Hele sessizliğin verdiği gece muhabbetimizi
O düş o hayal benim içimde duruyor hiç gitmediki

Yatağa yalnız yatamıyorum,içinde sen yoksun
Hayalimde sen yorganı kafana çekip yatıyorsun
Nefes alamazsın diye beni adeta korkutuyorsun
Şu anda toprak üstünde, sen altında ne  yapıyorsun

Ben merakta olurum benim gibi sevdiğini sana verenler
Onlarda bunun öğrenip yüreğine taş basıp bekliyenler
Yeriniz rahat ise bizlerede yer açın selam edin erenler
Sabrımız tükeniyor çabuk olun biraz gönülden sevenler
05.02.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Sen Gittinya Evden

Sen gitin ya evden
Bak bir değil üç ayak sesi daha var evden
Bunların hepsi senden
Allah'tan yalnız değilim nefes alırken
Ne olursa olsun hiçbiri senin gibi yürümezken
Gölgeleri yetiyor,yerken içerken
Sen başkaydın gülümserken
Biliyorum istemedin ama
Çabuk gittin erkenden
Üstelik beni yürekten severken
05.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Sen Kimsin(Ali Ç)

Kendi şu an beste yapıp,udi çalıp şarkı söylerken
Eş,dost,akraba memlekette hasret çekerken
Bu duygular içinde eriyip giderken
Kalbide yorulmuş durmadan söz yazarken

Hangi duygu bu kadar seni uzak kılıyor
Kardeşin durmadan yollara bakıyor
Ağabeyim gelecek diye figan ediyor
Haberin var mı yiyenin Ali Efe yürüyor

Refik can diyor amcam gelecek bizde kalacak
Ülkü hasretle ona sevdiği yemeği yapacak
Safiye yeni ev almış nasıl olacak
Beş kardeş bir araya gelip köyde soluklanacak

Sen bestecisin,duygulusun,sevgi yüklüsün
Bacı,kardeş,yiyenlerinden yoksunsun
Seni uzak tutan bu olaya ad konsun
Söyle sen kimsin,kimden kaçıyorsun?
(18.7.2007)

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Sen O An

Bilirsin hiç düşünmeden
Kalbimin en iyi köşesini vermiştim
Karşılık beklemeden

Peki ya sen
Söylemeden aniden
Kaçıp gittin diğer tarafa
Hani hiç ayrılmayacağız diye sevmiştik
Neden özler insan bilmemki

Sevmemiş gibi ayrılanlar
Yürekten  sevenlermiş
Yaşanmış dünyaya sığmazlarmış
Bak şimdi üzerindeki elbiseler çamurdan
Sevdamızsa hamurdan yoğrulmuş
Ömür artık tükenmiş burda
Yaşanan telaş niye sanki sığmamış
Yaşanacak fazlalıklar her şeyi neden ister
Yaşayan
Gittiğin yerde huzuru bulacaksan
Sevdiğinle buluşacaksan
Dua et yaratana sen o an
Babahttin Tonbul
1.12.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Sen Ol

Dostların hatası, olursa ölüm
Hastalıkta yalnız, özün gibi ol
İyi bir arkadaş, bulunsa gülün
O gülün süsüyle, gülen hep sen ol
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Sen Olmadan

Sen olmadan nasıl, yalnız gülerim
Yüreğim yandıkça, içim dondukça
Ağlayacak göze, baksan gelirim
Aşkı susmadıkça, ömür sundukça

Sevdası var ise, dağlar bilemez
Yüreği nar olsa, yüzü gülemez
Aklı alamazsa, ruhu silemez
Aşkı susmadıkça, ömür sundukça

Göstermeyin gönül, yangını orda
Odun atacak çok, korunu sorda
Kimseler bilmesin, acılar yolda
Aşkı susmadıkça, ömür sundukça
Bahattin Tonbul
17.9.2013

Bahattin Tonbul
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sen Olmazsan Ölürüm

Satırlar içinde bul sevdiğimi
Yari öyle sevdim öyle bilirim
Kimse bilmez candan, can sevdiğimi
O olmazsan burda hergün ölürüm

Ayrılık gelince bakma yüzüme
Onu öyle sevdim öyle bilirim
İlk gördüğüm anda, girdin özüme
Yar olmazsa burda hergün ölürüm

Karanlık gecede hayalin beşer
Yağmurlar yağdıkça, toprağa düşer
Dostların toplanmış, kabrini eşer
Sen olmazsan burda hergün ölürüm

Güneşli günlerde, gölge çok olur
Ağacın gölgesi, kışın zor olur
Yarini sevmeyen, elbet yok olur
O olmazsa burda hergün ölürüm

Hayatım anıydı, yaşarken sende
Acısı yok olmaz duruyor tende
Verdiğin o sevgi kaybolmaz bende
Sen olmazsan burda  hergün ölürüm
Bahattin Tonbul
29.5.2013

Bahattin Tonbul
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Sen Onu Bile

Ama sevgi adı üzerinde,
Hep hazırdır, yüreğe girmeye
Anlayamazsın ne olduğunu,
Göremezsin ki sen onu bile

Şaşırırsın çevrende ararsın
O sevdayı içinde taşırsın
Yakarsa bedenini aşarsın
Göremezsin ki sen onu bile

Nasılda iz bırakmış beynine
Ruhunda yaşayan sevgiline
Unutamadın hala içinde
Göremezsin ki sen onu bile

Bakarsın geçmişine aşkına
Dünyadan delice kaçışına
Gönülde dolanacak şaşkına
Göremezsin ki sen onu bile
Bahattin Tonbul
16.09.2008

Bahattin Tonbul
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Sen Rahat Uyu

Duygular yüklü duygular saklı
Adeta içinde aşkın ağlamaklı
Önünü kapatmış yeşil çardaklı
Bu kalbi soran çokta meraklı

Üstüne toprak atarak kapatmış
Hareket edesin diye boşluk bırakmış
Yüzünde kıbleye doğru bakarmış
Gördünmü bu anlattığım mezarmış

Sen rahat uyu bedenin toprak olur
Kemiklerin bozulmadan orada durur
Ruhun açıkta ise istediğin yerde olur
Hasretinle bu yürek durmaz kudurur
01.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sen Sen Canımsın

Yüreğim büyümüş benim sanki içinden biri çıkmış
Adeta balon gibi içine hava dolmuş
Peki bu hava bu bedeni nasıl olsada taşıyor
Taşıyor adeta yırtacasına
Kim kime kavuşuyormuş
Hava beden birbirine ilgisizler gibi görünür
Yaşamın parçaları bunlar biri ben biride beni seven
Anlamadın mı daha bana hayat verip nefes aldıran
Birlikte iken güldüren ciğerlerime giren
Hasretiken üzüp beni ağlatan bu zamanda
Buruşturup büzen havayı kesen
Sen sen canımsın gençken mezara girip
Toprak olup yüreğimi ezen
15.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sen Sendin Bende oldum Senden

Şu yalan dünyada ilk sendin sahip olduğum
Senin sayende kavuştuğum ilk kızdı çocuğum
Arkasından çok geçmedi verdiğin oğlum
Birdim iki,ikiydim oldu üç hepsine kavuştum

On yıl aradan sonra Ecem kızımı verdin
Böylece toplam aile beş oldu bunu bilin
Hepsini sabırla özenle ayrı ayrı yedirdin
Sonunda nasıl oldu aniden bizi terkettin

Hepimizi kendine bağladın çok eziyet çektin
Tek,tek özenle giymemize çeki düzen verirdin
Yemekleri besinle karışık doldurur hissettirmezdin
Sen sendin bende oldum sen benide göremezdin
04.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sen Sevdiğim

Ruhumun derinliklerinden çıkamazsın
Aşkımı unutamazsın
Sevdamı yakamazsın
Sen
Sen sen olsan da bana bakamazsın
Çık istersen geçmişimden
Dertleşmeyi
Sevdan su olsun
Çağlasın dursun
Yağmur olup ırmaklardan akamazsın
Sensiz hayatıma renk katamazsın
Bulutlar üstünde dolaşamazsın
Gece yıldızları,gündüz hayallerini
Gölgeler de bırakamasın
Bütün bunlar
İz yapmasın göğsümde
Umutları dağıtmasın
Kim kaybetmek ister yarini
Onsuz yaşayamazsın
Tut ellerimi istersen ellerinle
Ver sıcaklığını tenime
Damarlarımda dolaşan kandasın
Sen
Beni yaşatan
Ve hayatıma hayat katan
Beni sonsuzda umuda bağlayansın
Sen sevdiğim
Bahattin Tonbul
9.8.2010

Bahattin Tonbul
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Sen Sizliğe Alışırken

Ayrılık nedir hiç tatmamıştım,senden
Ölünce anladım,kalbimi parçaladın hemen
Seni sensizliği,daha tatmamışken
Çok zor geliyor sevgilim,sensizliğe alışırken

Öyle zor ki anlatmak,bile yetmiyor
Kalbime verilen acı çok derin dinmiyor
Sensizlik ten sanki dünya dönmüyor
Hiç mi hiç bir şeyin tadı sensiz olmuyor

Sanki hayatımın huzurlu tadı ve tuzuymuşsun
Verdiğin ızdırabdan  yüreğime kan oturturmuşsun
Kalbime sanki kanamasın diye de, buz koymuşsun
Onu da mı düşündün,Son gülüşünü hatıra sunmuşsun
18.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sen Sus Ket Vur

Çok acıktın paran yok,açlığına ket vur
Seviyorsun onu,kavuşmanız zor biraz dur
Hoşuna gidiyor,alamıyorsun başka ne olur
Ulaşamadığın şeylere,bahane bulursun koftur

Hepsi biraz zor, sen de zor olana vur
Seni duyan olur,belki de kudurur
Her isteğini yerine getiren.mutlu olur
Sen sus konuşma,diline biraz ket vur
07.07.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sen Şimdi Nereye Gittin

Boşluktayım ne yapacağımı bilemiyorum
Karanlık koridorlardan düşüyorum
Ağlıyorum
Gözlerinde eskiden olan mutluluğu göremiyorum
İyi hissediyorum diyorum ama Yalan.
Mutluyum iyiyim diyorum ama dibe batıyorum.

Hayallerini istiyorum
İçinde kaybolmak ve yine seni bulmak.
Başka yere gitmeyeceğim.
Al beni yanına başla koşmaya
Kurtar beni bu karanlık koridorlardan.Bak!
Şimdiden göre biliyorum uzaktaki ışığı.
Güçlüyüm diyemiyorum.
Yalan söylemeyeceğim artık
Gözlerimdeki kızarıklıklardan anlaşılıyor zaten
Bu ev,hiç kimsenin evi burası.
Kaybettim bu evde.Bu evde seni kaybettim.
Labirent gibi içinde sürüklüyor beni.
Oyun bitti
Ben kaybettim
......................Hem de seni
Sen şimdi nereye gittin
....................................Peki
04.01.2008
Ç.Ecem Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sen Toprağın Altında Eriyince

Her şey çok güzeldi sen gitmeden önce
Kayboldu birden sen gözlerini kapadıp
Toprağa girince
Anladım o zaman,beni hayata bağlıyan
Aşkı sevdayı hissedince
Herşey normalmiş gözüken sır
Kayboldu birden
Sen toprak altında eriyince
26.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sen Üzülme

Anne sen gittin gideli arkandan baktım
Hep geri dönersin diye
Üzüldüm hatta çok ağladım arkandan
Ölenlerin arkasından sakın ağlamayın dediler
Ben üzülünce sende üzülüyormuşsun
Ben ağlayınca sende ağlarmışsın doğrumu anne
Aynı acıları anneni kaybedince sende yaşadın biliyorum
Şimdi seni daha iyi anlıyorum
Canım annem yeter ki sen üzülme
22.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sen Var İken Anlayamadım

Sen var iken daha cesaretli idim evde
Şimdi iş yaparken o pervasızlık yok içimde
Perdeleri kapattım ki kimse görmesin diye
Kızardın ört perdeleride kimse görmesin diye

İyi ki alıştırdın bulaşık,çamaşır derken çorbayı
Evi odaları salonu yatak odasın daki tüm halıyı
Yıkar süpürürdüm mutfağı ve bahçe tarafı dışarıyı
Şimdi hiç yabancılık çekmiyorum yapıyorum alayını

Seni nasıl ihmal ettiğimi ve yorduğumu anladım
Okulunu çocuklarını evini kimselere baktırmazdın
Bütün bunlara nasıl koştururdun da  hiç yorulmazdın
Affet beni sevgilim o zamanlar bir türlü anlıyamazdım

Son zamanları zaten hasta idin güçsüzdün çok şeyleri yapamadın
Bütün bunları yarım yamalak yapar yapamadığını bana yaptırırdın
Gelen temizlikcilere temizlik yaparlar ama sen rahatlıyamazdın
Benim yaptığım temizliği bulaşık yıkamamı çok beğenir hoşlanırdın
28.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sen Ve Ben

İçin dolu iken yüreğin yanmıyor mu?
Yanar içten,içten
Ayrılık hasret sevenlere acı vermiyor mu?
Verir içten,içten
Bir arada olduğun zamanlar yetmiyor mu?
Yetmez saniyelerden
Yaşadığın süre yüzün gülmüyor mu?
Güler bir arada iken
Hiç gözün yaşların dinmiyor mu?
Dinmez ayrı iken
Bak,bak hele ver elini elime
Hissetmeden
Yürüyelim birlikte gideceğin yere
Düşünmeden
Neresi olursa olsun ikimiz bir arada
Sen ve ben…
12.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sen Yaşamadın

Varlığın her an yüreğimde
Acılarınsa dileğimde
Aşkını kucakladım bak ben
Yaşayamadım ben seninle

Çok acı çekiyorum sensiz
Bu dünya bana oldu dilsiz
Bıraktığın tüm anılarınsa
Boğazıma dizdi kimsesiz

Dinmek bilmiyor acıların
Bitmiyor ki hiç yarınların
Sensizliğe alışamadım
Bu dünyada sen yaşamadın
Bahattin Tonbul
5.10.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Sen Yaşarken

Hasreti özlemi verdin başıma
Ne yaparsan yap da, mutsuz edemen
Geçmişte mutluydum, düşsen aşıma
Sen yaşarken bende, farklı gidemem

Yaşantımda renktin, alıştım sana
Hayatım sevgilim demiştin bana
Sana umut dedim, ben anlasana
Sen yaşarken bende, farklı gülemem

Mutsuz edemezsin, başaramazsın
Dağların üstünden aşıramazsın
Ben sana bağlıydım, şaşıramazsın
Sen yaşarken bende, farklı gülemem

Daralma gelirse, yararınadır
Boşa kaygılanma, zararınadır
Yetmez ki sende sev, merakınadır
Sen yaşarken bende, farklı gülemem

Yaz mevsimi olsa, güneş kavurur
Eser durur rüzgar, nasıl savurur
Gül behçesi kokar, aşkı mahvolur
Sen yaşarken bende, farklı gülemem

Bahattin hakkında, hayaller kurar
Hatalar dizilir, gelecek arar
Avucundan kayar, umuda yarar
Sen yaşarken bende, farklı gülemem
Bahattin Tonbul
30.12.2014

Bahattin Tonbul
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Sen Yoksun

Sen yoksunya yanımda, artık hiç bir şey
Eskisi gibi değil
Bende hep aynı sevgi
Aynı aşk
Aynı acıyı yaşar, yaşatır içim
Seni düşünmekten
Kendime inan zaman ayıramadım
Mecnun gibi yaşar oldum
Geçmişi anarken onlarla yaşar ruhum
Havalar soğuk, rüzgar çok sert
Hiçbiri senin özlemini unutturamadı
Olur biter
Geçer gider dediler
Zaman en iyi ilaçmış
Bunu bildiler
Canımı yakan içimi acıtan bu aşkın
Unutulmayacağını öğrettiler.
Geceleri hergün seni düşünmekten
Uykularım kaçar oldu
Artık bunu da önemsemiyorum
Çünkü hep seni görüyorum
Sesin çıkmasa bile
Hissetmen yetiyor öksüz yüreğime
Hiçbirini takmıyorum ama
Geceler karanlık
Gölgeler korkunç
Yıldızlar kaysada
Önemli değil benim yıldızım içimde
Doğdu orada yaşar, sönmez inan
Ateşin
Titrer yakar bedenimi
Yapayalnız kaldım
Senli sensiz sevdiğim
Bahattin Tonbul
21.1.2016

Bahattin Tonbul
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Sen Yoksun Diye

Bıraktık artık sevmeyi
Sevmiyeceğim artık sevmeyi
Çünkü yaşadığım sensiz dünyayı da
Artık sevmeyeceğim
Şunu bilesin ki
Sevmememin tek nedeni
Sen yoksun diye
Canım.......
20.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sen Yoksun ki

Eve gittim sevgilim,ev o kadar soğuk ki
Sensizlik içimde boşluk,o ev bana ait değil ki
Kendi evim sensizken,sanki yabancı el gibi
İçine girince üşüdüm,ısıtacak olan sen, yoksun ki

Şuanda tamamen yoksun,sensizlik çok acı
İçimde bıraktığın yara çok derin veriyor sancı
Bir gün dönersin desem bile bana yabancı
Sensizlik çok zor içim kan ağlıyor,verdiğin sancı
18.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sen Yoktun

Eski evimizi,rüyamda gördüm
Orada oturdum,seni bekledim
Arada uyanıp,yüzümü sürdüm
Aptes alınca da,namazı kıldım

Bir türlü bitmedi,şaşırıp durdum
Eski gaz ocağı,devrildi korktum
İşte o anda ben,namazı bozdum
Gözümü açınca,yine sen yoktun

Sürekli olunca,nasıl şaşırdım
Bir odaya geçip,namazı kıldım
Hayalin yok oldu,nasıl darıldım
Sıksık olunca da,seni sormuştum
25.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sende Acıyorsun

Toprak orda yanar yarin bu sesi
Sevda neler çeker,gönül hevesi
Acı durmaz kanar,hakkın nefesi
Sende acıyorsun,sensizliğime

Her şeyi dağıttın,kalmadı serde
Girmişse ruhuna,o sevgi nerde
Gönlünde hayalin,sevdiğin erde
Sende acıyorsun,sensizliğime
Bahattin Tonbul
20.3.2010

Bahattin Tonbul
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Sende Bu Yazı

Her gecenin olur mu hiç sabahı
Yüreklerde sevenlerin taşıdığı ahı
Bulamadı gönüller yaşanacak baharı
Ayrılık varken göremezsin sende bu yazı

Gönül penceresini kapatmadın sen hiç
Yara olan sevgilere doyamadın gel geç
İçindeki ateşleri parçalamak daha güç
Hasretliği ayrılırken istemeden de seç

Korkma ışığı karanlık örter,elinde değil
Sıcağı soğuk kaplar donanı bizden değil
Yaşamı sona erdiren ölümdür önünde eğil
O zaman üstüne toprak örteler yorganı değil
18.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sende Konuş Biraz

Bugün üzgünüm içim sıkıntılı sen yoksun yine yanımda
Bir pazarı yaşıyorum sensiz
Hatta sesim farklı gelebilir titreyen ellerimi hissedemez
Sende severdin beni anlayıver biraz
Kimse uyanmadı yatıyorum yalnız
Kahvaltıyı hazırlıyacak yok,uykumda yok ne yapacağaz
Mecburen kalkıp çayı koydum hazırladım kahvaltıyı
Çağırdım çocukları hepsinde ayrı bir naz
Bilirsin kolay kolay kızmam ama çok oldun
Uykularımda bile yoksun
Hayellerim olmasa tahammül edemem bu ayrılığa
Allah'tan dağıtmadık senden kalan hatıraları ve anılarınla
Kendimizi avutuyoruz
Karşılaştığımız arkadaşlarınlada anılarını anlatıyoruz
Susma ne olur sende konuş haykır biraz
13.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sende Sevgilim

Sen bensiz bende sensizim
Yalan dünyada
Yaşananlar hayal,
Geçmiş rüya oldu
Bana şimdi
Acım bitmez yaram büyük dünyada
Anılar umuttur, aşk ateşim
Yürekler sessiz
Geceler karanlık oldu sensiz
Uzatta tutayım ellerini
Hayaller ülkesinden
Belki faydası olur
Yalnızlığım sıcaklığın
Sende sevgilim
Bahattin Tonbul
26.5.2017

Bahattin Tonbul
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Sende Sevse İdin

Sende sevse idin, seven kadını
Vicdan solmadan, kimler kandırır
Aklı eğitmeden, bilge adını
Bir tek sözü sana, nefes aldırır

Lafı yüze söyle, dost aldanmasın
Kulak duyar onu, utandırmasın
Özü görde eğle, bulandırmasın
Bir tek sözü sana, nefes aldırır

Gamsız insanlara, eğlence olur
Yüreği acılı, beden kaybolur
İşkencesi kader, yaşam son bulur
Bir tek sözü sana, nefes aldırır
Bahattin Tonbul
21.2.2017

Bahattin Tonbul
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Sende Tatdım

Sevgiyi senden öğrendim aşkı ise sende tattım
Ruhumu geliştirdin onunla hayata bir an dalmıştım
Sonsuza dek böyle devam edeceğine inanmıştım
Tam bu anda yok oldun,sensizliği o zaman anladım

Baksana sana yazamıyorum,duygularım kapanmış
İçimdeki ışık adeta karanlığa bir ok gibi saplanmış
Yaşamak boş,ufuk yavaş yavaş gözlerini kapamış
Sensiz dünyanın ne tadı,nede tuzu hiç birşeyi kalmamış

İstemesem de hayat devam ediyor,edecekte
Sana bana duygularıma her an ders verecekse
Tüm benliğimi, sonsuza dek dinlendirecekse
Bu seninle birlikte olsun,yaşam devam edecekse
18.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Senden

Sevebileceğim kişiymişsin
Ah..bir anlaya bilsen
Neden neden önce karşılaşmadık
Bilemem
Ruhundaki derinliği,çektiğin acıyı anlamazdın
Sen
Çünkü hepsini taşırdı bu gördüğün beden
Saklardı içinde,sevdiği için
Tek başına yanardı
Şu anda yandığı gibi
Senden
Bahattin Tonbul
21.08.2008

Bahattin Tonbul
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Senden Ayrı Kalamam

Seni yalnız bırakmadım, oralarda bırakamam
Bir gün bekle bende,senden ayrı kalamam
İşte o gün çok yakın,bunu bende anlıyamam
Bu kalbim sana çok kırıldı,hala hasretine dayanamam

Giderken Allah'a ısmarladık bile demedin
Belki de bunu sen de tam hissedemedin
Tabiki konuşamıyordun,bende bilemedim
Hemşire ağrı kesiciyi takmıştı,nasıl da göremedim
16.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Senden Ayrılalı

Senden ayrılalı iki ay olacak canım
Zaman geçtikçe sevmeyi öğreniyorum
Sevmek o kadar elemmiş ki?
Bu duyguyu yanında iken anlıyamadım
Ama şimdi daha iyi anlıyorum
16.02.2008
Bahatin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Senden Gayrı

Senden gayri neyim, varsa şaşarım
Olana da bakıp, yokmuş sayarım
Sensiz ayrısını, atıp boşarım
Adını andıkca, ruhen doyarım

Aslında her anım, seninle gelse
Ne gelirse senden, içimi delse
Boynuma borçlusun, acım tek bilse
Olana da bakıp, yokmuş sayarım

Boyamak mı suçum, gökkuşağını
Buğdaylar açınca, son başağını
Yavrular doğdukça, sal uşağını
Adını andıkca, ruhen doyarım

Şiir okumak mı, susmak mı sözün
Apansız uykuda, kusmak mı özün
Gittiği heryerde, ağlamış yüzün
Olana da bakıp, yokmuş sayarım

Aleyhime kanıt, olur her gece
Sindirebilmek zor, sanki bilmece
Saymaya başladım, silinmez hece
Adını andıkca, ruhen doyarım

Dökecektir elbet, sev güllerini
Hoşuna gidecek tut ellerini
Düşte görüyorum, kandillerini
Olana da bakıp, yokmuş sayarım
Bahattin Tonbul
12.9.2013

Bahattin Tonbul
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Senden Ötürü

Bu ne ızdırap nedir bu çile
Çektiğim azap,aşığım güle
Her anım harap ölsende bile
Kahroluyorum sevgilim,senden ötürü

Gurbette bekliyorum bende bir haber
Çok seviyorum seni her anım keder
Şu günler de yalnız geçmez derbeder
Kahroluyorum sevgilim,senden ötürü

Ne oldu sana merak ediyorum
Söyle babana ölesiye seviyorum
Atandır isyan et de diyemiyorum
Kahroluyorum sevdiğim,senden ötürü

Tehdit yapıyorlar mı ailen hiç sana
Yoksa inanmıyorlarmı söyle sen bana
Kime inanmışlar,de hangi şeytana
Mahvoluyorum sevgilim senden ötürü

Aşık bahattin yanarda yazar
Bu aşk ikimizin içinde kanar
Kanayan bu yara olmuş bir pınar
İçipde öleceğim senden ötürü
21.07.1979
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Senden Ziyade

Sevgilin var mı diye sorarsan sende
Kalbimi deldin o şans nerede
Vardı eskiden hepsi gençlikte
Sevdiğim yoktur senden ziyade

Tanımıştım seni yağmurlu günde
Yıldırım gibi girdin yok yer kalbimde
Ayrıyız ama aklım hep Balıkesir'de
Sevdiğim yoktur senden ziyade

Akranın olsa da bu diyarda seveyim
İki kalbim yok ki birini de ona vereyim
Yalnızım burada çok perişan haldeyim
Sevdiğim yoktur senden ziyade

Benim gözümde taze çiçeksin
Ay gibi parlak çok da güzelsin
Derinden gelir o hoş nefesin
Sevdiğim yoktur senden ziyade

Bahattin'im özüm sözüm doğrudur
Bilmiyorum beni seven belki de çoktur
İçimde yananı  bil, aşkımızın korudur
Sevdiğim yoktur senden ziyade
(4.4.1979)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seneler

Kendine bağlamış, tüm insanları
Safça inanmışlar, bunca seneler
Ne diyorsa doğru, eğri yanları
Yeyip içmiş yatmış, bitmez seneler

Yüzün öyle gülsün, suları aksın
Geçin tüm yollardan, Allah’a çıksın
Cennete gitmesin, hergün yalvarsın
Son güzellik gitmiş, gelir seneler

Öyle bir nehir ki, bitmez suları
Sokaklardan seçin, sonsuz yolları
Bir dua edin ki, alsın yılları
İlk güzellik yetmiş, geçmiş seneler

Önemli olanı, yaşamak değil
Gezip tozup yazıp, taşımak değil
İnsanca kalmayı, boşamak değil
Son güzellik hakkın, gelir seneler

Sözün yağmur gibi,  indirilmeli
Damla damla deyip, dökülmemeli
İnce ince sevip, öğülmemeli
Bak güzellik hakkın, biter seneler

Bahattin yolları, tıkayanlar var
Görmeyin onları, bekleyenler yar
Fırsat bulanları, bağlayanlar var
Can güzellik hakkın, yeter seneler
Bahattin Tonbul
17.9.2015

Bahattin Tonbul
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Seni

Geceyi önüne katmış
Gündüze yüreği  yakmış
Sevdayı içine atmış
Ruhunu yakacak senin

Karanlıkta ışık yanar
Seven sevdiğine bakar
Acıları ateş yakar
Gönülün tutacak seni

Dilerinde türküleri
Tutmuyor yarin elleri
Konuşamayan dilleri
Nağmeleri yakar seni

Gök yüzünde yıldızları
Yüzlerinde yaldızları
Unutmayın baldızları
Koruyacak onlar seni
Bahattin Tonbul
10.10.2009

Bahattin Tonbul
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Seni anıyorum Arıyorum Her Hafta

Karnım aç içim titriyor üşüyorum durmadan
Kalkıp yemek bile yapmak gelmiyor içimden
Seni düşünürken
Başka şeyle meşgul olmak istemiyor
Şu garip dünyada gönlüm
Dünya garip çünkü sen yoksun içinde
Hislerin ağır basıyor acıtıyor gönlümü yırtarcasına
Bastırı verde bağırayım avazım çıktığı kadar şurada
Dünya garip demiştim şimdi bende garibim anlasana
Damarımdaki kan keşke pıhtılaşmasada aksa
O zaman sana kavuşurmuyum bilmem ama saçma
Aklımdan bir an o geçti
Birtürlü unutamıyorum yaşadığımız o güzel hatıralarla
Seni anıyor ve arıyorum her tarafta
11.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seni Aramış

Yapma artık gönlümü
İçerin de yanarmış
Şu yaralı yüreğim
Durmaz seni ararmış

Karanlıklar çok gibi
İnsan orda korkarmış
Hatıraları yok gibi
Gönlüm seni sorarmış

Bakma bana el gibi
Yabancıya sorarmış
Haber alamayınca da
Oralardan uzaklaşmış
16.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seni Bana Beni Sana

Sevdiğimi toprak ile gardılar
Yüreğime ateş yakıp attılar
Ona buna hiç durmadan sordular
Seni bana beni sana attılar

Yağan yağmur,sel olup da akıyor
Nehir olup yatağında yatıyor
Yüreklere sevda yükü taşıyor
Seni bana beni sana attılar

Buz eriyip su olunca akarsa
Yüreğimde yanan ateş solarsa
İçerimde körükleyip coşarsa
Seni bana beni sana attılar
Bahattin Tonbul
05.10.2008

Bahattin Tonbul
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Seni Beklerim

Göz kapısından, gözyaşı çıktı
Mademki gidiyon, dön gel beklerim
Başını öne eğ, yar neden bıktı
Sevdiğin sürece, seni beklerim

Bilki yüreğim de, sevdan emanet
Emaneti saklar, yapmaz ihanet
Acılar vermesin, dilde kehanet
Sevdiğin sürece, seni beklerim

Yari yazacakmiş, gönülleri hoş
Onu anlatacak, kelimeler boş
Sevgin Allah’tan,hemen ona koş
Sevdiğin sürece, seni beklerim

Gönlümün kalemi, kimbilir nerde
Parmaklarım sarmış, düşmez o derde
Neşeliysem sende, gamlıysam serde
Sevdiğin sürece, seni beklerim

Diken gülde saklı, sevdan yürekte
Dostlar güzel dese, hepsi dilekte
Gül katlanmaya, aşkın melekte
Sevdiğin sürece, seni beklerim

Sabrın tohumunu, kalbine ekip
Mutluluk suyunu, ruhundan çekip
Şükür duasıyla, hayalin rakip
Sevdiğin sürece, seni beklerim
Bahattin Tonbul
28.7.2013

Bahattin Tonbul
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Seni Bekliyorum

Uyku girmiyor geceleri senin yokluğunu anlıyorum
Gözlerim uzun uzun karanlığa dalıyor,seni arıyorum
Bir ışıltı görürsem seni geldi sanıp bahçeye çıkıyorum
Zaman nasıl geçmiş güneş doğmaya başlamış bilemiyorum

Hala geleceğini zannedip pencereden bakıyorum
Bir kuş sesi gelince belki bu sevgilimdir diyorum
Boynumu uzatıp seni oralarda bir türlü göremiyor
Ruhum seninle gönlüm ve bedenimle seni bekliyorum
23.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seni Ben

Yarim bülbül olmuş,dal diye toprağa konmuş
Toprağa konmuş dal,diye yarim bülbül olmuş
Bülbül olmuş yarim toprağa konmuş dal diye
Dal diye bülbül olmuş yarim toprağa konmuş

Rüzgar kırmış dalı,estikçe büyür o yalı
Büyür o yalı estikçe,rüzgar kırmış dalı
Kırmış dalı büyür o yalı estikçe rüzgar
Estikçe rüzgar kırmış dalı büyür o yalı

Acı kaplar seni,yüreği yakarsa beni
Beni yüreği yakarsa,acı kaplar seni
Kaplar seni benim yüreği yakarsa acı
Yakarsa acı yüreği kaplar seni beni
Bahattin Tonbul
10.9.2009

Bahattin Tonbul
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Seni Ben Bulamadım

Sensiz yaşamayı içime gömdüm
Seni uzaklardan hayalinle sevdim
Seninle doğdum seninle öldüm
Seni ben sevgilim rüyamda gördüm

Biran yağmur olup içime aktın
Su oldun kanımla kaynaştın
Ateş oldun yüreğimi yaktın
Sen sen olalı bana hep baktın

Bir zamanlar topraktın
Beni okulda tanıdın
Bakışlarınla içimi yaktın
Aynı ateşi hep sakladın

Uyumadım uykularımı kaçırdın
Bakamadım gözlerimi acıttın
İçimdeki yaraya hani bakacaktın
Bak hele acılarla beni yalnız bıraktın
21.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seni Ben Canımdan Çok Sevdim

Ben seni sevdim senden ayrılmadı gönlüm
Duruyor sıcaklığın,her gün senin için ölürüm
Bazen hayellerim,bazende uykuda görürüm
Seni ben inan sevgilim canımdan çok severim

Hayatım sensizken hep anlamsız geliyor
İçimdeki ses hep senin gelmeni bekliyor
Ölüyor diriliyor buluşacağımız anı gözlüyor
Seni ben inan canımdan çok sevmiştim

Karanlık olur bütün bu sevgi,bütün bu ayrılık
Sen orada yoksun ya her şey bana karanlık
O kadar çok sevmişimki  başka olmadı bir tanık
Seni ben canımdan çok sevdim anlatamadık
25.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seni Ben Ölesiye Sevmiştim

Sevince deli gibi severim
Yeter ki sevmeyi de bilelim
Onun aşkına ben ne diyeyim
Eşimi ölesiye sevmiştim

Yanar yüreğim yanar bu aşka
İster dağ istersen hayat başka
Gelecek ses de daha bambaşka
Seni ben ölesiye sevmişim

Damarımı ısıtan dolaşan
Bedenimi yakıp sızlatan kan
Senin için artık helal  bu can
Seni ben ölesiye sevmişim
Bahattin Tonbul
23.10.2008

Bahattin Tonbul
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Seni Benden

Seni benden alıp, çekip gidince
Beni senden aldı, o yüce mevla
Özlemine dalıp, yar kaybedince
Acısıyla yakar,  o yüce mevla
Bahattin Tonbul
5.5.2014

Bahattin Tonbul
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Seni Bırakmadı Ki

Sensiz olan bu kalbim,seni kaybetmedi ki
Acıları sen çektin,neden paylaşmadın ki
Şu ağlayan gözlerim,etrafa bakmadı ki
O yaralı yüreğim,her an seni bekledi

Kime sordun giderken,tüm sevgin içindeki
Yaraları görmedin,doktorun demedi ki
Biran da karar verdin,beni aldatmadın ki
O yaralı yüreğim,seni bırakmadı ki
Bahattin Tonbul
22.10.2008

Bahattin Tonbul
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Seni Bulacaklar

Hayatın akışı,içimde kaynıyor
Sen gidince buradan,yürekler yanıyor
Hasretliğe dağlar,taşlar dayanmıyor
Son sözünde canım,sana doyulmuyor

Karanlık oluyor,sensiz bu hayatım
Günden güne bakıp,yarimi ararım
Unutulmayacak,yürekte yatarım
Son sözünde canım,sana hep bakarım

Deli gönül yanar,için için ağlar
Yarini kaybetmiş,yürekleri dağlar
Çok acı çekmişti,duran hatıralar
Son sözünde canım,seni bulacaklar
Bahattin Tonbul
10.08.2008

Bahattin Tonbul
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Seni Bulamadım

Ekmek oldu arandım
Yemek oldu karardım
Bazende seni sorardım
Ama bir türlü bulamadım

Su oldum  nehire aktım
Yağmur olup toprağa attım
Daha ne kadar süre arıyacaktım
Ama bir türlü oralarda bulamadım

Ağaç idim yeşile boyandım
Tohum idim toprağa serpildim
Yağmurla birlikte uzuyacaktım
Ama bir türlü seni bulamadım

Kalem idim kağıdı yazdım
Kuş idim gökte bulutu aştım
Sabahtan akşama kadar dolaştım
Ama bir türlü oralardada bulamadım

Güneş olup dünyayımı ısıtsam
Ay olup geceyi gündüzmü yapsam
Bütün aç insanları mı doyursam da
Araya araya seni bir yerde bulsam
26.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seni Bulamam

Sevdiğim yanımda olsa,ona bakarım
İçim deki sızıyı da,bölüp atarım
Akşam olunca da nasıl,alıp yatarım
Doyamadım Allah’ım ben,elimden aldın

Uzuncadır sizin orman,ben orda durmam
Aklımı verip oraya,yari koyamam
Sensiz bu dünyada artık,tad alamam
Gittin bu ellerden canım,seni bulamam
Bahattin Tonbul
11.08.2008

Bahattin Tonbul
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Seni Bulmak Zor

Günlerdir bakıyorum,yollarda yoksun
Geceleri yatak da,bulunmuyorsun
Bu aralarda da hiç,görülmüyorsun
Seni bulmak öyle zor,acımıyorsun

Ruhundaki yalnızlık,neden oluyor
Benden uzak kalman da,çok sorulmuyor
Bir yabancı gibisin,neden korkuyor
Seni bulmak gerçek zor,hissedilmiyor

Seviyorsam seni ben,durmaz ararım
Fırsat tanırsan eğer,hemen tutarım
Aşkımızı dillere,nasıl yayarım
Şiirlerimde yerin,her an yazarım
19.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seni Candan Severdim

Bıraktın beni yalnız
Aşkımı hissetmedin
Albümlerde anımız
Geçmişi silemedin

İçimdeki yaranın
Acısı da dinmedi
Ruhumdaki sevdanın
Kalbine inilmedi

Görmedi birden gözün
Dönmedi ani dilin
Yüzündeki tebessüm
Seni candan severdim
Bahattin Tonbul
11.09.2008

Bahattin Tonbul
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Seni Çok Seven Ben

Severdim seni deliler gibi
Yalnız kalan sevdamı
Ağlamadan duran yüreğimi
Sana vermiştim
Hala tanıyamadın mı?
Kanayan kalbimde duran boşluk
Hem seni hemde sevdiğimi
Çölde susuz kalmış mecnuna benzetmiş
İliklerime kadar yakmış
Bu aşk
Ömür istemeden terketmiş bedeni toprağa
Küsmüş
Sessizce muhabbet etmek yakışmaz bana
Ihanet içinde değilim
Sevdiğim
Beklerim seni
Sonsuza dek
Elveda etmeden bıraktığın yerdeyim
Sana çokkez aşkımın davetiyesini yolladım
Hepsinde bir bahane buldun dönmedin
Sebep bile göstermedin
Bak herşey artık başka bahara kaldı
Şuan yalnızım
Tek suçum işim seni sevmek
Faili mechul cinayetleri bile çözdüm
Kendimi ayakta tutabilmek için
Eksilmedi sevdam beklemekten
Tükenmedi yüreğimdeki ateş
Denize düştüm mavilere sarıldım
Sana ulaşabilmek için
Artık dönme vakti
Yitip kaybolmamış sevdam
Kurubir yaprak misali
Rüzgarın esintiyle birsağa bir sola
Uçup duruyor
Ne kadar uçsada sonu yere düşmek
Işte ben bunu bekliyorum
Senininle olup seninle gülmek
Istiyorum
Haydi bana elveda
Umutların yaşandığı
Sevdaların çoğaldığı mekana
Koş gel sende
Tut elimi artık
Kaldır bu çaresizliğimi üzerimden
Seni çok seven ben
Bahattin Tonbul
8.11.2011

Bahattin Tonbul
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Seni Gönlüm

Beni benden alan dünya
İçerime attın maya
Gök yüzünde melek olsan
Dağ başında duran kaya

Etrafında tüm yeşillik
Dallarında yeşil erik
Anıları birleştirdik
Gönlümdeki taze ferik

Sevda elde bir ateştir
Arar seni deli gönlüm
Yüreklere gir eleştir
Bulamazsa seni gönlüm
Bahattin Tonbul
11.4.2009

Bahattin Tonbul
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Seni Görmeyecek

Dillerde dolamayacaktır
Ulaşılması zor umudu
Kucağında taşıyacaktır
Aşkın anıları kayboldu

Kalbindeki sesin yok olur
Aç yarim seni bekleyecek
Yanan ateşin de kaybolur
Gözlerim seni görmeyecek
Bahattin Tonbul
28.11.2008

Bahattin Tonbul
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Seni Görmeyeli

Hiç boş bırakmazdım,yalnız kalan bedeni
Toprağa karıştı,o güzelim elleri
Unutmayan kalbim,onun için ebedi
Benim sevdam ise,diller de söylenmeli

Yanıp tutuşacak,ayrıldığı gün belli
Yüzüm buruşacak,can seni görmeyeli
Bahattin Tonbul
10.10.2008

Bahattin Tonbul
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Seni Hatırladığım An

Hele sensiz geçen ve geçecek olan
Bu veya şu günleri mi?
Hatırlamak bile istemiyorum.

Çünkü çok acı veriyor,
Gırtlağıma birşeyler düğümleniyor
Gözümden bir damala yaş çıkmıyor
Ağlamak istiyorum,ağlayamıyorum

Bazen de yolda yürürken
Aklıma birden geliyor
Bağırmak çağırmak istiyor,
Bağırıp, çağırıp nara atamıyorum

İşte ben bu anlar çok kötü oluyorum
Çok zor oluyor,yutkunamıyor
Adeta nefes alamıyor,boğuluyorum
Boğuluyorum.

Bunu da sen
Yoksun ya,şu anda
Kimselerle diyemiyorum paylaşamıyor
Sadece yazıyor yazıyorum.
Yazıyorum....
16.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seni İstiyorum

Senin korktuğun,cidden  baban mı
Bu aşkımız sanki onlar için hata mı
Ferhat'a,şirine hemen haber salam mı
Bel ki onlar halden anlayan yola getirir sevgilim

Sorsunlar Ferhat kimin için deldi dağı
Hele Kerem kimin için geçti çölü
Babana söyle duysun ben de Akbaş'ı
Yakıp kül etmeyeyim sevgilim

Balıkesir ile çorumu ıraksamasınlar
Bu gönül yarası bizi anlasınlar
Bozkurt Bahatti'ni coşturmasınlar
Asenasız onu bırakmasınlar de sevgilim

Kokusu gedmedi Balıkesir'imin
Ben sadece sevgilimi bilirim
Onsuz bu hayatı ben neylerim
İçimde tek varlığım canım sevgilim

Bahattin'im dertli,dertli  yanarım
Nilgün'ümü kurda kuşa  sorarım
Ordunun içinde,bile  görsem tanırım
Tanımam mı seni canım sevgilim
(2.1.1979)

Bahattin Tonbul
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Seni Koysam Toprağa-2

Karanlıklar ışığınla aklandı
Yüreklerde sevdalara saklandı
İkimizin yaraları  paklandı
Yar bakarken seni koysam toprağa

El açıp da yalvarırım Allah’a
Bu aşkımı gurbet elde saklama
Sana karşı tüm suratım ak ama
Yar bakarken seni koysam toprağa

Eşi benzeri yoktur bu dünyada
Sevdamı alıp koydum bak yanımda
Onsuz bu diyarda yaşayamam da
Yar bakarken seni koysam toprağa
Bahattin Tonbul
31.10.08

Bahattin Tonbul
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Seni Öyle Severmiydim

Karanlıktan korkmasaydin
Bana öyle bakmasaydın
Yiğitliği saymasaydın
Seni böyle severmiydim

Tatlı tatlı gülmeseydin
Her isteğimi görmeseydin
Bana güzel demeseydin
Seni böyle severmiydim

Hasta olup yatmasaydın
Sana öyle bakmasaydım
Canımdan can katmasaydım
Seni böyle severmiydim

Ne güzel yaşadık seninle
Kalbini verdin sen gönlünle
Hayatımız geçti birdenbire
Seni öyle severmiydim

Kanımdan kan verdim sana
Beni dünyaya getiren ana
Canım kurban olsun ona
Seni öyle severmiydim

İçimdeki yaralarım azmışsa
Kor olan ateş tutuşmuşsa
Seni yürekten gerçek sevmişse
Deli gibi seni severmiydim
19.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seni Özledim

Bırakıp giden yar, seni özledim
Ateş olup yaktın, göçtü dediler
Kader bende değil, inan gözledim
Geceleri gündüz, aynı dediler

Eğmedim kaşımı, kimse önünde
Sen gidince burda, kötü günümde
Tek onurum sevgim, bak kefeninde
Geceleri gündüz, aynı dediler

Üzerine güneş, birdaha doğsa
En güzel günlerin, benimle olsa
Anlarım o vakti, elbet soğmasa
Geceleri gündüz, aynı dediler

Hiçbirşey bitmiyor, yeni başlıyor
Yalnızlık çok zormuş, özü haşlıyor
Allah kavuştursun, gönül taşlıyor
Geceleri gündüz, aynı dediler

Bir rüyaydı bitti, dumanım oldun
Ne güzel drama, acıyla soldun
Aklıma gelişin, birden kayboldun
Geceleri gündüz, aynı dediler

Bahattin gülmeyi, ondan öğrendi
Başkasına gülmez, kalbi bellendi
Tutulan yüreği, elbet dillendi
Geceleri gündüz, aynı dediler
Bahattin Tonbul
16.3.2014

Bahattin Tonbul
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Seni Sensiz Sever

Al deyince haki katı göremem
Gül deyince gönüllerde eremem
Sev deyince seveyim mi bilemem
Seni sensiz sever hala yüreğim

Sokaklar ıslandı,sular akmıyor
Ayrılık olunca,gönül saklıyor
Sevda çekenlerin,ömrü bakmıyor
Seni sensiz sever hala yüreğim

İnandım yağmura,bakamıyorum
Onsuz sevdamızda,akamıyorum
Gece gökyüzünü,yakamıyorum
Seni sensiz sever hala yüreğim

Sırılsıklam oldum,aşkınla senin
Tükenmek bilmeyen,umutlar tenin
Bu dünyada seven,yalnızca benim
Seni sensiz sever hala yüreğim

Ağaçtan düşüyor,sensiz yapraklar
İnadına çiğner seven ahmaklar
Serde aşıkları, yakmaz çakmaklar
Seni sensiz sever hala yüreğim
Bahattin Tonbul
7.8.2011

Bahattin Tonbul
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Seni Sensiz Sevmedim

Duyguların hepten bak esiriyim
Senden gayri hiç kimseyi sevmedim
Yaşanan sevdaların tesiriyim
İnan varya seni sensiz sevmedim

Severmiyim daha yalan dünyada
Birtek seni sevdim donan rüyada
Anam babam bensiz ayrı dünyada
İnan varya seni sensiz sevmedim

Kalbimin sesini uzakta duyun
Anılar düşümde severek uyun
Bitmeyen umudu göğsüme koyun
İnan varya seni sensiz sevmedim

Karanlık gecenin olmaz sabahı
Yaşanan sevdanın tükenmez ahı
Ayrılık girmişse ne intibahı
İnan varya seni sensiz sevmedim

Gözlerim görmüyor,hayalin tende
Geçmişi özlüyor kabahat bende
Çekilen acılar duruyor sende
İnan varya seni sensiz sevmedim
Bahattin Tonbul
3.1.2011

Bahattin Tonbul
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Seni Sevdim Seveli

Şu dağların eteği
Yarin benden isteği
Duman sarmış meleği
Seveceksen sev beni

Sevgin bana doymasın
Duran benzin solmasın
Acılara koymasın
Seni sevdim seveli

Neden gittin bu elden
Seni seven gönülden
Acıların gitmedi
Seni sevdim seveli

Yüreğinde sevgi kar
Sakın yakma ateş nar
Sevdaların ince zar
Seni sevdim seveli
Bahattin Tonbul
15.11.2009

Bahattin Tonbul
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Seni Seveni

Harman olmaya yüz tutmuş
Gönül
Sarhoş misali
Bir oyana bir buyana yalpalıyor
Sahibini bulmak için
Adı üzerinde sarhoş
Neyaptığını ne ettiğini bilmiyor
Birkaç güzel söz
Birkaç fizik sel görüntü
Kandırmaya yetiyor,hem adamı
Hemde seveni
Bilemiyor yüreğindeki gerçek
Uyumsuzluğu
O sadece aşık
Aşk kördense bundan olsa gerek
Sonra da mutsuzluk
Genç yaşta çok rastlanan sevda
Zannedilen fazla karşılaşır
O anlar
Duygulara yer yok çünkü
Ama tecrübeden sonar
Yaşanmış aşkla yandıktan sonar
Gönül seçici oluyor
Biraz daha duygular ağır basıyor
Dikkat yapmacık duygular yanıltmasın
Seveni
Hey kör aşık uyan uyan artık yakan buseni
Anla aldanma sakın dikkatli seç sende
Seni gerçek seveni
Bahattin Tonbul
13.11.2011

Bahattin Tonbul
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Seni Severdi

Ruhumun derinliğinde,bir gece vakti
Öterse kurtlar ve kuşlar,içim ürperdi
Sana olan sonsuz aşkım,tereddüt etti
Bırakıp terketsen bile,seni severdi

Yoktur bunun telafisi,dönülmez yolda
Sevenler yürekte olur,hayat boşlukta
Ne dersen de telaş yapma,yolun sonunda
Aşkımı bağladın artık,sakın unutma

Karanlığın ışıkları,olmaz burada
Senin yüreğin toprakta,beni aldatma
Hiç düşünmezmisin aşkı,parlamasada
Seven canlarımı alsan,sakın unutma
20.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seni Severim

Karanlıkta bile,severim seni
Görürüm ateşi,ısıtır beni
Yüreğime dolan,müthiş sevgini
Haykırırım inan,duyun sesimi

Her insanın ömrü,bir gün bitecek
Sevenin yüreği,elbet sönecek
Yanan ateşleri,kim köreltecek
Haykırırım inan,hayat gidecek

Siyah beyaz derim,tohum ekerim
Bak bir milleti can,nasıl bölerim
İstemezsem onu,çöle yiterim
Haykırırım inan,seni severim
22.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seni Severken

Bir tek seni tanıdım seni sevmiştim
Rüyalarımda  sen,ismin dudaklarımda iken
Tüm benliğimi sana vermişim ben
Hayallerim de sen yine sen ve sensizsin sen

Yalnız seni yaşamış yalnız seni sevmişim
Ellerimi sana uzatmış yıllarca beklemişim
Kalbimi ve tüm benliğimi sana vermişim
Düşlerimde seni beklemiş sevmişim sensizken

Pamuk gibi bulutlar üstünde sen gezerken
Güneşin altında aşkınla yanacak olan ben
Bulut nereye giderse gitsin altında gezerdim
Üzerime  yağmanı beklerdim seni severken
29.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seni Sevgilim

Birgün geri dönersen eğer
Ruhumda erin
Alnımdan  terin
Esen rüzgarların da
Oluşur  serin
Kaybolmadı kaybolmaz
Yüreğimde yerin
Duruyor bunu iyi bil
Canım sevgilim.

Geceleri karanlıktan korkusuz
Geçen zamanı
Yalnız olduğunda içindeki sızıyı
Ne olduğunu görmeden
Yaşanmış anıyı
Hatırlarsa kalbin
Hisseder her an
Seni sensiz sevgilim

Bak hala bıraktığın o yerdeyim
Gel gel yanıma
Tut ellerimi
Ateşlensin gönlüm
Kan dolaşsın damarlarımda
Beynim sensiz düşünmüyor artık
Bilmem ama çok özledim
Kokunu ve seni sevgilim
Bahattin Tonbul
16.2.2014

Bahattin Tonbul
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Seni Sevmeseydim

Seni sevmeseydim sana tokat atardım
Durmadan da kızardım
Yokluğunu işte o zaman umursamazdım
Bakmadan da yaşardım
Keşke öğretmeseydin bana deli gibi sevmeyi
Yakmazdı o zaman
Yalnız bıraktığın o kocaman bünyedeki gövdeyi
Anlamazdı belki de
Aşkı sevdayı yüreğinde  taşıdığı o nefreti
Bilmezdi de neden,neden öğrettin
Sen bana sevmeyi
03.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seni sonsuza Dek Beklerim

İşte o zaman dertli içim adeta dolup boşalıyor
Sensizlik tak etti yüreğim küt,küt atıp duruyor
Sen rahat ol uyu,burada sabahlar çok geç oluyor
Bundan sonra sensiz uyanmak adeta bana koyuyor

Bazen yalnız kalıyorum,senin oturduğun salonda
Geçiyorum yeni aldığın kanepenin üst köşe başında
Şimdi canım ne yapıyor bensiz acep kimin yanında
Pek rahat olamaz başkalarının bulunduğu ortamda

Düşünürüm seni her an kalbimde boş duruyor yerin
Seni tanıdıktan sonra kimseye oralarda yer vermedim
Bilmem seni ama beni buralarda sen bırakıp terk ettin
Söyle şimdi kaldığın yeri, orda seni sonsuza dek beklerim
17.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seni Tanıdım Ölüm

Seni tanımadım ölüm bu yaşımda beni üzdün
Bundan sonrada içimde dolu oluyor hüznün
Sen kimsin seni yönetenler kim düşünün
Benim sevdiğimin yüzü hep öyle gülsün

Sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi sarılmışız
Hep dünya nimetleriyle güzelce alışmışız
Yemiş içmiş gezmiş ve hiç doymamışız
Gördünmü şimdi aklım karıştı ne yapmışız

Kalmadı içimde hüzün sen yerden aldın beni
Tutamadın kucağında bıraktın değilmi yeni
O zaman söyleyin ağalar çok yemişim belli
Kokladım durmadan unutamam bedenini

Kaçmadın biliyorum elinde değil bu ayrılıklar
Hiç hoşuma gitmezdi bütün vedalaşmalar
Küçükken annem gidince içimde olurdu sancılar
İlk ayrılık bacım evden gidince yıkılmışdı duygular
10.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seni Tanıyamazdım

Sen bizim evin yanına gelmeseydin seni tanımazdım.
Bu kadarda sevmezdim herhalde beraber olamazdım
Bir bardak çay veya tuz varmı diye bir şey soramazdım
Seninle top,kör ebe hatta belkide oyun oynuyamazdım

Bahçendeki o ağaç olmazsa altına oturup bana bakamazdın
Sen oralarda yok olduğun zaman pencerende hiç olamazdın
Çok kısa zamanda tanıştık o bakışlarınla beni kendine bağladın
Çevreni anne ve babanı bir anda yok saydın beni kucakladın

Söz verdin sözünden dönmedin beni beklettin sevilmeyi hak ettin
Ben göreve gittim kimseye bakmadın beni kalbine hapsettin
Her istediğin oldu evlendin mutlu oldun çok uzun sabrettin
Zamanı yetiremedin emekli oldun kendine geldin rahat edecektin
03.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Seni Unutmasam

Ne yapsam ne etsemde seni unutmasam
İçimden çıkmıyorsun ama seninle olsam
Heran birlikte olup hiçmi hiç ayrılmasam
Ne olsada seninle birleşip birlikte olsam

Ayrılık acın dinmek bilmiyor,içimde bir çiban
Göğsümün altında sızı daima duruyor her an
Oğlum Gökçen'dede aynı ağrı oluştu şu an
Allah'ım bize sabır ver,onsuz geçmiyor zaman

Ben oğlum ve kızlarım,hepimizin içi yanıyor
Nasıl bir şeymiş ayrılık,içimizi kaynatıyor
Seni tanıyıp üzülmeyen yok ki hepsi ağlıyor
Nasıl sevgi verdin ki bu yürekler parçalanıyor

Parça parça olsun bu candaki yüreklerimiz
Sana sarılıp koklamakdır bütün hevesimiz
Sensiz ayakta durmuyor yürüyen bedenimiz
Kara toprakta rahat uyu,acıyı içimize gömeriz
01.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Senin

Çok uzaklardan trenin uğultusu geliyor
Tenime değen dokunuşun
Çaresizliğime ortak olmuş
Tütsülenmiş sevdanın buhar kokusu
İşlemiş bedenime
Seni hayalinde öpmek bile
Çığlık atmama değiyor
Trenin düdükleri arasında kaybolan
Çığlığım
Düşüncelerimde aralanmış
Öbek öbek çoğalıyor yıldızlar
Zamanın akışı içinde
Kimileri kayıyor
Kimileri karanlık altında yok oluyor

Bak gene sensiz bir sabaha karşı
Gönlümde taşıyorum yazı
Okul kapandı aylardan Haziran
Tenimde oluşan soğukluk
Kar yağışı gibi ürpetiyor
Sevdamı
Anla artık sensizliğe dayanamıyor
Hasret olan mahzun yüreğim
Az kaldı buluşmaya
Dayanda yanına geleceğim
Senin
Bahattin Tonbul
16.6.2011

Bahattin Tonbul
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Senin Anılarınla

Açmasın gönüllerde dermansız yara
Ey sevgilim beni her an yanında ara
Belki bedenim burada,ruhum orada
Senin anılarınla kaldım ben bu dünyada

Karmaşık aşk,karmaşık beden var içinde neden
Bu ruhla dolaşamam dünyada tanınırım hemen
O kadar tanıdık varki çok küçük müş bilmeden
Senin anılarınla varım onlarla yok olurum istersen

Yaşamak nefes alıp vermak,gezmekmi dersin
Bu dünyada bilemediğin daha çokmuş besin
Sevdiğim seni ne kadar çok seviyorum bilesin
Senin hatıralarını saklıyorum içime huzur versin
13.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Senin Baharında

Üç gün yaşanır canlar bir anda
O anda insanın hayatında

Baksan da bakmasan da bağrında
Biri gelecek günler hatırda

Diğeri de geçmişte baharda
Hele şimdi yaşadığın anda

Gördün mü üç günü sen ruhunda
Geçmiş bak kaldı hatıralarda

Gelecek nedir hangi bahar da
Yaşaya biliyorsan bu anda

Sevgilin de hemen sağ yanında
Dünyan hazır senin baharında
Bahattin Tonbul
26.10.08

Bahattin Tonbul
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Senin Dünyanı Göremedim

Dünya durmadan dönüyor günlerse geçiyor
Kış bitti baharda bitecek zamansa durmuyor
Herşey bir düzende nasıl olsa tıkır,tıkır işliyor
Kişilerin kendisi ancak geçerken bilemiyor

Farklı dünya farklı yaşam her canlı için farklı
Düşüne biliyormusun sevdiğin bir olduğun canlı
Canını emanet edip sırtını dönüp onunla yattınmı
Aynı yatakda düşüncelerini okuman kaçamaklı

Karşı karşıya durur göz göze bakarsın anlayamazsın
Onun beyninden geçenleri bir türlü okuyamazsın
Seversin canını verirsin ona hiç bir zaman kıyamazsın
Hiç unutma aynı dünyada olsan bile farklı taraftasın

Yaşarken sen ne çektin senin dünyana giremedim
İkimiz aynı odadaydık çektiklerini bile hissedemedim
Şu anda düşünüyorumda nasıl tahmin bile edemedim
Dediğim bu ya en yakınında senin dünyanı göremedim
20.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Senin İçin

Senin için çiğnemek ne ise
Ağlamadan önce gülmek odur
Yahut
Konuşmadan evvel hayal etmek
Gibi
Yollarımız ayrıda olsa
İstikametimiz bir
Bunu biliyorum
Sonunda hepsi bir noktada birleşir
Özleyen kalbinde

Sana kal derim ama
Git diyemem
Ağlarım yalnız sensiz gülemem
Engüzel anlarım
İşte bu
Seni sensiz düşünmek
Yeter sanma
Bak da gör

Gene de sen bilin
Buğulanmış gözlerimi
Silemem
Yalan desen de
Diyemem
Üzülür ağlar yüreğim
Bahattin Tonbul
12.9.2013

Bahattin Tonbul
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Senin İçin Ölürüm

Aşkı da sevdayı da seninle tanıdı gönlüm
Senin için doğmuşum senin için ölürüm

Bana sormadan terk edip bu elden gittin
Ben bu yaban ellerinde acep sensiz neylerim

Nasıl sevmiştim deli gibi seni,sende beni
Anlayamadım haber vermeden ani gitmeni

Aşkı unutmam mümkün değil bunu bilmeni
Dilden dile gönülden gönüle söz edilmeli

Sevgine doyamadım,aşkına kanamadım
İçim sen gidince daha da yandı bakamadım

Bu yurdu sensiz olunca yaban eller yaptım
Her geçen günlerde sana adım,adım yaklaştım
25.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Senin Mezarın Gibi

Seninle benim aramda var olan bir nefes
Olmaz mıdır kavuşmamız özlemle  bir heves
Burnumdan aldığım hava çıkmaz ise içimden
Senin mezarın gibi,benim mezarımda olur kafes

O kadar hasretine alıştım ama yokluğu başka
Sensiz bu dünyada duramam içimdeki aşka
Dert anlatmam çok zor,koydular buraya telaşla
Senin mezarın gibi,benimkini de örseler taşla
11.2.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Senin Sözlerin

Kapılar kapanır, gönül hancısı
Gözlerin uzakta, kaldı izlerin
Dalıp dalıp gider, yürek sancısı
Ateşe bağlıdır, senin sözlerin

Hırçınlık bu yüzden, bunu bilesin
Öfke keder bilmez, acı neylesin
Ufukta güneşi, kimle silesin
Sevgiye bağlıdır, senin sözlerin

Ağlasa kelebek, tanırsın onu
Gözlerdeki yaşı, tutarsa konu
Sevda çeken yürek, bulursa sonu
Aşkına bağlıdır, senin sözlerin

Bir nefeslik umut, kaybolup gitti
Sana varan ruhu, elbette bitti
Çocuksu düşlerin, nereye yitti
Özleme bağlıdır, senin sözlerin

Dalgalar savurur, bunu biliyor
Yaşamla ölümü, sevip gülüyor
Elinde olmadan, mazi siliyor
Ufkuna bağlıdır, senin sözlerin

Bahattin kalbinde, aşk ile canlar
Düşlerin kenarı, çocuksu anlar
Hayali gitmiyor, karanlık zanlar
Aşkına bağlıdır, senin sözlerin
Bahattin Tonbul
15.3.2014

Bahattin Tonbul
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Senin Yanında

Bedenini toprağa sardı
Ruhun uzaklaşıp yok oldu
İçimde sıkıntı çoğaldı
Adeta beni müthiş boğdu

Yürekteki acı kaynıyor
Dostlarımız senden uzakta
Acılarında hiç dinmiyor
Duruyor hatıralarında

Yaşanan geçmiş tarih oldu
Sensizlik acı geldi bana
Hayat dediğimiz şey buydu
Ruhum her an senin yanında
Bahattin Tonbul
28.09.2008

Bahattin Tonbul
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Senin Yokluğun

Üşürdün bensiz burda, cennet kokulu yağmur
Ağlayacak göz yaşı, gerçek senin tokluğun
Hiç yalnız ağlamadım, rüyalarım hep mağrur
Heryerde güneş doğsa, sönmez senin yokluğun

Beşyıldır senden uzak, aşkına mahkumum ben
Yüreğim sana tutsak, unutulmaz o busen
Yanar hala son aşkın, hele bir dönü versen
Heryerde güneş doğsa, sönmez senin yokluğun

Büyüdüm bir yaş daha, gitti bunca o zaman
Hüzün çiçekleriyle, konuşmamız pek yaman
Hiç gizli sevmedim ki, yaşam artık pek duman
Heryerde güneş doğsa, sönmez senin yokluğun

Çamurdan yapacağım, arabalarım kurur
Seni üzmeyeceğim, aşkım içinde durur
Dalındaki güllere, yağan yağmurlar vurur
Heryerde güneş doğsa, sönmez senin yokluğun
Bahattin Tonbul
13.1.2013

Bahattin Tonbul
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Seninle

Aşk sanal bir gerçekti ki yüreğimi
Buram buram terletti
Ve bu ellere dönmemek üzere
Terk edip gitti
Arkasında dağ gibi
Sevgi hasret ve özlem bıraktı
Bunca zaman nasıl bekletti

Dinle istersen
Kalbimin içindeki esen rüzgarın
Serin serin dolaşması
Bak nasıl bir  iz bıraktı
Sesini duyamaz oldum
Dağların tepesinden
Kokusunu beynimde hissederdim
Gönlümün sevdasını o
Dişleriyle kazıdı sevgiyle gülerek
Kalbimi eline alıp
Yıldızlara doğru fırlattı
Tanrım
Beni de boynu bükük öksüz bıraktı
İnanmazsanız
İşte son halim

Anlayamamıştım onunla geçen
Bunca zamanı
Dilimde müthiş bir tat bıraktı
Dudağımdaki ateşiyle
Özümü buram buram yaktı
Damarlarımdaki kan hep onun için aktı
Unutmak artık mümkün değildi
Onsuz yaşamak ise
Bedenime müthiş bir zulümdü

Kaybolunca
Anlaşıldı anlaşılmasına
Ama gel gör ki
Şu zavallı sevdama
Bunları anlatmak
Arttık imkansızdı bütün olanlardan
Çok mu çok  çekti
Ayrılık üzmeye parçalamaya
Hasretse özlemeye yetti
Neden mi
Sağa baksam sağımda yoktu
Soluma baksam bedenimde
Saplanmış adeta bir oktu
Hatırladıkça acı verir
Ruhuma
Dile benden ne dilersen
Sevdalım
Sevmeyenler senden benden
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Hatta sevgimizden korksun
Hayalin karanlığa girmeden
Korkunç yılan ikimizi birden soksun
Bu yüzden el ele gönül gönüle olup
Sarılalım sonsuza dek seninle
Bahattin Tonbul
3.10.2010

Bahattin Tonbul
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Seninle Anlaşmıştık

Seninle anlaşmıştık ışığım olacaktın sen yaşarken benim
Bende ateşin olacaktım,seni ısıtacaktım nerde o sözün
Şu sıralar önümü göremiyorum karanlık acep nerelerdesin
İçim çok yanıyor sıcaklığımı verecektim ortalarda görülmezsin

Bir tuhaflık var ortada ne ışık,nede ısı alacak aşık
Bütün verilen sözler unutuldu ortalık bayağı karışık
Unutmadım ben hala yerimde sayıklar oldum sözleri
Dudaklarım kurudu ne olur su ver bari olsun bir kaşık
21.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Seninle Mehtabı

Seninle mehtabı, izledim burda
Bu dünyaya yalan, diyemedim ki
Geçen o günlerin, hayalmiş orda
Özlemi hasretten silemedim ki

Elele mehtabı, tutamadık ki
Güneşe gölgeyi, katamadık ki
Aşk ile sevdayı, bulamadık ki
Bu dünyaya yalan, diyemedik ki
Bahattin Tonbul
30.10.2016

Bahattin Tonbul
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Seninle Ne Vaatler Yapmıştık

Sana yazmak çizmek yetmiyor bana  artık
Kalbimi sana uzun süre  tamamen adamıştık
Hatırlasana seninle ne vaatler yapmıştık
Sözünde duramadın,hatta vedalaşamadık

Bekle ben geleceğim çok üzülme
Bu dünya çok katı bana artık gülme
Sensizliğin verdiği bu sonsuz zulme
Ne kadar katlanacağım fazla düşünme
18.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seninle Yaşlandım Ben

Sevgi bağı çürümemişti sen buralarda yaşarken
Birlikte yaşadığımız anlar nasıl geçti birdenbire erken
Gezecektik tozacaktık oynayacaktık yaşam güzelken
Seninle doğdum adeta seninle yaşlandım bu beden

Seninle tanışınca adeta üzerime güneş gibi doğdun sen
Birlikte olduk hiç ayrılmadık genelde çoğu zaman yaşarken
Gittin birden bire haber vermeden o sabah hemen erkenden
Seninle doğdum adeta seninle yaşlandı inan canım bu beden
16.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seninle Yatıp Hayalinle Kalkıyorum

Korkunç özlem duyuyorum
Senin aşkından ölüyorum
Senden haber bekliyorum
Bir haber bile vermedin

Duygularım ateş gibi yanıyor
Senin için içerimi dağlıyor
Kor ateş olmuş içten içe tütüyor
Dumanını bile hala söndüremedim

Bağlarımız kopmadı seni bekliyorum
Mezarında toprağını öpüp kokluyorum
Bir canım var onu da sana adıyorum
Seninle yatıp,senin hayalinle kalkıyorum
14.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Senli Ve Sensiz Yanım

Hayatımı ikiye böldüm bunu bil birincisi sensiz yanım
Oraları çok hatırlayamıyorum bildiğim anamdı canım
İçinde bir koca bölümü ondan sonra sen kapladın
Hala durmadan yüreğimi yakıyor seninle olan anım

Yoktun geldin gittin diye parçalayayım mı yaşadığım anı
Seninle yaşarken ben yokluğundaki geçen bütün zamanı
Kaldırmıştım rafa gittin şimdi unutamıyorum bana bakmanı
Ne yapacağım artık şaşırttım duruyor atmıyorum bütün hatıranı

Her bakışımda sanki yaşıyorum o günleri ve zamanları
Hiç aklıma gelmiyor senin olmadığın o çocukluk anları
Ne kadar çabuk geçmiş çok çektik varlık ve yoklukları
Birlikte göğüsledik hepsini sıfırdan yaptık bu yuvaları

Bazen yedin bazen yer gibi yapıp bazen çiğnemeden yuttun
Yuvamın bereketiymişin seninle biriktirip hepsini sen tuttun
Bütün bunları sen var iken anlayamadım sen yapıyormuşsun
Şu an çok özledim seni giderken benimle vedalaşmayı unuttun
18.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sensin Meleğim

Senden başkasına verilmez tahtım
Bu tahtın sahibi sensiz sevdiğim
Başka gönüllere bölünmez bahtım
Bölünürse eğer, tükenir ahtım
Gönlümün sahibi sensin meleğim

Acılar içinde bıraktın beni
Unutmam sende, o pamuk teni
Sen gelince hayat, doğmuştu yeni
Özleyen hayata sarmış yemeni
Gönlümün sahibi sensin meleğim

Geceyi gündüzü birlikte tatdık
Doğan tüm güneşde, doğduk ve battık
Aşkını göğsüme, ok yapıp kattık
Sevdanı ruhuma, candeyip sattık
Gönlümün sahibi sensin meleğim
Bahattin Tonbul
11.5.2013

Bahattin Tonbul
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Sensin Sevgilim

Sensin benim tek dostum
Sırdaşım arkadaşım
Dertortağım sevgilim
Hep seni söyler
Lal olmuş bu dilim

Zaman zaman yazarım
Zaman zaman söylerim
Satır aralarında
İsmini
Canım sevgilim

Unutmam terk etmem
Anarım her an
Sevdayı yüreğinde
Saklar durmadan
Yazarım çizerim
Bil adını
Sevgilim

Yıldızlara bak inanmazsan
Gökyüzüne yazmış ismini
Her bir yıldız parlar
Aşkını cismini
Canım sevgilim

Yetmedi şarkılar
Yetmedi satırlar
Yetmedi bu dünya
İkimize dar geldi o bahar
Ayrı ayrı
Seslenir oldu
Her sabah
Uyanmaya davet etti beni
Sensiz sevgilim
Bahattin Tonbul
21.7.2016

Bahattin Tonbul
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Sensin Yar

Bu can aaşkın yolcusu, çaresiz derde düştü
Rüyalar ülkesinde, dolaşırsın bensiz yar
Onca yaşama sevda, ne hayaldi ne düştü
Her derdin çaresi var, benimki de sensin yar

Sevenlerin elçisi,ateş olmuş çöllerde
Özlem çeken yüreği, mahkum olmuş dillerde
Bulbul dikene hasret, kıpkırmızı güllerde
Her derdin çaresi var, benimki de sensin yar

Rüzgarında savrulup, yaprak sarı olmazsa
Yere düşer mi dersin, yeşil sarı solmazsa
Ağlayan gönüllere, aşk yarası dolmazsa
Her derdin çaresi var, benimki de sensin yar

Gökyüzünde bulutlar, uzandıkça karlıyor
Karanlık gecelerde, yıldız olup parlıyor
Yüreğine yerleşen, yar oldukça fırlıyor
Her derdin çaresi var, benimki de sensin yar

Buz gibi duvarları, dört duvar arasında
Ateş olsa ne yazar, sevdanın yarasında
Zaman çaresiz kalmış, rüyalar sırasında
Her derdin çaresi var, benimki de sensin yar

Bahattin’im gönülde, şarkı türkü yazarım
Sevdiğimin içine, sonsuz aşkı kazarım
Nifak girse araya, ben hepsini bozarım
Her derdin çaresi var, benimki de sensin yar
Bahattin Tonbul
6.12.2014

Bahattin Tonbul
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Sensiz  Yıllar

Bir sabah uyandığımda yanımda olsan
Gece rüyalarımda yorgun ve ürkek
Geliver artık geliversene yar
Gözümü açmaktan korkar oldum
Göremiyeceğim veya
Kaybolacaksın diye açamıyorum
Kirpiklerim ıslak
Çiçek salmış kokular kaybolmaz artık

Uyandığımda görsem yanıbaşımda
Özlemim kaybolmaz sana inan
Çaresizlik yok olmuş
Tereddütler sarmış her yanımı
Saplanmış yüreğime yıldırımlar
Bir ok misali
Düşmüş yere param parça yıldızlar
Balçık olmuş toprak ıslanmaktan
Yürülmez yollar

Görürmüyüm seni yanı başımda
Gökyüzü karanlık
Güneş solumuyor artık
Gölgeler sarmış her bir yanı
Rüzgar dağıtmış toprağı
Ruhum daralmış
Üstüme örtmüşler taşı tozu toprağı
Karanlık artık
Heryer
Gözümü açsamda açmasamda
Sesim duyulmaz sesizlik uyandırmaz
Kaldırımlar ıslak
Taşdı sensiz yıllar
Bahattin Tonbul
4.8.2015

Bahattin Tonbul
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Sensiz Benim

Yakından kokun geliyor,göremiyorum
Uzaklarda değilsin belki bilemiyorum
Senin hasretine fazla dayanamıyorum
Sensiz benim yalnızlığımı unutamıyorum

İkimiz birbirimiz için yaratılmışız
Etten ve tırnaktan nasiplerimizi almışız
Bunu da fazla hesaba oturup da katmamışız
Sen ve ben yalnızlığa nasıl dayanacakmışız
29.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sensiz Bu Dünyada

Sen gittin gideli evden dışarı çıkmadım,hem anne hem de babaydım
Çocuklarımla bir oldum onlardan ayrı kalıp ayrı olarak yaşamadım
Allah’tan okul vardı oraya gidince kafamı biraz da olsa dağıttım
Sensiz bu dünyada olacağımı aklımın kenarına bile almamıştım

Ne kadar zor günler geçirdim bilemezsin canım,içime attım
Kızım oğlum görmesin diye yorganı kafama çekip ağladım
Yetmedi bazen istemiyerek zaman,zaman da duygulandım
Sensiz bu dünyada yaşıyacağıma kendim dahi inanamadım
09.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sensiz Bu Hayatta

Damarında dolaşan,kan olmak istiyorum
İşte o zaman senden,ayrılamam biliyorum
Yemene dikkat et,senden besleniyorum
Sensiz bu hayatta,zaten yaşamıyorum

İstersen kalbin oluyum,senin için atarım
Hiç durmam korkma,göğsünde ben yatarım
Dünya umurumda değil,sana doya,doya bakarım
Sensiz bu hayatta,zaten yaşamıyorum

Yada beynin oluyum,hep ben düşünürüm
Seni çok seviyorum,her anı paylaşırım
Sen yorulma yeter ki,acını bölüşürüm
Sensiz bu hayatta,zaten yaşamıyorum

Ruhun olabilir miyim,bu nasıl olur
Bir bedende iki ruh,nasıl korunur
Bunu düşünmek bile,beni korkutur
Sensiz bu hayatta,zaten yaşamıyorum

Yaşa yaşaya bilirsen,sevgi olmadan
Damarında kan,kalbin,ruhun,beynin olmadan
Çok egoist oldum,herhalde sana sormadan
Sensiz bu hayatta,zaten yaşamıyorum
3.9.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sensiz Bu Hayatta Can Ne Lazım

Unutamam o zamanı birlikte ölmeden yaptığımız düetli şarkıyı
O an belki anlamı yoktu ama şimdi oluşan anlamlı manayı
Dinle hele'Bana sensiz bu hayatda can ne lazım'lı sedayı
Mümkünmü canım oturmuş yerli yerine bakışlarındaki edayı

Çıkmadık sahneye ama Çankaya öğretmenler korosunda
Birlikte çalıştık Mustafa Çalık yönetminde oldu artık hatıra
Dillerde ve beyinlerde kaldı çok zevk alırdın mutlu anında
Senin için nelere katlanmadı bu gönül dönüp hatırlasana

İçime doğdu sanki geçen yaz birlikte yaşadık ve gezdik
Görmediğimiz kıyıları manzaraların hepsini beğendik
Acıların vardı bizlere yansıtmadın güldün ve eğlendik
Ankara'ya geldiğinde tedaviye kemoterapiye hemen girdik
21.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sensiz Edemem

Yüreğimdeki ateş,söner mi bilemem
Seni sevecek duygu,gider mi diyemem
Ruhundaki acılar,geçerse silemem
Çok sevdim sevgilim,sensiz edemem

Hasretine yanacak,aşkın esiriyim
Kollarımla saracak,sarhoş tesiriyim
Gönlümü koparacak,Balıkesirliyim
Çok sevdim sevgilim,sensiz edemem
Bahattin Tonbul
15.2.2010

Bahattin Tonbul
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Sensiz Günlerim Acı

Aşkımı yazdım yüreğime
Konuşamadın sen benimle
Uzak diyarlara gittiğinde
Bırakmadın gönlünü benimle

Birden öyle sessiz kaldın
Habersiz gidip orda yattın
Bana elveda bile demedin
Yüreğime nasıl ateş  attın

Sevdamız olmuş davacı
Kara toprağın  bir ilacı
İçimdeki müthiş sancı
Sensiz şu günlerim acı
9.7.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sensiz Hayatı Düşünemiyorum-1

Kimse benim kadar da,sevemez onu
Kalbimin köşesinde,yanan odunu
İçimde alevlenip,acı veriyor
Doyamıyorum ona,aşkımın sonu

Bakınca hissedersin,renk attığını
Kanının donduğunu,ve yandığını
Nasıl duygu yanında,kaybolduğunu
Anlayamazsın yarim,can kattığını

Yaklaşınca kokundan,çıldırıyorum
Hele bakışlarından,yok oluyorum
Sesini duyunca yar,kalbim çarpıyor
Sensiz bu hayatı da,düşünmüyorum
Bahattin Tonbul
18.10.2008

Bahattin Tonbul
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Sensiz Olmuyor

Yakar adamı derinden derinden
Yarsiz günleri çeker yüreğinden
Göre bilseydin terk edip gitmeden
Bırakamam can,seni düşünürken

Yağacak yağmur buluttan bellidir
Aşkı taşıyan yürekler nemlidir
Gönlüme konan tertemiz sevgidir
Bırakamam can,bedenim senindir

Ne kadar güzel,yar ile yaşamak
Onu koklayıp,dağ tepe dolaşmak
Yüzüne sardı,yeşilden bir yaşmak
Bırakamam can,amacın kaybolmak

Yüksekten akan,su serin oluyor
İçini yakan,o kime soruyor
Çabuk parlayan,aşk nasıl kaynıyor
Bırakamam can,sensiz olunmuyor
Bahattin Tonbul
17.09.2008

Bahattin Tonbul
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Sensiz Oluştu

Yarmi ateş yoksa, ten mi alevden
Görmem ben içini, içim tutuştu
Esen rüzgarların, gizler alevden
Terk ettiğin dünya, sensiz oluştu

Günler aylar yıllar, geçsede inan
Yerde sürünsede, bilmeden dolan
Ufkumda kaybolmuş, desemde yalan
Bıraktığın alem, sensiz oluştu

Kül ettin hep beni, uzağa attın
Elveda demeden, toprağa yattın
Verdiğim sevdayı, nereye sattın
Gördüğüm rüyalar, sensiz oluştu

Hançer gibi kesip, acın görünse
Sevdiğim o güzel, cana bürünse
Yattığı o yerden, bana sürünse
Geciken bu alem, sensiz oluştu

Bir perde olurdum, özlem çekerek
Senden uzaklara, acı ekerek
Bilmediğim dağa, ağaç dikerek
Karanlık bu dünyam, sensiz oluştu

Bahattin’im burdan, sesleniyordu
Duygulu şiirden, besleniyordu
Aşkın ateşinde, süsleniyordu
Bitmeyen bu dünyam,sensiz oluştu
Bahattin Tonbul
24.3.2013

Bahattin Tonbul
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Sensiz Onun Sıcaklığını Neyleyim

Seninle gördüm güneşi sensiz onun sıcaklığını neyleyim
Herşeyimi alıp birlikte gittin buna ben kaderim mi deyim
Ben seni sevdim senden başkasına sevdiğim diyemeyim
Bu yüreğimi sana esir verdim ben bu dünyada gezmeyeyim

Bu yaşadığıma gezmek denir mi bilemem artık bunca beden
Ömrümde  hasretliğini doyarak yaşayarak içinde hisseden
Çok sevdim bu dünyada acep bunun ne kadarını görebilirsen
Razıyım cezama çek dersen çekerim inan ne gelirse kaderden

Işığın sıcaklığın kaybolsa bile kalbimin ateşini söndüremezsin
Bu gönül sana bağlanmış başkalarını içinde hissedemezsin
Ben buradayım sen o dünyada yalnız başına kiminle gezersin
Bilmiyorum ama canım duygularımı bilirsin beni yok edemezsin

Gece olunca güneş yok olur ama ay ışığı yetmez bana
Gönlüm seni ilk tanıdığım anda söz vermişti hatırlasana
Ben sözümde durdum sense çabukça kaçtın baksana
Canımdan can aldın birlikte toprağa bıraktırmasana
20.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sensiz Sessiz Ölürüm

Rüyalarından çıkmasın senin
Göğsünde her gün doğmadan ölürüm
Ellemede doğayım orada
Saatlerce usanmam can
Sorsan söylemem inan ben
Deki daha neler,neler görürüm
Gördükçe de her gün
Sensiz sessiz Ölürüm
Bahattin Tonbul
5.3.2011

Bahattin Tonbul
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Sensiz Sevdiğim

Senden ayrı gönlüm,aşkı saklıyor
Bedenini sarıp,toprak kaplıyor
Sensiz güllerimi,kimler kokluyor
Bulursan ruhumu,yakma sevdiğim

Hakkı hak bilip de haktan olaydın
Canı can bilip de,can dan solaydın
Seven yüreğimde bensiz duraydın
Bırakıp da gitme hakkı sevdiğim

Elinle elimi tutup da gittin
Yüzüne yüzümü sürüp de gittin
Sesiz oluşunu,özletip  bittin
Baygın bakan gözler,sensin sevdiğim

Bahattin’im seni,uzakta görmek
Öyle zor ki yarden,ayrılıp ölmek
Yaşayan dünyayı,ayrıca bölmek
Unutamam seni,sensiz sevdiğim
Bahattin Tonbul
28.2.2010

Bahattin Tonbul
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sensiz Sevgilim

Aşk kaybolmuyor
Yürek arıyor
Sevda solmuyor
Gönül kaynıyor

Acı doymuyor
Yara dağlıyor
Gurbet koymuyor
Gözler dalıyor

Uyku olmuyor
Açlık bitmiyor
Güneş doğmuyor
Ruhun gitmiyor

Dertler geçmiyor
Sevda seçmiyor
Yara biçmiyor
Sensiz sevgilim
Bahattin Tonbul
21.11.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Sensiz ve Yalnızım

Sen gidince para kazanma azmim
Geleceğe yatırım yapma düşüncelerim
Bitti tükendi yok artık böyle bir şey
Çoğu zaman evde beni sen beklerdin

Keşke diyorum çünkü seninle iken gelemedim
Bu yüzden kendimi hiç mi hiç inan affedemedim
Boş anlarında seni çok yalnız koyduğumu anlıyorum
Biliyorum bu yüzdende bak şu anda sensizim

Artık geri dönüş yok,sensiz ve yalnızım
Bu sensizliğime içimden isyan ediyorum
Bu isyan altında da seni çok özlüyorum
Sonsuza dek sevgilim olduğun içinde kutluyorum
14.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sensiz Yanıyor

Yar sensizliğe alıştım mı desem
Her seferinde de, içim yanıyor
Ateşin üstüne, su döktüm desem
Ağzımda ki dilim, sensiz kanıyor

Kelepçeli hayat, bize mi vurdu
İdamlık sehpayı, içime kurdu
Yarinden ayrılmış, tükenmiş yurdu
Söyleyecek dilim, sensiz kanıyor

Aşk tutuklusuyum, en son sırada
Demir parmaklıklar, çıksa arada
Çaresiz kalmışım, yalnız burada
Özleyecek dilim, sensiz kanıyor

Mutluyum yinede, sevmeye değer
Özlemler tükenmez, söylersen eğer
Biri ağlar biri, beklermiş meğer
Haykıracak dilim sensiz kanıyor

Gülerken her insan, sevdayı ekler
Kıymeti elinde, umudu bekler
İstemediklerin, hayali çekler
Ruhumda son dilim, sensiz yanıyor
Bahattin Tonbul
13.12.2012

Bahattin Tonbul
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Sensiz Yar Tamam

Hayallere dalınca, kaybolurmuş düşlerin
Anılar rüya olmuş, yüreğine gömsün yar
Sevda uzak kalınca, gitmez o gülüşlerin
Her derdin çaresi var, o da tamam sensin yar

Toplanmışsa sevenler, özlermiş yüreğinde
Cenetine doluşmuş, kırılmaz dileğinde
Hayat sanki son cuma, sevdalar meleğinde
Her derdin çaresi var, o da tamam sensin yar

Yaşanmışlar bir gerçek, gölgeler silinmiyor
Kaldırımlar çok yüksek, yürümek görünmüyor
Sevgi zalim olamaz, canlar hiç bilinmiyor
Her derdin çaresi var, o da tamam sensin yar

Mehtap yüzüne vurmuş, silinmez artık beni
Sabahın seherinde, bozulmaz kırık teni
Acının baharında, çağrılmış yara yeni
Her derdin çaresi var, o da tamam sensin yar

Tavşan tazı misali, ayrılmaz aşk özünde
Seven mahkum olmuşsa, yıllar çıkmaz özünde
Ufkunda sönmeyecek, silik kalsa gözünde
Her derdin çaresi var, o da tamam sensin yar

Bahattin der çaresiz, bitmeyen derde düştü
Yaşanmış gerçekleri, ne hayaldi ne düştü
Anıları toplasan, bel kide zaman geçti
Her derdin çaresi var, o da tamam sensin yar
Bahattin Tonbul
6.12.2014

Bahattin Tonbul
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Sensiz Yaşamaya Bırakma

Hayranım,özlüyorum ne kadar sevmişim seni
O kadar doluyum ki biliyorum severdin beni
Neden,neden rahat edecektin terk ettin beni
Emekli olacaktım bunu bile beklemedin değilmi

Emekli paramızla yazlık alacaktım değilmi
Şİmdide  olamıyorum,sen yoksunya emekli
İçim elvermiyor sensiz yediklerim yemek mi
Bilmiyorum artık bu hayat sensiz yaşamaya değermi

Ne düşünsem hep sen olmayınca vaz geçiyorum
İnan yokluğun yaşamımın devam etmesini istemiyorum
Her yapacağım işte yokluğun bana engel biliyorum
Bilemiyorum bu hayat sensiz yaşamaya değermi

Beni görüyorsan eğer,gül yüzünü benden saklama
İçimi çok yaktın,bırakta ciğerlerimi boş yere dağlama
Her geçen sensiz anım göz yaşıyla doldu beni bana bırakma
Bilmiyorum artık bu hayat sensiz yaşamaya beni yalnız bırakma
20.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sensiz Yemek Yapmak

Ispanakları doğradım nasıl yapacağımı bulamadım
Sonunda yengemi telefonla arayarak ondan aldım
Soğanı kıymayı,ıspanağı birlikte baharatla karıştırdım
Bugünde sensiz bir yemek yapmayı böylece kavradım

Yaşarken kıymetini bilemedim,ne var ki şimdi
Bütün o işler belkide görürsün boynuma geçdi
Bazen bocaladığım oluyor o zaman ararım seni
Bulamayınca bu işler dışarıdan bana kolay gelirdi

Keşke yaşasaydın sende şu anları görseydin
Pişirdiğim yemekleri gerçi son anlarda yerdin
Eve gelince senin yokluğunu çok aradım özlerdim
Neden,yaşarken senin kıymetini hissedemedim
01.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sensiz Yıllarım

Sensiz yıllarımla, sabrım zorlandı
Yıldızı çatlatan, ışıklar saçtın
Ömrümü görecek, bakış horlandı
Sevda sarısıyla, ruhumu açtın

Bukleler saçılmış, hüznün yelpaze
Yırtılmış gelecek, sözün kepaze
En güzel şarkılar, nasılda taze
Aşkın sarısıyla, ruhumu açtın

Öptü yüzlerimden, gönlüm sağırdı
Damladı güllere, sözün ağırdı
Uzaktan uzağa, beni çağırdı
Aşkın sarısıyla, ruhumu açtın

Çimleri yeşerdi,  hüznü yaramaz
Sokakları puslu, dursa aramaz
Yaprağa sarıldı, solsa saramaz
Aşkın sarısıyla, ruhumu açtın

Tükenen ömrümde, buruk ve ayaz
Kaç bahar doğurdu, sevdası beyaz
Elleri yokluktan, kapandı son yaz
Aşkın sarısıyla, ruhumu açtın

Bahattin sabrını, ömür belledi
Doğuran ayazda, öptü telledi
Kar altında toprak, eşip belledi
Aşkın sarısıyla, ruhumu açtın
Bahattin Tonbul
26.10.2013

Bahattin Tonbul
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Sensiz Yürümek

Düşünemedim yalnız seni
Ve sensiz oluşan sessizliği
Hala kabullenemedim şu günleri
Yalnız sensiz yürümeyi
Elinden tutup tenin  sıcaklığını
Ruhumun derinliklerinde gezdirmeyi
Her noktamda
O sıcaklığını hissetmeyi
Düşünemedim sevgilim
Sensiz boş,boş
Yürümeyi

24.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sensizim Ey Yar

Birdamla aşkına tutuşan ruhum
İçerimde sade yakanım mı var
Son gecede hakka,kavuşan ahım
Dillerden düşmeyen,sensizim ey yar

Alıp götür beni,biten geceye
Tükendim bittim ben,tütmüş peceye
Sevdayı yitirmiş,en son heceye
Dillerden düşmeyen,sensizim ey yar

Gözleri serseri,yüreği kurşun
Dağlar ötesinde,sevdası arşın
Aşkımın türküsü,olaydı marşın
Dillerden düşmeyen,sensizim ey yar
Bahattin Tonbul
12.11.2011

Bahattin Tonbul
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Sensizken Hayat

Şimdi sensiz hayal, bak nöbetliydi
Tükenmiyor bizde, özlenen hayat
Acılar rüyada, çok heybetliydi
Tükenecek birgün, sensizken hayat
Bahattin Tonbul
16.9.2012

Bahattin Tonbul
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Sensizken Ölürüm

Ey yar seni ben ne kadar çok sevdim
Göğsünde uyurken seninle güldüm
Yüzünü ısıtan güneşte evdim
Yokluğunda hergün sensizken öldüm

Yarsizlik bu alem bana falaka
Aşkımıza nazar yapan yalaka
Bu kadarmı güzel olur alaka
Yokluğunda hergün sensizken öldüm

Bu aşk bu kadar mı acıtır teni
Esas yokluğunda sevmektir seni
Habire içine çekiyon beni
Yokluğunda hergün sensizken öldüm

Sözle ötelere uzanan yollar
Kucak açsam sana gelir tüm kollar
Kapalı kapılar sevdayı solar
Yokluğunda hergün sensizken öldüm

Bir nefes alsam sana geleceğim
Sonsuza kadar seni bileceğim
Sessizken tüm kalpleri deleceğim
Yokluğunda hergün sensizken öldüm

Kötü bir uykuya dalmışım şimdi
Yeniden doğaya salmışım şimdi
Yari nefesimle almışım şimdi
Yokluğunda hergün sensizken öldüm
Bahattin Tonbul
15.1.2012

Bahattin Tonbul
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Sensizliğe Dayanamam

Bir su gibi geldi geçti ömrün canım
Seni bu ellerde artık saklıyamazdım
Çok acılar çektin bunu anlıyamazdım
Ama sensizliğe nasıl dayanacaktım

İçimde acıların kor oldu hep yanar
Sende yandın ama benim kadar
Dayanamadın bak bahara kadar
Sensizliği atamam ölene kadar

Olmadı deli gönül yanmaktan başka
Seninle yaşadığım bu hayat bambaşka
Ömrümüz kısa sürdü bitmeyen aşka
Sensizliği atamam içimdeki savaşta
15.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sensizliğe Mahkumum

Beklenmediğin anda,kara haberin geldi
Ben artık senle değil,yalnızlığa mahkumum
Gözlerimden akan yaş,sanki sana bir seldi
Yaşattığın anıya,bağlanmış bir mahkumum

Mazin gelince akla,yanıma geleceksin
Mezarımın başına,suları dökeceksin
Ağlayıp sızlıyarak,sevgilim diyeceksin
Ben artık senle değil,sensizliğe mahkumum

Dikkat eyle sevgilim,seni çok özlüyorum
Toprağına yüz sürüp,yolunu gözlüyorum
Gece yıldıza bakıp,oradan  izliyorum
Ben artık senle değil,sensizliğe mahkumum

Belkide aşkım için,beni bekleyeceksin
Yüreğin titreyerek,ölüm istiyeceksin
Bensizliği tatdıkça,hergün eriyeceksin
Ben artık senle değil,sensizliğe mahkumum

Şaşırdım kaldım işte,kırık kanatlarımla
Sevdanı hep saklarım,ölmez inatlarımla
Hayalini taşırım,umutsuz atlarımla
Ben artık senle değil,sensizliğe mahkumum

Sonsuz karanlıklarda,hayale dalıyorum
Elveda eder gibi,sevgimi salıyorum
Bedenini koklayıp,tenini yalıyorum
Ben artık senle değil,sensizliğe mahkumum
Bahattin Tonbul
25.2.2012

Bahattin Tonbul
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Sensizliği Hissettirmek İstemedim

Anlamam anlatmam o kadar zor ki duygularımı
Çarşıda pazarda her yerde gezdiğimiz anılarımı
Birlikte yürüyüp alışveriş yaptığımız kızılay meydanını
Dolaşamıyorum sensiz korku salıyor herbir yanımı

Eve erken gidiyorum çocuklar annesizliği hissetmesin diye
Annem yemek yapmamış ev yemeksiz demesinler diye
Yetmiyor bunlar çocuklarım unutamadılar boş kaldıkları saniye
Sesiz sessiz bir köşede dualar edip annelerine yapıyorlar hediye

O küçük yürekler dayanmaya çalışıyor annesizliğe
Ben ise alışamıyorum canımsız evin sessizliğine
Yazılarımla konuşuyor sohbet ediyorum  kendisiyle
Eş dost arayınca konuşamıyorum ağlıyorum sessizce
25.02.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Sensizliğim Ar Oldu

Neden hiç acılar dinmeden gedmez
Tırnağımdan tepeme kadar bitmez
Sensizliğin karanlığı tükenmez
Çık gel yarim bu gönül senden geçmez

Derelerin akışında su olur
Aşıkların bakışında kor olur
Yürekleri soğutması zor olur
Çık gel yarim sensizliğim ar olur
Bahattin Tonbul
26.10.08

Bahattin Tonbul
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Sensizliğin Acısını Daha Çok Hissettim

Sensizliğin acısını sen gittik ten sonra daha çok hissettim
Yokluğun adeta yüreğimi delip geçemeyecek zannettim
Öylede oldu gün geçtikçe daha da çok ağırlaştı acılarım
Allah'ım böyle acıları düşmanımada dahi nasip etmesin

Varmı insanın bedeninden bir parçayı kesip  atsınlar
O insan nasıl yarım olur sağlam olanlar hele baksınlar
Canımdan canı alıp toprağın içine nasılda koymuşlar
Sanki kalbimin sağ tarafını kesip,eşimin yanına bırakmışlar

Her akşam çalışamaz oldu yarım kalan yüreğim
Keşke o yarımıda o toprağa hemide yanına gömeyim
Kalan benim işime yaramaz yarim yoksa o kalbi ben neyleyim
Söyleyin bizi bu hale getiren feleğede kalpsiz olarak gezeyim

Olmuş olmamış fark etmiyor artık,her yerim uyuşmuş
Kalbi varmış yokmuş önemli değil artık onun içi tutuşmuş
Bundan sonra biz adem oğularının yapacağı hiç bir şey yokmuş
Allah sabır versin bizim gibi insanlara başa gelmeyince anlaşılmıyormuş
21.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sensizliğin Sevdası Hasta Yapan

Sen gittin gideli yarim
Bir sevdaya yakalandım
Yakar içimi durmadan
Kavurur bedenimi sıkar kalbimi usanmadan
Görmek isterim,görülmez bana
Sıkıntısı hiç geçmiyor içimden
Nasıl bir sevda anlıyamadım neden
Bazen seni düşünürüm işte o an
Kalbim küt,küt diye atar durmadan
Anladım ben hastalığımı sana olan
Hasreti bedenimi yakan
Bu acı bu hastalık
Sensizliğin sevdasıydı
Bana bütün bunları yapan
10.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sensizliğin Umudu Sevgimde

Ayrılık tak etti artık bana
Yüreğimde yanan tüm aşkına
Unutulmayacak bu sevdana
Çık gel basayım seni bağrıma

Acılar bitmez yanar kalbimde
Sensizliğin umudu sevgimde

Kokun bile duyulmaz oldu yar
Taşıdığın kan toprağa akar
Yanar yüreğimdeki o damar
Çık gel ne olur sabaha kadar

Acılar bitmez yanar kalbimde
Sensizliğin umudu sevgimde
Bahattin Tonbul
25.10.08

Bahattin Tonbul
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Sensizlik Duruyor Hala

Sanmaki uzaklaştın da çok andım seni
Saniyem,dakikam hep sen oldun değil mi
Beni bana bırakmadın her şeyim senin di
Gitmeden yetme di içime yer edinmiştin di

Bu yer yara oldu dert oldu açıp baksana bana
El vuramıyorum acısından duramıyorum daha
Kimbilir ne zaman geçer dururmu oluşan yara
Gitmeden çıkmadı içimdeki sensizlik duruyor hala
26.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sensizlik Olur Leşim

Yüreklerim hatıralarınla doldu taştı
Yolda yürürken seni andım gözü yaşlı
İçimde oluşan unutulmayan o müthiş aşkı
Nasıl kıydın ona kara saçlı candan bakışlı

Çok hoştu sohbetin kulağımda durur sesin
Nasıl oldu anlayamadım birden o nefesin
Kesili verdi bu dünyadaki olan kısmetin
Ben o zaman kahroldum sen her şeyimsin

Senden ayrılalı deli gibiyim içim de acın
Karnım durmadan ağrıyor müthiş bir sancın
Bunu kimseyle paylaşamıyorum sensin ilacım
Duruyor kalbime bıraktığın unutulmaz o tacın

Kokunu bulamadım bu dünyada yoktur eşin
İçimi dağlıyor bir türlü alamıyorum hepsi peşin
Kalbimi o kadar aydınlatmışki o müthiş güneşin
Kaplamış ruhumu,bu dünyada sensizlik olur leşim
24.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sensizlikten

Sevgiyi mutluluğu anlıyaman
Güzeli çirkini ayırtaman
Acın sarmış tenimi
Sensiz bu alemde yaşıyamam
Senininle tanıdım dünyayı
Sanki önceki hayatım yok ruhumda
Hep sen varsın yüreğimde
Öyle alıştırdın ki
Şimdi çok acı çekiyorum
Yaşadığım yaşattığın
Şuan ki
Sensizlikten
Bahattin Tonbul
22.11.2011

Bahattin Tonbul
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Sereyim

Bende bir zamanlar severdim ama
Hasrete mahkumum özlerim onu
Dilerde dolanıp, yanardı ama
Karanlık gecesi, aydınlık olur

İhanet etmedim aşk esiriyim
Yarimi kaybettim ağlar yüreğim
Gece gökyüzünde,yanar haldeyim
Yıldızı içime, nasıl sereyim
Bahattin Tonbul
16.9.2012

Bahattin Tonbul
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Seri Ver

Çırpınan şu göğsümde
Sevgini alıp da
Çırpı ver
Bensiz olan o yüreğine
Aşkımı sarıp da
Tutu ver

Asıp da kurumayan
O sevdamı iplere
Bakıp da iyi ger
Rüzgarın da savurma
Sevdamı üzerine atıp da
Hayallerini rüyalarımla
İyice seri ver

Dillerde fısıldadığın
O şarkımızı artık deyi ver
Çınlayan  kulaklarımı
Sızlayan şu sevgimi alıp da
Bana ne olur
Hepsini tekrar geri ver

Ver ver Allah’ını seversen
Geriye gelip de anılarıma bakıp
Acılarını seri ver
Çağlayan sensiz yüreğime
Başını koyup
Geri dönü ver

Aşkımı aşk yapan
Bu sevgime
Gülü ver
Yatırdığım toprağı
Ellerinle eşeleyen
Gönüllere
Tükenmeyen sevgimizi
Seri ver
Bahattin Tonbul
5.8.2010

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Serinde

Gönül ayrı ayandır
Sevdikleri beyandır
Onu elle tutamam
Bir bir alıp sayandır

Karanlıklar tutamaz
Tek başına yutamaz
Ona buna haber ver
Gözü doysa yatamaz

Sevda nerde kaybolur
Irmak doysa çay olur
Bir arada tutarsan
En sonunda hayrolur

Gitmez idi erinden
Gelmez ise yerinden
Oturduğu minderden
Bekler seni serinden
Bahattin Tonbul
16.9.2010

Bahattin Tonbul
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Serinliyordu

Ayrılık hasretlikten de zormuş dönüşü yok
Her an özlerdim kalbime sapladığın o müthiş ok
Açtığı yara çok derinmiş,beni adeta bıraktı şok
Gözüm aç,bedenim aç ama hala ruhum tok

Duymayın siz,dinlemeyin güneşi,yağmuru
Biri adamın içini yakar,diğeri rahatlatıyordu
Senin ayrılığı kavurdu bedenimi  içimi yakıyordu
Acılarının tükendiğini duyunca gönlüm serinliyordu
31.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Serzenişim

Allah'ım bu derdime çare
Çaresiz bu derdime yokmu bahane
Olmuşum mecnun gibi yalnız avare
Geziyorum gündüz,uyuyorum gece

Dünya dönüyor durmadan döner
Yağı bitince kandilli fener söner
Bizim hayat böyle durmaz gider
Emelime varamayışım beni kahreder

Tanrı büyük,tanrı ulu,tanrı tektir
İleri için beş eylülü beklemektir
Bu sonuç hayatımı belli etmektedir
O günün hayırlı olmasını dilemektir

Bahattin artık bir şey diyemez
Sonun ne olacağını bilemez
Ulu tanrının vereceği kararı
Değiştirmeye kimsenin gücü yetmez
(7.8.1974)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ses Duyulmaz

Sevgiden çok uzakta, kalmış sebep sorulmaz
Hayat anlamsız olmuş, ölsen dahi soyulmaz
Özlem kalpde kırıksa, yara yalnız sayılmaz
Sebepsiz aşık olsan, gönülden ses duyulmaz
Bahattin Tonbul
5.5.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sesin Ne Sıcaktı

Yorulmaz yüreğim, al emaneti
Bir hayaldi o an, çağrılsa adın
Aniden kayboldun, bul kıyameti
Sesin ne sıcaktı, ne kadar yakın

Aşkına dayanıp, hükmünde senol
Umut yaşanırsa, sevdaya hapsol
Karanlık gecede, bulunmaz o yol
Sesin ne sıcaktı, ne kadar yakın

Sevda bana uzak, en yakın ölüm
Yaşarken tatmışız, koklanmaz gülüm
Acılar altında, taşınmaz zulüm
Sesin ne sıcaktı, ne kadar yakın

Güneşin doğuşu, batışı vardır
Gönül kervanında, taşınan yardır
Gökyüzünü saran, secdası ardır
Sesin ne sıcaktı, ne kadar yakın

Dinmesin sevgisi, ağlarsa yüzü
Her iki cihanda, açılır gözü
Sevdamın elçisi, aşkımın özü
Sesin ne sıcaktı, ne kadar yakın

Uzatıpda sıkı, tutsan elini
Şarkılarda söyler, tatlı dilini
Ruhumun ezgisi, söyler gelini
Sesin ne sıcaktı, ne kadar yakın
Bahattin Tonbul
30.11.2013

Bahattin Tonbul
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Sesin Titremesin

Gönlümde kırmızılık yanında sarı
Yeşili görünce durduramadığın arı
Sevdiğinle yaşayıp unutamadığın anı
Petek,petek bal verir kısa dünyanın karı

Ballar sevgidir aşktır,sevdadır hepside tatlıdır
Bu tadı alacak tek bir yer var ki dilde saklıdır
O dil ki yılanı deliğinden çıkaran tek bir varlıktır
Sesin titremesin bizlere çok az zaman kalacaktır
07.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sesine Bak

Aşkım dağlara,denizlere
Senden ayrı yüzlere
Farklı bakamam artık
Kokunuda hala unutamadık
Doyamadık sevdiğim

Bıraktığın o andaki izlere
Yalnız geçmez acısıda dizlere
Umudunu kaybetmeyen bizlere
Ağlayarak gözyaşlarım sizlere
Diyenlerin sesine bak sevdiğim
Bahattin Tonbul
2.1.2011

Bahattin Tonbul
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Sesini Duymak

Yar canım yar bu gece seni çok özledim
Hatta el ele dolaşıp gezmek isterim
Evimize dönersin diye can gözledim
Karanlıklarda sesini duymak isterim

Geçsin istemem seninle olan tüm zaman
Eksikliğin bana ızdırap  olmuş aman
Bırakma geçmişe umudu acın yaman
Karanlıklarda sesini duymak isterim

Gelmen gitmen olmazsa artık neye yarar
Atma sevdanı maziye aşkımız karar
Yok yokluk içimde durmadan arar
Senle  el ele dolaşıp gezmek isterim

Derdini dinledim aşkımıza söyledim
Ömür dediğin ne ki dün gibi bekledim
Olur olmaz deme günü sensiz ekledim
Karanlıklarda sesini duymak isterim

Sanmaki bu dert sadece ikimizde var
Sevdası aşkı  taşıyan sevgimizde yar
Hepsini nimet yapıp da sayanlarda var
Karanlıklarda sesini duymak isterim

Dün dündü bugün olmasın artık sensiz gün
Yürekde acın sızlatır bedeni hergün
Yarını meçhuldür,ömür sadece birgün
Son gecelerde sesini duymak isterim
Bahattin Tonbul
18.12.2011

Bahattin Tonbul
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Sesini Özlersin

Yüreğinde özün, durursa eğil
Sohbetini dinler, onu izlersin
Sevmek için görmek, elbet şart değil
Gülüşünü sever, onu özlersin

Kimi seviyorsan, içinde kanar
Hasret kalan gönül, elbette yanar
İnsan sevdiğini, her zaman anar
Gülüşünü sever, yari özlersin

Kalbimde işlenmiş, aşkın bir nasır
Gölgeler gecede, olmamış kısır
Hayali ruhunda, belki de asır
Gülüşünü sever, canı özlersin

Sen ondan bir gün, ayrılacaksın
Toprağa düşecek, sıyrılacaksın
El ele oldukça, sarılacaksın
Gülüşünü sever, sesi özlersin
Bahattin Tonbul
16.2.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sesizce Ağlayarak

Sana sensiz bakmaya dayanamadım ki
El ele diz dize koklayamadım ki
Ayrılık saatinin geldiğini inan
O an akan gözlerinden anlayamadım ki
Kayıp gittin birden
Gözlerimin önünden
Aniden
O gidişini hala unutamadım ki
Şimdi anladın mı
Sana bakan gözlerin
Sevdasını içinde gizlediğini
Aşk denen o ateşi
Anlatsana bizlere
Sessizce ağlayarak  terk ettiğini
Bahattin Tonbul
22.5.2011

Bahattin Tonbul
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Sesizliğimi Hatırlasana

Hani ilk buluşmamızda söz vermiştin bana
Bahattin elele tutuşup koşacağız demiştin sonsuza
Verdiğin sözü tutamadın kaçtın bıraktın yarı yolda
Söyle bakalım şimdi kim tutacak boş kalan elimi bir daha

Bırak tutsunlar istemiyorum zaten, ben senden başkasına
Yeteri derecede çok sıkmışsın gitmemek için elimi adeta
Moraltmışsın dönde bir defa,daha hele içine bir baksana
O zaman anlarsın seni ne kadar sevdiğimi sesizliğimi hatırlasana
18.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seslen Be Babam

Uzun yıllar oldu, sen gittin burdan
Gece rüyalar da, görürüm baba
Selam versem alman, kaybolun ordan
Sol yanım kırıldı, seslen be babam

İçimde yokluğun, acın duruyor
Sensiz bu alemde, ruhum kuruyor
Yollara dizilmiş, sevdan vuruyor
Her yanım kırılmış, seslen be babam

Bir duru bakışın, hayat verirdi
Doğrulmasın beden, içim erirdi
Son kanımda aşkı, Allah görürdü
Karanlık gölgede, seslen be babam

Arşınlayan hüzün, geldi de geçti
Kanımdan canımdan, hakikat seçti
Ateşde yürüsem, kadehte içti
Bulutlar içinde, seslen be babam

Her gecenin dili, yalnız çözülsün
Hem gece hem gündüz, neyle süzülsün
Babam benden ayrı, içim büzülsün
Özlemler altında, seslen be babam

Bahattin istersen, o senle gelir
Verirse minneti, vermezsen bilir
Allahtan isterim, gerçeksen ölür
Sol yanım kırıldı, seslen be babam
Bahattin Tonbul
9.5.2016

Bahattin Tonbul
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Seslen Birtanem

Mutluluğu iste, yaşamayı bil
Kayıp ettiklerini,kazan tamamen
Hedefin tutmazsa, sabretmeyi bil
Küsmeyi sen bırak, seslen bitanem

Ağlamayı bırak, biraz daha gül
Unutmayı unut, seslen ey bülbül
Hayata inatsa, solmasın son gül
Küsmeyi sen bırak, seslen bitanem

Bahar gözlü yarim,al götür beni
Gittiğin o yerde, saklasam seni
Toprak çeker oldu, herşeyi yeni
Küsmeyi sen bırak, seslen bitanem

Gün geçtikçe ömür, elden gidiyor
Saklanmız maziyi, kimler güdüyor
Islanan toprağı, dostlar didiyor
Küsmeyi sen bırak, seslen bitanem

Amansız sonbahar, bitmez yolları
Salkım söğüt olmuş, sevda dalları
Alıp götürecek, kırık salları
Küsmeyi sen bırak, seslen bitanem

Bahattin’im tende, bitecek ömür
Sensizlik yaşamda, olmuş bak kömür
Savurdu rüzgarı, kaybolmaz emir
Küsmeyi sen bırak, seslen bitanem
Bahattin Tonbul
30.12.2012

Bahattin Tonbul
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Seslen Seslen Bir Daha

İlk zamanlar göğsümde, ateşten bir gömlektin
Geçmişi anlatarak, hayallere pek gitme
Umut fakir ekmeği, yüreğimde çömlektin
Seslen seslen birdaha, neolur beni terketme

Elveda diyemedin, bu alemden giderken
Acılar tükenmeden, tedavini ederken
Sana doyamamıştım, çekip gittin çok erken
Seslen seslen birdaha, neolur beni terketme
Bahattin Tonbul
13.9.2015

Bahattin Tonbul
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Seslenişim

Ey Türk gençleri size diyorum
Kırım kafkas kimde soruyorum
Tarihini okuda gör anlarsın
Rusyanın elinde görmüyormusun

Rusun sulhu aldatıcıdır
Sukut duruşu ısırıcıdır
Yüze gülüşü haincedir
Yardım etmeside taktikdir

Şİmdi anladınmı Rus'u
aldı önce Kafkası
Türkiyenin olmasaydı Atası
Olurmuydu hiçsizlerin tarlası
2.11.1973
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seslensen

Ölsende öldürsende beni sen
Seviyorum seni deyiversen
Gece rüyalarında dinlesen
Sensiz çığlık çığlığa seslensem

Hüzünle neşeyle içtenlikle
Tüm kalbimlesin samimiyetle
Seviyorsun sen mahsumiyetle
Sessiz çığlık çığlığa seslensen

Bu alemde seviyor korkarak
Tüm kalbiyle sana inanarak
Adını göklere kazıyarak
Sessiz çığlık çığlığa seslensem

Unutma ha sevgisi çocukça
Yıllar aşkını almış masumca
Bak arsızca hayranlıkla dostça
Sessiz çığlık çığlığa seslense

Seviyorum artık ben konuşturma
İzlerim sabahı buluşturma
Uyan sevdiğim sen koşuşturma
Sessiz çığlık çığlığa seslensen
Bahattin Tonbul
25.7.2011

Bahattin Tonbul
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Sessiz Ağlarım

Acıları yüreğinde taşıyan
Onunla yaşayan
Sevgiye
Bakar şaşar ağlarım

Çıkmaz gönlümde ki ateşi
Damarlarında ki sıcaklığında durur
Taşar hepsi
Gökyüzünde ise yarsiz
Dolaşır mı dersin
Bensiz olan hepsi
Yemeden ona bakar
Bakar şaşar hayranım

Koklarım seninle olan doğayı
Tertemiz havayı
Alır içerime çekerim
Çektikçe de koşar
Coşar çağlarım

Bakmam inan senden başka
Bir güzele
Dünya güzeli de olsa
Hep seni ararım
Seni sorarım yüreğimde
Damarlarında kan olurum
O an
Akar yakar şaşar ağlarım

Yaşıyor muyum bu alemde sensiz
Bilemem
Geçmiş anıları hayalimden silemem
Toplar sararım hepsini
Göğsüme
Sardıkça da hatırlar
Hatırladıkça da ağlarım

Bitmez göz yaşlarım
Tükenmez sensiz umudum
Seni sensiz yaşarım rüyalarımda
Yaşadıkça şaşkın olup bakarım
Yetmez ise dağda taşta çağlarım
Beli olmaz sonsuza dek
Hep senin için karanlıkta
Ağlarım
Bahattin Tonbul
9.8.2010

Bahattin Tonbul
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Sessiz Ağlarken

Unutmadım unutmam,sudaki akışları
Damla olup bakardın,sessiz akıp çağlarken

Gönüllerde biter mi,o yarimin saçları
Yüreklerden gider mi,acıyan bakışları
Hasret olsa doyulmaz,sevda çeken açları
Unutmadım unutmam,sudaki akışları

Kaybolmuşsun sevdiğim,bu alemde yaşarken
Sensiz kalbi delmiştim,dağı taşı aşarken
Gece hayallerimin,rüyasında taşarken
Damla olup akardın,sessiz sessiz ağlarken
Bahattin Tonbul
23.2.2010

Bahattin Tonbul
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Sessiz Bülbül

Kimi yürekler taş oldu,kimi ise yanarak kül
Sen hepsine baş oldun,açılmış yalnız bir gül
Birden bire soldun,takmadın yüzüne bile tül
Son anda dilin tutuldu,olmuştun sessiz bülbül

Zamanında çok güzel,sesin vardı bilirsin
Eş dost arasında,hiç durmadan söylersin
Mustafa Çalık'a söyledim,hele bir dinlesin
İkimize birlikte Türk sanat müziği öğretsin
24.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sessiz Döker Giderim

Dik durduğuma bakma,yarsiz seven ağacım
Püf püf deseler şimdi,yakar yıkar giderim
Sende ağlan biliyom,kurulmuş dar ağacım
Bir kaç damla gözyaşı,sessiz döker giderim

Körolası karanlık,içime nasıl çöktü
Çok uzaklardan tren,sesi dağları döktü
Ürperir gibi oldum,sevadayı derin çekti
Bir kaç damla gözyaşı,sessiz döker giderim

Sanki biraz üşüdüm,ateşinden uzağım
Ses gelir kulağıma,gönüllerde tutsağım
Kar yağmış bak üstüme,aşkına son tuzağım
Bir kaç damla gözyaşı,sessiz döker giderim

Sen olmadan karşımda,kuru laflar edemem
Aşka sevda koymadan,tek başıma gidemem
Acıyan yüreğinle,taşan gönül istemem
Bir kaç damla gözyaşı,sessiz döker giderim

Sevda güneşi aşkı,doğdu senin gözüne
Ruhumdaki alevi,vurdu tenin özüne
Bağladın sen biliyom,yarin gitmiş izine
Bir kaç damla gözyaşı,sessiz döker giderim

Bahattin’im sevdi de,ama sakın acıma
Haykırarak söylede,unut deme bacıma
Ellerinden öpdüğüm,tükenmeyen sancıma
Bir kaç damla gözyaşı,sessiz döker giderim
Bahattin Tonbul
7.4.2012

Bahattin Tonbul
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Sessiz Filim

Bu gündü o
Kara kışın ortasında bırakıp gittiğin
O köy kadar uzaktasın şimdi
Seni anlıyordu
Sensiz kalan evin duvarları
Sıcaktı aşk dolu odalar
Duygularım yıllar geçtikçe
Şarap misali daha da çok tatlanıyor
Bilmem nedendir
Bunca zaman bitmeyen tükenmeyen aşk

Bakışların dün gibi
Takıldı bak yüreğime
Baharı andıran gülücükler durur
Hala fotoğraflarda
Masum yüzün solmuş
Dudaklar çatlamış susuzluktan
Resimler kırılmış, yırtılmış
Gamzeler görülmez olmuş artık
Silik renkler altında
Acın bir türlü gitmedi
Bitmedi bu mahsum kalbimde
Kanayan bir yara sanki
Şiirlerimde  tükenmez anılar
Seninle olma ister
Hasret dolu bu gönlüm
Özlemişim bak
Rüyalarımda durur hayalin
Sanki daha dün gibi
Sessiz filim
Bahattin Tonbul
14.1.2016

Bahattin Tonbul
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Sessiz Gezersin

Gökyüzünde sessiz,sessiz gezersin
Sevdiğinin yüreğini ezersin
Şaşkın,şaşkın bakma yar
Kalbimi korkunç delersin

Yar yanıma gelirim
Yıllar gedikçe eririm
Senden uzak geçen günlerim
İçerime gömüp de giderim

Haydin dostlar durmayın
Çevrenize boştan yere bakmayın
Yar başını çoktan alıp gitmiş
Sizler ona buna sormayın
16.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sessiz Kadınım

Yalandı gözlerin,gerçek değil mi
Acırdı yüreğim,sessiz kadınım
Kaybolan dünyadan,melek değil mi
Ne isim ne cisim,sensin kadınım

Rüzgarı öpüyor,anlımız açık
Dudağım özlüyor,sevdamız kaçık
Yarimi gözleyen,ufkumuz balçık
Ne isim ne cisim,sessin kadınım

Kızıla boyanmış,yalınız beli
İncecik bir beden,zehirli eli
Dumanı bitecek,o müthiş yeli
Ne isim ne cisim,sessin kadınım

Yalandı sözlerin öyle değil mi
Acıydı yüzlerin,rüya değil mi
Kaybolmaz izlerin gerçek değil mi
Ne isim ne cisim,sessin kadınım

Gittiğin o yerde,sesleni versen
Kor ateş gülleri tutuyor dersen
Üşümez ellerim,titriyor görsen
Ne isim ne cisim,sessin kadınım

Ölüm sessizliği sardı içimi
Terk edilmiş umut,olmaz seçimi
Gönül kervanından,çıkmaz geçimi
Ne isim ne cisim,sessin kadınım
Bahattin Tonbul
7.5.2012

Bahattin Tonbul
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Sessiz Kalan

Gitmeden önce derdin
Hayaller ölünce
İnsan yaşarkende ölürmüş
İşte ben şuan öyleyim

Biliyorum çok uyardın
Hayatın kısa olacağını
Hep başkası olmuştuk seninle
El ele göz göze

Bu yüzden hiç bir zaman anlayamadık
Yalnız kalınca insan
Daha çok kavrıyor bütün bunları
Aşkı sevdayı sevgiyi
Hatta sevgisizliği
Öğrendiği gibi
Kendini bilmeyi gerçeği görmeyi
Öğretiyor
Sessiz kalan yüreğine
Bahattin Tonbul
13.7.2012

Bahattin Tonbul
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Sessiz Terketti

Yar bana hakkını, helal ettimi
Çok yemekler yaptı, yaptı yedirdi
Konuşmadan gitti, ani terketti,
Yaşanan dünyamı, sessiz bitirdi

Oynasam gülsemde, hep aklımdasın
Zurnalar çalıyor, bak karşımdasın
Hayalin gitmiyor, sevgidaşımsın
Yaşanan dünyamı sessiz terketti
Bahattin Tonbul
24.11.2013

Bahattin Tonbul
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Sessiz Ve Sensiz Oradan

Çok sessiz bir sabah içimi ürpertiyor yalnızlık
O kadar sakin ki ortalıkta çıt çıkacak güç yok
Sinek bile kanadını kıpır tadamıyor,artık
Bu aşamada çok zor geliyor bana senden ayrılık

İçimi ezdi parçaladı sessizlik,senden bana hayır yok
Biliyorum sende üzgünsün o kabirde böcek çok
Derdini söyleyeceksin dinleyen beklide hiç yok
Kalbin kalbimle bir arada yoğrulmuş hatıraları çok
01.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sessizce

Karanlık ıssız sessiz gecelerden bir gece
Çok yorulmuşum sensiz, yar koşmaktan densizce
Gözlerimi kapayıp,rüya gördüm o gece
Yıldızların altında yürüyorum sessizce

Anlayamadım seni, erken güneş doğarken
Aniden gidiverdin, yaprakları soyarken
Toz pembe hayallerin, geleceği boğarken
Yıldızların altında yürüyorum sessizce

Yürekteki sevgini, aşkımızı bitirme
Her zaman mutlu olsan, anıları götürme
Yaşamak zor olsada, hayalini yitirme
Yıldızların altında yürüyorum sessizce

Güzel olanı beğen, iyi olanını sal
Kıymetli olanı sev, aşkı bilenini al
Sana değer verenin, yakınında heran kal
Yıldızların altında yürüyorum sessizce

İçimdeki ateşsin, bensiz sakın ha yanma
Bir ömür daha olsa, uzaklardasın sanma
Sana kavuşmak varsa, yalanlara hiç kanma
Yıldızların altında yürüyorum sessizce

Ölüm sanki bir düğün, karanlık dolsun bana
Yalnızlıktan korkarım, selamım olsun sana
Kollarımda ağlayıp, gözyaşı silsen ona
Yıldızların altında yürüyorum sessizce
Bahattin Tonbul
5.8.2012

Bahattin Tonbul
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Sessizce Başlardı

Sessizce başlardı gecem
Yarım kalmış şarkılar biterdi
Karanlıklarda
Gözleri buğulanırdı
Hayallerimle
Alnımızdan damlardı sıkılmış
Kartopları
Soğuk mu soğuk olurdu kış geceleri
El vurduğun her yer
Ellere yapışırdı
Tutkal gibi
Deriler kalkarcasına zorlanır
Canımı acıtırdı kupkuru ayaz
Bedenim de
Susardım sensiz öksüz
Özlemim anılarım tükenmek bilmeyen
Sevgim
Soluk bir düş gibi sarıverdi
Filim şeridine
Sakladı  hayatımızı
Kar yağmaya başlayınca
İçim ısını verirdi
Nefesinden
Buğulanan yüreğim
Sensiz
Donmaya başladı
Yeniden ısıtmak mümkün değil
Dön gel çabuk sevdiğim
Sevilen özlenen yüreğime
Bahattin Tonbul
12.12.2013

Bahattin Tonbul
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Sessizliği Arama

Sensiz bu dünyada duramam
Ateş olup yüreklerde kalamam
Bir kere yandım daha aldanamam
Ayrı koydun bedeni saklayamam

Dağı taşı dolaşmıştık el ele
İçindeki sevgini iyi belle
Al kalbimi düşünsene bin kere
Ayrı koydun sessizliği arama

Yürü yürüye bildiğin o kadar
Verdiğin hasretin acısı yakar
Ayırtınca felek uyumaz bakar
Farklı koydun sessizliği arama
Bahattin Tonbul
14.10.2008

Bahattin Tonbul
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Sessizlikten Sevgilim

Geçmiş beynimde yara açmış
Çaresiz hastalık adeta
Sevdamı sana bağlamış
Anılarda olmasa yaşanmayacak
Geçmeyecek bunca yarsiz zaman
Sevgiyi mutluğu
Güzeli çirkini sende gördüm
Senininle tanıdım dünyayı
Senininle kokladım aşkı
Sanki önceki hayatım yok
Ruhumda
Hep sen varsın
Çıkmazsın yüreğimde
Öyle alıştırdın ki
Şimdi çok acı çekiyorum
Sensizlikten sessizlikten
Sevgilim
Bahattin Tonbul
22.11.2011

Bahattin Tonbul
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Sev Beni

Yalnız değilsin artık
Çok uzaklara attık
Sevgiyi aşka çattık
Olmazsa gel sev beni

Ben yarimi severim
Aşkımın yeri derin
Sensiz acep neylerim
Olmazsa gel sev beni

Yüreklerde hep titrer
Sevdayı hasret kitler
Sevgisiz gezen bitler
Yok olursa sev beni

Birbirinden uzakta
Yare kurmuş tuzakta
Yazın kayan kızakta
Hayır olmaz sev beni

Dilerinden bal akar
Yürekler adam yakar
Sevmeyene kim bakar
İşitmeden sev beni

Derelerin akışı
Yarin sert,sert bakışı
Gönülleri yakışı
Yok olmadan sev beni

Bahattin’e demedim
Sevmeyene gülmedim
Acıları yemedim
Toprak olsan sev beni
Bahattin Tonbul
22.2.2010

Bahattin Tonbul
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Sev Dediyse

Ağzın ile alıp tattın
Sevgilinle ayrı yattın
Tozu dumanlara kattın
Aktı gitti deli gönül

Seven yürek kavrulunca
Gönüllerde aşkın gonca
Tarlalarda yeşil yonca
Yanar yürek seni sever

Gökyüzüne neden baktın
Sular gibi berrak aktın
Şamar gibi yüze çaktın
Sev dediyse deli gönül

Sağa sola sevip baktın
Hasret ile yanlış yaptın
Ateş ile duman yaptın
Sev dediyse deli gönül
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Sev Demedinmi

Toprağını aldın avuçlarına
Yüzünü sürmüştün papuçlarına
Yerden fışkıracak havuçlarına
Sevdayı katıp da,sev demedinmi

Gökyüzünde uçan o kuşlarına
Yıldırımlar çakan,ışıklarına
Yarinden ayrılan,aşıklarına
Sevdayı katıp da,sev demedinmi

Düşünmeden vurdun,kanadı kırdın
Sevdiğin güzelin,gönlünde sırdın
Acıları yarıp,kalpleri kırdın
Sevdayı katıp da,sev demedinmi

Omuzlarda olan,aşkın gülleri
Şarkılar söylüyor,yar bülbülleri
Hasretle yanıyor,evin tülleri
Sevdayı katıp da,sev demedinmi

Bahattin'im acır,yarsiz yüreğim
Sonsuzluğa kaçan,sevgi dileğim
Karanlıkta  güneş,doğar bileyim
Sevdayı katıp da,sev demedinmi
Bahattin Tonbul
12.12.2009

Bahattin Tonbul
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Sev O Güzeli

Sevdadır güneşte kıvrılıp yatan
Toprağa katmıştım, ben o güzeli
Aşkımı haykırıp, naralar atan
Özlemler içinde, sev o güzeli

Biz ne idik neler yaptık seninle
El ele tutuştuk, gezdik önünde
O sonsuz acıyı, verdin gününle
Özlemler içinde, sev o güzeli

Yar diye ağlayıp, güne eklerdim
Sevdanın esiri, diye beklerdim
Özledim hoşlandım, hergün belerdim
Yaralar içinde sev o güzeli

Karanlık gecede, umutun bu ya
Gölgeye sığınmış, görülmez kaya
Dillerde mahpussun, ağlarmış güya
Özlemler içinde, sev o güzeli

Derelerden akan sular durudur
Yarim toprağında, öksüz kuludur
Cennetine bir bak, yüzler sarıdır
Özlemler içinde, sev o güzeli

Dağladı yüreği, özünde akar
Ateş değil o, uzaktan bakar
Hayatın içinde, ne canlar yakar
Özlemler içinde, sev o güzeli
Bahattin Tonbul
12.5.2013

Bahattin Tonbul
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Sev Sevebilirsen

Sarkar kollarım yorulmuş ayaklar
İşlemiyor artık,kalmamış tırnaklar
Bitmiş yakacak,körelmiş ocaklar
Sev sevebilirsen,aşkı yaşayacaklar

Herkes severse aşkın değeri olmaz
Bu nasıl yürekmiş,içi pusan tutmaz
İşte heran ayrılacak,gibi yaşanmaz
Sev sevebilirsen,yar toprağa konmaz
29.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sev sevmeyi İhmal Etme

Yalnız olduğum da tek başıma konuşurdum
Bazen evde bazen okulda,bazende yolda
Kendi kendime gülerdim hiç durmadan
Tuhaf gelirdi kendi durumum bana heran

Gülü seviyorsan dikenide seveceksin
Güneşi seviyorsan,sıcağıda seveceksin
Sonradan söz verdim bende sevgime
Eğer sevilmek istiyorsan önce seveceksin

Unutma yağmuru seviyorsan katlan gök gürlemesine
Korkuyorsan durma kulaklarına tıpa ile kapat dinleme
Sürekli aydınlığı istiyorsan sakın karanlığa hiç girme
Eğer aşık olmak istiyorsan sev sevmeyi ihmal etme
13.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevap Yazılır

Dua başkasının,sana haberi
Olmadan edilmiş,yaratan bilir
Adınız bugünün,gönül kaderi
Anılmasıyla çok,sevap edilir

Sen ki yaratana,o kadar yakın
Ellerin havada,göklere akın
Zamanı gelince,sevdadır hakkın
Sevdasıyla çokca sevap edilir

Gönül kervanına,katın sen seni
İçinde taşırsan,sarsana beni
Umudun güneşi,sevdanın teni
Edasıyla çokca sevap yazılır

Dilerim Allah’tan,aşık olasın
İkinci baharda,hakka dalasın
Özündeki nuru,ayrı salasın
Dileğiyle çokca, sevap yazılır

Sevdiğini söyle,sakın gizleme
Başkasına bakıp,farklı izleme
Aşkını ufka yaz,çokta gözleme
Yüreğiyle çokca sevap yazılır

Bahattin’im bende,yari ararım
Sevdiğimi inan,tümden sararım
Onun aşkı için, dilek kararım
Yapılan duayla,sevap yazılır
Bahattin Tonbul
27.7.2012

Bahattin Tonbul
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Sevda

Yıllardır yüreğimde bir ağlayan var
İçim de giriplik ılık ılık dağlayanlar

Gözlerim pınar olmuş durmadan çağlar
Seni bana bağlayan o ırmak içimde akar

Çok yalvardım Allah’a  çıkmasın  diye
Kabul olmadı duam seni orda besleyen var
29.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevda Ateşi

Anılarda durmaz,kalpten vururum
Yüreklere sığmaz,içten kururum
Gönülden gönüle,acır dururum
Sevda ateşini,yakarsan eğer

Gökyüzünde hasret,bedenlerinde
Karanlıkta ışık,yüreklerinde
Tükenmeyen umut,dileklerinde
Sevda ateşini yakarsan eğer
Bahattin Tonbul
7.8.2009

Bahattin Tonbul
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Sevda Ateşiyle

Gökyüzünde bulut, yağmuru taşır
Güneş üzerinde, yüreğin kurur
Yer yüzünde toprak, doğayı taşır
Sevda ateşiyle, yanar durursun

Yaşarken ölmeyi, sana gösterir
Gönülden sevmeyi, kapde estirir
Yağan yağmurları,rüzgar kestirir
Sevda ateşiyle, yanar durursun

Hayat dersini de, verdin ömrünü
Yüce mevlam sana, serdi emrini
Unut bundan sonra, sanal derdini
Sevda ateşiyle, yanar durursun

Bu alemde sevda,  neden yorulmaz
Gerçek seven aşık, ona darılmaz
Seni yaratana, hesap sorulmaz
Sevda ateşiyle, yanar durursun
Bahattin Tonbul
14.10.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevda Bağlarımız

Yarinden ayrılan yarmiydi  dersin
İçindeki aşkın, sönermiydi hiç
Acılar altında, umuda ersin
Sevda bağlarımız, koparmıydı hiç

Yalana aldanıp, söz veremezsin
Düşmana aldanıp, dost göremezsin
Gölgeler altına, can seremezsin
Sevda bağlarımız, koparmıydı hiç

Sen diri oldukça, yıkıcı olma
Sular gibi şen ol, akıcı olma
Korkulu rüyada, sıkıcı olma
Sevgi bağlarımız, koparmıydı hiç

Yari sarmak için, yürek vermeli
Gönül almak için, dilek sermeli
Aşık olmak için, hakka ermeli
Sevda bağlarımız, koparmıydı hiç

Sadakat hapsine, mahkum olmuşuz
Ruhunda titreyip, sebep dolmuşuz
Geceyi gündüze, sahip bulmuşuz
Sevda bağlarımız, koparmıydı hiç

Bahattin’im aşkı, bensiz dağıttın
Bir zamanlar dosttuk, nasıl soğuttun
Gönül ağlarında, bitmez kağıttın
Sevda bağlarımız, koparmıydı hiç
Bahattin Tonbul
19.12.2012

Bahattin Tonbul
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Sevda Bana

Bir milleti kim ağlatır
Yürekleri o dağlatır
Acıları aşk çağlatır
Sevda bize söyletince
……………..Gönülleri o dinletir
……………..Seven yari o inletir
Yüreğimde kazıyorum
Rüzgar gibi azıyorum
Anıları yazıyorum
Sevda bize öğretince
………………Rüyaları o dinletir
………………Hayalleri o inletir
Yaşar iken o ağrıyı
Ruhundaki o çağrıyı
Yüksek dağdaki ağrıyı
Sevdam bize hak söyletir
………………Tanrım bize aşk öğretir
………………Sevenleri bak terletir
Gökyüzüne ne salmıştı
Sancıları nem  almıştı
Yarim çok ayrı kalmıştı
Sevda bize haykırınca
……………..Özlemleri o belletir
………………Seven yari o telletir
Bahattin’im yanar içim
Yar kokusu benim içim
Bedenleri biçim,biçim
Sevda bana bir su içim
……………..Ayrılığı can dinletir
……………..Korkuları kim kirletir
Bahattin Tonbul
23.2.2010

Bahattin Tonbul
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Sevda Bana Umut

Dilim seni söyler, ey sevgili yar
Bana nazar etme, aşkım perişan
O güzel yüzüne, ışığım ayar
Sevdan bana umut, yoktur karışan

Ay yüzlü güzelim, beni anlatır
Yanlızlık gönül de, kulak çınlatır
Seven yürekleri, dostum dinletir
Sevdan bana umut, yoktur karışan

Öyle seversin ki, kalpde solasın
Benden uzaklarda, öksüz kalasın
Ağlayan bedende, haklı olasın
Sevdan bana umut, yoktur karışan

Aşkımı anlatan, mısralar bitti
Geri gelmezisen, yokluğun yitti
Vazgeçmek insanı, boşluğa itti
Sevdan bana umut, yoktur karışan

Kırılsanda kırma, incitme onu
Seversen de sevki, dilinde sonu
Hakikat uğruna, bağlanan konu
Sevdan bana umut, yoktur karışan
Bahattin Tonbul
14.3.2013

Bahattin Tonbul
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Sevda Bir Ateştir

Sevda bir ateşdir, değince yakar
Taşıdığın süre, acıya bakma
Tamam dediğin an, küllerin akar
Yanacaksın ama, sakın ha korkma

Konuşsanda yazsam, bakar alırsın
Bensiz o alemde, nasıl kalırsın
Rotam sana doğru, sapmaz sanırsın
Yanacaksın ama, sakın ha korkma

Kocaman gözlükler, nasıl alacak
Görmeyen sevdayı, kimle bulacak
Çekilen acıyı,  dostla salacak
Yanacaksın ama, sakın ha korkma

Ölebileceksin, sevenler için
Görebileceksin, ayrılık niçin
Umudun adına dostunu seçin
Yanacaksın ama, sakın ha korkma

Tükenmiş yaşamı, özlersen anma
Korktuğun halde, ölüme kanma
İnandığın sevda, boştur ha sanma
Yanacaksın ama, sakın ha korkma

Bahattin’in aşkı, kalpde ehildi
Bastığından ağır, bile değildi
Ciddiye alsaydın, gülüp eğildi
Yanacaksın ama, sakın ha korkma
Bahattin Tonbul
31.7.2013

Bahattin Tonbul
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Sevda Çekmiş

Elleriyle örecekler,
Beni sensiz gömecekler
Ap ayrıymış diyecekler
Sevda çekmiş deli gönlüm

Sarıl Allah’ın ipine
Hiç durmadan bak tipine
Oyari koysan kepine
Sevda çekmiş deli gönlüm
Bahattin Tonbul
9.12.2012

Bahattin Tonbul
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Sevda Çökmüşse

Sensiz geçen ömre, acı ne yapsın
Karanlığın üstü,toprak örtmüşse
Yarini çok seven,aşktan mı sapsın
Sevenlerin üstünü,özlem dürtmüşse

Umudu bağladım yarsiz dağlara
Gölgelerden korkar olmuş bağlara
Güneşin sıcağı düşmüş ağlara
Sevenlerin üstüne,sevda çökmüşse

Yari arar gönlüm,derede çayda
Yıldızlar altında,teke tek sayda
Özlem dolu güler,yaşanır ayda
Sevenlerin üstüne,sevda çökmüşse

Dillerde dolanır,yar senin adın
Kalbime giripde aşkı sapladın
Geçmişi birdaha,nasıl katladın
Sevenlerin üstüne,sevda çökmüşse

Geçmişte bulunur,özlenen anı
Sevdayı tutacak,yoktur bir yanı
Uzaktan da olsa,bak bir kez tanı
Sevenlerin üstüne,sevda çökmüşse

Geceyi gündüze,alıp katarım
Sevdayı katlayıp,hesap yaparım
Gördüğüm güzele,desen taparım
Sevenlerin üstüne,sevda çökmüşse
Bahattin Tonbul
2.6.2012

Bahattin Tonbul
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Sevda Dikeni

Bir kıymık ta sana,azıcık batsa
Gönüllerde sancır,sevda dikeni

Bir su alınca da, iltihap toplar
Yürekleri yakar,sevda dikeni

İncedir görülmez,izinin yeri
İğne ile çıkmaz,yürür dikeni

Vücuda girince,bedeni yakar
Değince üstüne,sevda dikeni

Anlayamazsın sen,göremezsin ki
Sızısıyla durmaz,sevda dikeni

Ayrılık ölümdür,heyecan yapma
Çıkarsa elinden,sevda dikeni

Rahatladığını,anlarsın bir an
Ayırtma yerinde,kalsın dikeni

Acılar içinde,boş yere sorma
Seni bitirecek sevda dikeni
Bahattin Tonbul
2.9.2009

Bahattin Tonbul
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Sevda Dikeni-1

Sevda tikeni batıyor her yanıma
Acıları hiç gitmiyor ki
Nasıl bir diken anlamak çok zor
Bazen acısını duyuyorum yüreğimde
İstiyorum ki,acısın
Bir kıymık gibi,nereye battığı belli değil

Acısı kalbimde hatta tüm benliğimde
İğneyle oynardım çıkartmak için
Canımı daha çok yakıyor
İstiyorum sürekli acımasını,
Hatta yaksın yüreğimi o acı
Hissedeyim tüm sancıları beynimde
Artık o acı ki ruhuma sardıkça tat veriyordu bana
Bir oldum  bütünleştim onunla duramıyorum
Onsuz yaşamaya

Her şey anlamsız
Anlamakta ne kadar zor
Acının tada dönüşmesi,ne kadar güzel bir haz
Ağzımdan başlayıp dillerimde hissediyorum o tadı
Anlatması anlatılması çok farklı
O aşkı anlatacak kelime yok
Bu alemde
O zaman aklıma sen geliyorsun sevgilim
Seni seviyorum
Adına da diyorum haykırıyorum
Yak beni ne olur sevda dikeni
Bahattin Tonbul
3.8.2009

Bahattin Tonbul
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Sevda İçin

Bitmek tükenmek bilmiyor
Bulutlar sarmış gökyüzünü
Yağmur yağacak ardından kalbimin üstüne
Baştan aşağı koşacak sevda
Renklere boyanacak aşk
Kaldırımlar oynamış
Suların üstüne
Bir koşam
Sevda için

Eller elleri ısıtmış
Su tutulmuş üstüne
Gözler düşmüş parlıyor
Güvercin kafesine
Bağırsa da duymaz artık
Buluşmuş baş başa sevenler
Sevdası için

Çiçekler tomurcuk açmış
Çimenler fışkırmış
Simsiyah topraktan
Kadife gibi üstüne sarmış
Kırılmaz artık dizler
Gökkuşağı yedi renge bürünmüş
Kesilse de nağmeler
Dolanır kulaktan kulağa
Sevdası için
Bahattin Tonbul
17.3.2014

Bahattin Tonbul
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Sevda Olması

Biliyormusun çok, içi acıtan
Seven insanların, ayrı kalması
Teni parçalayıp, kalbi acıtan
Yaşayamadığı, sevgi olması

Mümkündeğil iken, yakacak o şey
Mutluluklarını, saracak o şey
Sevenin aslında, tadacağı şey
Yaşatamadığı, sevda olması

Haykırırsa gece, yakalar onu
Perde arkasında, tadılmaz konu
İndi bindi derken, tükenmiş sonu
Yaşatamadığı, sevda olması

Varlığında sırrı, saklıdır inde
Ne sen çözebilin, geçmişi dünde
Dedi kodu sarmış, ağlayan günde
Yaşatamadığı, sevda olması

Ipıssız yollarda, kaybolup durur
Kuşattı bağımı, özlemi vurur
Aşkın bedeli de, yürekte kurur
Yaşatamadığı, sevda olması

Usturayı unut, kirli sakallar
Sığınan limanın, yitik olması
Uçuruma varmış, yalnız çakallar
Yaşatamadığı, sevda olması
Bahattin Tonbul
15.11.2012

Bahattin Tonbul
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Sevda Oluyor

Gönüllere dolan,aşk ihtilaldir
Bunun anlamları,kalbe doluyor
İçerimde solan,canan hilaldir
Yaşanınca gerçek,sevda oluyor

Varlığından bile,habersiz idim
Olmadığın anda,sebepsiz idim
Yeni duygularla,nedensiz idim
Yaşanınca aşklar,Sevda oluyor

Yar ile onları,keşfediyorum
Yalnızlık anlara,kahrediyorum
Umutlu canlara,ah ediyorum
Buluşanca aşklar,sevda oluyor

Onsuz yeryüzünde,yalnız çok koştum
El ele tutunca,gerçek bir hoştum
Günlerce birlikte,sevip coşmuştum
Yaşlanınca aşklar sevda oluyor

İlk görünce onla,sele kapıldım
Aşkın rüzgarıyla,suya atıldım
Akıntıya karşı,ayrı katıldım
Yaşananca aşklar,sevda oluyor

Kovanlara dolan,balı tadayım
Hayalleri solan,yare adayım
Tadacak o dili,nere katayım
Yaşananca aşklar,sevda oluyor

Bahattin’im şu an,balık gibiyim
Yarsiz dolaşınca,alık gibiyim
Eski bir göldeki,sazan gibiyim
Yaşanınca aşklar,sevda oluyor
Bahattin Tonbul
7.9.2010

Bahattin Tonbul
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Sevda Oyalan

Bırakın da seveyim, sevdiğimi bileyim
Gecede gitmiş duman, gönüllerden sileyim
Acı tada o ermiş, söyle yar ben çileyim
Sevda vermişse aman, biraz daha oyalan
Bahattin Tonbul
17.5.2013

Bahattin Tonbul
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Sevda Örülür

Geceler ne kadar, karanlık olsa
Yıldızlar o kadar, yağar görülür
Acılar bedende, yıkanıp solsa
Yaradana yakın, sevda örülür

Dilerim tanrıyı, sevenler arar
Sevenin dostları, herkese sorar
Mahkum olmuş seven, göğsünü yarar
Yaradana yakın, sevda örülür

Hayat bir gölgedir, ölünce biter
Gölgeler kaybolur, sevmesi yeter
Ağlayan bedenin, tez elden gider
Yaradana yakın, sevda örülür
Bahattin Tonbul
17.1.2017

Bahattin Tonbul
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Sevda Ötesi

Hakikat etsede,söyletti bana
Yürekte dururdu,sevda ötesi
Ölümle birlikte,dinletti cana
Toprakta yatandı sevda ötesi

Gitti gideli hiç,akıldan çıkmaz
Seven yüreklerde,aşıklar bıkmaz
Terk edip gitse de,kaşını yıkmaz
Bedende dururdu sevda ötesi

Gönüllerde yatar,orda ağlardı
Yağmurlar yağınca,suda çağlardı
Tuttuğu sevdayı,kalpte bağlardı
Kaçıp da kurtulmaz sevda ötesi

Umudu koymadı,sudan içene
Hasreti bağladı,candan geçene
Yarinden ayrılıp,özlem biçene
Unutmaz mı dersin sevda ötesi
Bahattin Tonbul
3.9.2011

Bahattin Tonbul
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Sevda Sorarsın

Ne ararsın aşkı,ruhum içinde
Sen nesin ki bana,sevda sorarsın
Bir sen vardın birde benim içimde
Beni ölüm ile nasıl yorarsın

Sevgi tatmıyorsam,bundan sana ne
Paha biçiyorsan,gönül bahane
Göz göze olursam,yaşam şahane
Sen nesin ki bana,sevda sorarsın

Ruhum esir iken,mühür ibadet
Sevdayı tadarken,ona dua et
Özünde kaynayan,yarsiz şahadet
Sen kimsin ki bana,sevda sorarsın

Gördüğüm hayali,inan unutmam
Güneş ile ayı,nasıl bir tutmam
Sessiz bu dünyayı,yalnız kurutmam
Sen nesin ki bana,sevda sorarsın

İkimiz el ele,geçsek köprüden
Sır olur mu dersin,aşkı eskiden
İçtiğim kadehle,acı çektiren
Sen nesin ki bana,sevda sorarsın
Bahattin Tonbul
27.2.2011

Bahattin Tonbul
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Sevda Treni

Yükünü bulup ta nasıl çekersin
Yüreğimde acı yari seveni
Gurbete atıp da nasıl sekersin
Dolmuşta gidiyor sevda treni

Ayrılıklar yakar çığlıklar atar
Rayların üstünde oyunlar yapar
Diyardan diyara dostunu satar
Nasılda haykırır sevda treni

Yüreğinde ateş odunu yakar
Gönülden sevenler hep ona bakar
Sancılar içinde yarine tapar
Hakkına bağlamış sevda treni

Demirler üstünde demirden teker
Bütün vagonları nasılda çeker
Sevip de sevilen bedende biter
Ruhunu kaplamış sevda treni
Bahattin Tonbul
10.6.2009

Bahattin Tonbul
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Sevda Türküsü

Bu garip dünyası,aşkta hayırdı
Dağların üstünde geçmez bayırdı
Bu yolla sevenler hakkı kayırdı
Dillerden düşmüyor sevda türküsü

Seni deli gibi seven yüreği
Gökyüzüne çıkan sevda direği
Gözümdeki yaşı,silen meleği
Dillerden düşmüyor sevda türküsü
Bahattin Tonbul
11.9.2011

Bahattin Tonbul
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Sevda Üstüne

Göz yaşı silecek mendili de yok
Acılar taşıyor sanki üstüne
Gönlünde kabusu sevgisi de yok
Öleyim istersen sevda üstüne

Karanlık içinde,olan acının
Ezgisi namesi,bütün sancının
Aşkı kaybolmadan,duran tacının
Öleyim istersen sevda üstüne

Aşığın olmadan,gülerim öyle
Güftesi yok bunun,sazınla söyle
Şekilci hayatın,tükenir böyle
Öleyim istersen sevda üstüne

Aşkı tanımaz o senin yüzünden
Zamanı tüketti sevgi özünden
Ömrü kayıp gitti dünya gözünden
Öleyim istersen sevda üstüne

Aynalara bakıp güzelim dersin
Kibirin gururun gönlüne ersin
Hata arama sen hakikat versin
Öleyim istersen sevda üstüne

Denizi karanlık gülemez yüze
Yaşanan anıyı sersen o göze
Gecesi ızdırap,sevgisi öze
Öleyim istersen sevda üstüne
Bahattin Tonbul
24.1.2012

Bahattin Tonbul
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Sevda Yıldız

Elimden tutmuştun, yalan dünyada
Ufkuma düşmüştün, çoban yıldızı
Beni tanımadan, daldın rüyanda
Gökyüzünde yanan, sevda yıldızı

Gözlerin aklımda, kaybolmadın sen
Gördüğüm rüyayı, unutabilsen
Ağzımda ki tatı, kaybetmemişsen
Gökyüzünde yanan, sevda yıldızı

Yağmur seni alıp, götürdü ise
Geceler karanlık, umudu bilse
Ağlayan gözleri, silen değilse
Gökyüzünde yanan, sevda yıldızı

Düşecek tut yoksa, içim çırpıntı
Yarden ayrı kalmış, kalbin kırpıntı
Uzakta da olsa, bitmez sarsıntı
Gökyüzünde yanan, sevda yıldızı

Yerler ıslanmışsa, anlayamazsın
Yanlış ezberlenmiş, tanıyamazsın
O yarden gizlice, horlayamazsın
Gökyüzünde yanan, sevda yıldızı

Bahattin ebedi, içlenir için
Tut elini yoksa, yüreğin niçin
Götürür ruhunu, ateş su için
Gökyüzünde yanan, sevda yıldızı
Bahattin Tonbul
19.1.2015

Bahattin Tonbul
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Sevda Yükü

Sevmenin bu kadar zor olduğunu
Aşkın yaşama zehir kattığını
Hasret ve ayrılığın tadılmadığı an
Sevda yükü hafif olur o zaman

Sevmek bu kadarmı kolaymış
Aşk yaşama tad katarmış
Hasret ve ayrılığın oluştuğu an
Sevda yükü taşınmaz olur o zaman
16.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevda Yürekte Ateş

Sevda yürekte ateş, düşeni elbet yakar
Susarsan sabır dile, duadır kulak çınlar
Konuşursa dillerin, anarsan kalbe akar
Haykır susma ey gönül, ümitsiz olmaz canlar

Nasip kadar güzelsen, sevdiğine eminsin
Senin adın sevgidir, iyi olsan teslimsin
Hayallere kapılıp, yaşatana teslimsim
Haykır susma ey gönül, ümitsiz olmaz canlar

Affetmek sana düşer, ne ederse etsinler
Önemli değil onlar, senden uzak gitsinler
Rafa kaldırıp unut, cöpe attın desinler
Haykır susma ey gönül, ümitsiz olmaz canlar

Var olanı yok sayma, olabileni yaptın
Yanlarına kar sansın, sen Allah’a hep taptın
Haklı olmak istersin, yanlış yoldan tez saptın
Haykır susma ey gönül, ümitsiz olmaz canlar

Bütün sevenler masum, son halini unutma
Dost bildiğin o hasım, cehennemdir sapıtma
Yalnız ben yaptıramam, uzaklardan kırıtma
Haykır susma ey gönül, ümitsiz olmaz canlar
Bahattin Tonbul
26.8.2015

Bahattin Tonbul
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Sevdam Divane

Sevmek ister gönlüm, yar dudağından
Sevilmek istersen, ömrüm pervane
Bir parça alevmiş, sol yanağından
Kızgın kokusunda, sevdam divane

Düştükçe vurulmuş, yüzüme yer yer
Ruhum acılardan, ona da sır ver
Anlından dökülen, yaşlara ter ser
Yarin kokusunda, sevdam divane

Karanlık gecede, uçan kelebek
Yıldızlar parlıyor, oda bir melek
İçimden geçenler, olsada dilek
Kızgın kokusunda, sevdam divane

Ağaçlar yeşerir,yapraklar kurur
Çiçek dalların da, solmadan durur
Dalından düşeni, toprak soldurur
Kızgın kokusunda, sevdam divane

Tam sevecektim ki, açtın aramı
Gece yıldızları, saran karamı
Aklıma geldikçe, sevdan sıramı
Yarin kokusunda, sevdam divane

Görüntün  vurmuştu, içtiğim suya
Mehtabını sardım, sevgimiz buy a
Aşkımız busende, düşmüş pusuya
Yarin kokusunda, sevdam divane
Bahattin Tonbul
21.8.2012

Bahattin Tonbul
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Sevdam İçin

Sevdam için oldun, kaldın günlerce
Aç kolunu oyna, bensiz sevdiğim
Kokun durur hala, gitmez yıllarca
Sen varken de derdim, canım sevdiğim

Güldükçe yüzünde, simsiyah bende
Ağrıdı aylarca acılar tende
Yürek esir düşmüş, hayalim sende
Sen varken de derdim, canım sevdiğim

Kıymeti bulunmaz, sen olmayınca
Oynanan oyunlar, duyulmayınca
Hayalin gitmiyor, ömrüm boyunca
Sen varken de derdim, canım sevdiğim

Kalbimin içine, seni yazanım
Gökyüzünde uçup, kuştu ozanım
Damla damla akan, kanla yazanım
Sen varken de derdim, canım sevdiğim

Uzaktan hayalin, çiçeksiz saksı
Birlikte oynadık, yapmıştık raksı
Ellerin titriyor, hala yapraksı
Sen varken de derdim, canım sevdiğim

Bahattin’im  güz mü, geldi içine
Kalbin duracaksa, sevdan hiçine
Sen şiirsen oku, doğsun gücüne
Sen varken de derdim, canım sevdiğim
Bahattin Tonbul
10.7.2013

Bahattin Tonbul
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Sevdamı Canım

Damarında dolaşan,ben kanındayım
Yüreğinde oturup,yaşlanmaktayım
Ölmüş olsan bile sen,
Sabahlar doğurmasın
Gönlümse soğumasın
Aşkımız solmasın hiç
Yattığın toprak bensiz olmasın

Fırsat tanımayacağım
Sevdan ile dolaşıp
Usanmadan sıkılmadan
Hatta bıkmadan seni arayıp
Soracağım

Dilekleri yer
Çilekleri yar
İçimdeki aşkın durmadan yakar
Bakar bakar gözlerim
Tek başıma kalmış sensiz ağlar
Dileğim meleğim benim
Seni sonsuza dek sayıklar
Uğrunda bu canım
Rüyalarımda akan kanım
Toplayıp kalbimle aynı
Yürüyen ayaklarım
Ruhumda hayal edip
Karanlıkta saklarım
Sana olan sonsuz sevdamı
Canım
Bahattin Tonbul
6.8.2010

Bahattin Tonbul
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Sevdamı Sezen

Kesilmiş bir roldü,başımdan geçen
Hoş geldin omzuma,ayrılık sezen
Özledik bekledik,hasretlik seçen
Koyduğun gibiyim,aşkımı ezen

Dostunu  düşmanı,çıldırtamadın
Geçmişi özünden,kaldırtamadın
Yerin hazır döndün,aldırtamadın
Koyduğun gibiyim,sevdamı sezen

Bir sonbahar idi,buluşacaktık
Kışlar gelip geçti,alışacaktık
Buz gibi eriyip,karışacaktık
Koyduğun gibiyim,sevdamı sezen

Gidince yıllarca,sen gelmez oldun
Yolunu gözlerken,ben özler oldum
Kapını çalınca ses vermez oldun
Koyduğun gibiyim,sevdamı sezen

Sevdamıza yemin,ettik ikimiz
Kuşlar gibi yuva yaptık ikimiz
Seni bekler iken,gitti tikimiz
Koyduğun gibiyim,sevdamı sezen

Bahattin’im sana bakamıyorum
Yaşanan yıllarla,akamıyorum
Yüreğim hep sende,çıkamıyorum
Koyduğun gibiyim,sevdamı sezen
Bahattin Tonbul
26.2.2012

Bahattin Tonbul
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Sevdamın hayali

Gelecekte aradım,hem dünü hem bugünü
Baktığım bütün yerde, onun aşkı tadı var
Gönülden yaralıyım,unutulmazdı ünü
Yaşadığım her yerde, sevdamın hayali var

Toprağı eşelesem,ben onu hissederim
Yüreğim tutmazsa,beynime nakşederim
Allah’a dua etsem,hepten affını isterim
Ağladığım heryerde,sevdamın hayali var

Dağlarda taşlardadır,bıraktığı izleri
Unutmaz o gittiği, yerde anar bizleri
Hayaller etmiyorsa,unutmuş bak sizleri
Anacağım her yerde, sevdamın hayali var

Yerde gökte ararken,aşkın adını sordum
Geçmişi ilaç bilip,hatıralara yordum
Sanki yanan ateşe,sarılan gerçek kordum
Tutunduğum her yerde sevdamın hayali var

Benden ayrı açtığın,çıkmasın sonsuz fallar
Gitmez özdeki sevda, durur yanakta allar
Nasıl aşkmış Allah’ım yeri göğü hep sallar
Yaşadığım her yerde, sevdamın hayali var

Esen rüzgarlarında,sürüklenen kokundu
Bana ilk baktığında,sapladığın okundu
Bu aşk ikimize de,gerçekten de dokundu
Yaşadığım her yerde, sevdamın hayali var
Bahattin Tonbul
12.11.2011

Bahattin Tonbul
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Sevdamın Özünde

Sevdamın özünde, hergün yanarsın
Gözlerin içine duman girmesin
Aldığın acıyı geçer sanarsın
Ellere baktıkça beni görmesin

Dostlara söyleyip beni aldatma
Yara olur beden, bakıp çatlatma
Gittiğin o yolda, yalnız ağlatma
Ellere baktıkça beni görmesin
Bahattin Tonbul
21.7.2013

Bahattin Tonbul
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Sevdamız

Sevdamız
Sevdalanmış
Yılların kare kökü üstüne
Yirmi dört ayara bağlamış
Sevgiyi
Ne ile çarpılacak habersiz zavallı
Sefil yaratık
Ruhun dinlenmeyecek
Yirmi dört saat
Ateş üstünde tütecek
Burnumda sevdamızın kokusu
Kulaklarımı çınlatacak
Derinden gelen sesin
Her saat başı ve
Sabahtan akşama
Dinmeyecek
Göz yaşı pınarları
Kuruyacak
Susuz çöl misali
Konmayacak hiçbir yere sensiz gönül
Diller duracak
Eller tutmayacak
Doğa günden güne ısınacak
Gök yüzü yıldızlar üstünde olacak
Karanlıkları aydınlanmayacak
Ta ki mahşere kadar
Sevgimiz sevdamız aşıklar gibi
Nesilden nesile söylenecek
Sonsuzlaşacak gönüllerde
Hiç mi hiç  bitmeyecek
Bu yerlerde
Sevdamız
Bahattin Tonbul
15.8.2010

Bahattin Tonbul
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Sevdamız Üstüne

Sus artık orda kal, sen kalbimdesin
Aşksız yaşamaya, izin veremem
Seni seviyorum, hep içimdesin
Sevgimiz üstüne, toprak seremem

O çorak vadinin, son kenarında
Tek başına yaşar, aşk pınarında
Tükenmiş umutlar, sevda zarında
Sevdamız üstüne toprak örtemem

Yapraklar dökülmüş, yerlerde akan
Nasıl bir ağaçtı, semaya bakan
Unutulmuş aşkı, dillerde yakan
Sevdamız üstüne toprak örtemem

Neden böyle dalgın, kalbinde yaran
Sevenin gönlünde, ateşler saran
Umudu tükenip, sonsuza varan
Sevdamız üstüne toprak örtemem

Belki çok sevmişsin, anlat derdini
Sözlerine kanar, özlem serdimi
Yazıyor yüreğe, gönül verdimi
Sevdamız üstüne toprak örtemem

Yeniden çizilir,yüzün ellerin
Sevmeye kalkınca, susmaz dillerin
Hiç aklımdan çıkmaz,sensiz güllerin
Sevdamız üstüne toprak örtemem
Bahattin Tonbul
6.8.2012

Bahattin Tonbul
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Sevdan Dolsun

Acılar gönüllerde solsun
Gittiğin o yer cennet olsun
Sen benim içimde bir kolsun
Yüreğine can sevdam dolsun
Bahattin Tonbul
21.6.2012

Bahattin Tonbul
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Sevdan Duruyor

Sen gönlümde solan, enson bireşsin
Kurduğumuz yuva, bomboş duruyor
Yüreğimde yanan, gerçek güneşsin
Ömrünü verdiğin, sevdan kuruyor

Saçların döküldü, apak olmadan
Kıskanırdın beni, ayrı durmadan
Çekip gidemedin, beni bulmadan
Canını verdiğin, sevdan duruyor

Gökyüzünde saklı, ayrı durmasın
Esen rüzgarlarda, aşkı vurmasın
Karanlıkta korkar, yari yormasın
Özlemi verdiğin, sevdan duruyor

Can evinde gizli, seven kalmasın
Bitmeyen hasreti, kimse almasın
Umudun içine hasret  salmasın
Ruhunu verdiğin, sevdan duruyor

Hayalin aklımda, hiçde çıkmazsın
Zor günümde beni, satıp yıkmasın
Gölgeye saklanmış, açıp bakmazsın
Rüyalar altında, sevdan duruyor

Bahattin evinde, seni bekliyor
Yaralı göğsüyle, acı ekliyor
Doğmayan yıldızı, nasıl tekliyor
Gizlenmiş aşkınla, sevdan duruyor
Bahattin Tonbul
26.12.2013

Bahattin Tonbul
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Sevdan Eğer Kışsa

Sevdan eğer kışsa, hayat zor olur
Ömürde baharı, yaşarsan ölmez
Kimseye anlatma, aşkın kaybolur
Gökyüzünde yarin, toprağa gelmez

Fani olan dünya, aklın başında
Dünya zindan ise, gönül yaşında
Vefası bilene, zaman aşında
Gökyüzünde güzel, nazara gelmez

Hangi kırık kalbin, duasıdır o
Aşkını parlatan, aynasıdır o
Ettiğin dualar, meyvasıdır o
Gökyüzünde güzel, geriye gelmez

Hasret buram buram, ayakta tutar
Güller demet demet,  seveni yutar
Gülden uzak kalma, özletir satar
Gökyüzünde güzel, dönüpde gelmez

Yaşam bir sevdaysa, aniden geçer
Yürek hakim olmuş, Allah’ı seçer
Sevdiğin nede o, bizden vazgeçer
Gökyüzünde melek, elbette ölmez

Bir canımda kalsa, sana gelirim
Alsan o canıda, yalnız ölürüm
Öl desende ölür, onu bilirim
Gökyüzünde melek, tabi ki ölmez
Bahattin Tonbul
18.11.2013

Bahattin Tonbul
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Sevdanı İçime

Saniye saniye, seni yaşarken
Yıllarım geçiyor, bunu bilesin
Hayalin rüzgarda, dağlar aşarken
Sevdanı içime, gömdüm bilesin

Zaman zaman takip, etmek nasılmış
Gün gün seni arar, kalbim kasılmış
Öğrenecek diye, şarkın fasılmış
Sevdanı içime, gömdüm bilesin

Sesizce dinleyin, aşkın sesini
İhtiyacım vardı, tut nefesini
Duyulacak diye, ver hevesini
Sevdanı içime, gömdüm bilesin

Yağmurlar yağmışsa, toprak havasız
Yapraklar düşüyor, kimdir vefasız
Dalları tutacak, sırdı sevdamız
Sevdanı içime, gömdüm bilesin

Akan nehir gibi, alır götürür
Üstümüze çamur, seller getirir
Elekte kalanı, seven bitirir
Sevdanı içime, gömdüm bilesin

Bahattin kolaydır, noktayı koymak
Zor ile başlayıp, yalanı oymak
Seviyorum demek, gönlünü soymak
Sevdanı içime, gömdüm bilesin
Bahattin Tonbul
28.10.2013

Bahattin Tonbul
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Sevdanı Taşıdım

Sevdanı taşıdım, yalan dünyada
Anılar çizmişiz, haberin var mı
Karanlık gecede, sonsuz rüyada
Acılar çekmişiz, hayalin yar mi

Rüzgarla kayboldu, yaşanmış eller
Zamanla yol çekmiş, dikensiz güller
Ümide bağlandı, şarkıda diller
Sararıp solmuşuz, haberin var mı

Yari kaybolanın, hali dumandır
Gönül sesi aşkta, bitmez zamandır
Yüreğine bağlı, sevgi tamamdır
Harcanıp gitmişiz, haberin var mı

Denizin ufkunda, beliren kara
Ateş gibi kanmış, ne biçim yara
Ruhunda tükenmez, verilmiş ara
Allah’a kavuşmuş, haberin var mı

Kader eklendikçe, özü sağlandı
Ay gibi yıldıza, sözü bağlandı
Dumansız ateşde, yüzü dağlandı
Şarkıdan türküden, haberin var mı

Bahattin çark etti, hayali melek
Çöllerde kayboldu, sorulmaz  felek
Mecnunda gezerdi, doyulmaz dilek
Havaya söylendi, haberin var mı
Bahattin Tonbul
5.11.2013

Bahattin Tonbul
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Sevdanı Unutamam

Seni bende bulamam
Yüreğimden atamam
Farklı olan sevgimi
Başka yerde tutamam

Ayrı olan gönlümde
Yaşadığım bölümde
Ruhumu ayırtmadım
Yarden ayrı ömrümde

Acıtarak bakamam
Aşkı yardan atamam
Damarımı kaplayan
Sevdanı unutamam
Bahattin Tonbul
15.2.2009

Bahattin Tonbul
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Sevdanın Ateşi

Yalnız bıraktığın, yolda yürürüm
Yaşanan aşkımın, anısı bende
Gece rüyalarda, seni görürüm
Sevdanın ateşi, gitmez tenimde

Acınla ağlayıp, seni beklerim
El ele tutarak, özler beklerim
Bu alem olmazsa, yine beklerim
Sevdanın ateşi, gitmez tenimde

Yürümem kimseyle, ben bu yollarda
Sen olmazsan durmam, farklı kollarda
Gün geçtikçe özler, oldu yıllarda
Sevdanın ateşi, gitmez tenimde

Unutamam seni, unuttum sanma
Aşkın yeri yoktur, sakın ha kanma
Düştüğün toprakta, kinlenip anma
Sevdanın ateşi, gitmez tenimde

İstesende artık, yarattın bana
En kötü günümde, arattın bana
Melekten gayrisi, hayaldir sana
Sevdanın ateşi, gitmez tenimde

Bahattin aşkına, yandı seninle
Mum gibi eriyip, söndü seninle
Gözyaşı özünde, akar seninle
Sevdanın ateşi, gitmez tenimde
Bahattin Tonbul
20.4.2013

Bahattin Tonbul
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Sevdanın Delisi

Dolmuş kalbine bak dünyanın seli
Aşığın sevdiğine uzanan eli
Tutamazsın bırak artık ne olur deli
Yağmur dolup taşmış ırmaklardan göllere
İnsan buya kaplamış gözyaşları
Unutma ne olur dağlardan esen yeli

Yaban güvercini gibi korkma
İkimizin sevdasına hor bakma
Gökyüzünde dumanlı ateş yakma
Akar durur çeşmem sevdanın delisi
Bahattin Tonbul
27.2.2011

Bahattin Tonbul
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Sevdanın Kudreti

Annenin bakışı bakarken soldu
Sendeki bakışın,gücü ne kadar
Gözüme akan yaş,akarken doldu
Sevdanın kudreti,söyle ne kadar

Umudum sendeydi,aşkın içimde
Ruhumu katmadın,unut içimde
Verdiğin sıcaklık kurur içimde
Sevdanın kudreti,söyle ne kadar

Gece karanlıkta,seni ararım
Gündüz aydınlıkta,kime kanarım
Ben senin için can,her gün yanarım
Sevdanın kudreti,söyle ne kadar

Elinden elimi,nasıl bıraktın
Hakkın sevdasında,sanki çıraktın
Terk edip gidince,benden ıraktın
Sevdanın kudreti,söyle ne kadar
Bahattin Tonbul
6.3.2011

Bahattin Tonbul
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Sevdanın Ötesi

Gece karanlıkta,
Yalnız meydanlıkta
Kaynar çaydanlıkta
Buharlaşır durur
Sevdamın ötesi

Yanması bir dursa
Ateşle bir sönse
Umutlar hep bitse
Yinede beklermiş
Sevdanın ötesi

Sevgisi kalbinde
Özlemi dilinde
Yaşanan ömürde
Bekleyip dururmuş
Sevdanın ötesi
Bahattin Tonbul
3.9.2011

Bahattin Tonbul
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Sevdanın Sihrine

Sevdanın sihrine, nasılda kandık
Tövbeler eyledik, görmesin yüzü
O yarin kapısı, diyerek yandık
Gönülden tutuştu, söylesin bizi

Eğledik yorulduk, yollara düştük
O yarin aşkıyla, dağları aşdık
En sonunda hakka, candan ulaştık
Yürekten tutuştu, beklesen bizi

Hasretin özünde, izleyip bakma
Geçmişte anıyı, dostlara yıkma
Açtığın kolları, bomboş bırakma
Severek tutuştu, beklesin bizi

Görmeden düşmüştür, sarhoş aşkına
Elini uzatma, görmez şaşkına
Dillerde dolanan, sözde kaçkına
Diyerek tutuştu, beklesen bizi

Gecelerde yanan, tek rehberimsin
Yanağımda ıslak, akan terimsin
Hayallerden çıkmaz, son ezberimsin
Özleyip tutuştu, beklesen bizi

Bahattin içeri, taşıyamazsın
İyi mi kötü mü, yaşıyamazsın
Derinden derine, boşuyamazsın
İzleyip tutuştu, beklesen bizi
Bahattin Tonbul
19.12.2013

Bahattin Tonbul
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Sevdanın Yollarında

Sevdanın yollarında, garip bir kuştu gönlü
Hor görme be kardeşim, bir çula sattı seni
Kazancı aşkı garip, ağlayıp uçtu gönlü
Yarla var olmuş iken, ateşe attı teni

Aynı yardan var olduk, sen altınsan ben buyum
Göz yaşları aktıkça, toprağa kaçtı suyum
Hayat aşka bağlanmış, gümüş olsa son uyum
Yarden ayrı kalınca, ateşe attı beni

Kah gülüp ağlıyoruz, dağlar delecek gücü
Kuş kanadı çok narin, karaltıda yar öcü
Keşkeler yaşanır mı, umutta acı içi
Yarden ayrı kalınca, ateşe sattı teni
Bahattin Tonbul
28.12.2013

Bahattin Tonbul
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Sevdası

Sevdası yaralı, kendisi mahkum
Açısı gönlünde, umudu nerde
Karanlık gece de, gölgesi hakim
Yaşatır ömründe, hayali nerde
13.5.2017

Bahattin Tonbul
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Sevdası Gönülde

Yağan yağmurlarda, bayırın gülü
Toprak doymuş suya, yari özledim
Şarkılarda kurmuş, dilli bülbülü
Sevdası gönülde, ayrı gözlerim

Mahkumdur yüreği, kaybolmuş özü
Yarine bağlanmış, yıkanmış yüzü
Hayali ardına, verilmiş sözü
Sevdası gönülde, ayrı gözlerim

Geçmişindeözlem, tükenmez umut
Gelecek zamanı, cennette unut
Gükyüzünü sarmış, sisli bir bulut
Sevdası gönülde, ayrı gözlerim

Dilerim Allah’tan, unutulmazsın
Güneşe serseler, kurutulmazsın
Tek başına yari, uyutamazsın
Sevdası gönülde, ayrı gözlerim

Vursalar kalbine, hiç bir kan akmaz
Sevdiğin gönülde, ayrılıp bakmaz
O yar ateş almış, dostları yakmaz
Sevdası gönülde, ayrı gözlerim
Bahatt,in Tonbul
7.6.2014

Bahattin Tonbul
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Sevdası İster

Sevdiğine aşık, olmuşsa biri
İster hayal ister, rüyada göster
Müstehaktır ona, hertürlü kiri
Karşı gelmez ise, sevdası ister

Akıl var fakir var, itiraz etse
Acı verir yare, gölgesi gitse
Ölüm gibi gelir, acısı yetse
Karşı gelmez aşka, sevdası ister

Adını da yazsam, dağlara taşa
Hiç bıkmadan bakar, simsiyah kaşa
Yüreğinde kurur, ıslanmaz yaşa
O yari özlersen, sevdası ister

Okuyan gözlere, bir ömür biçtin
Dokunsa göğsüne, var iken hiçtin
Ölümsüz sevdayı, sen ona biçtin
Geliyor desende, sevdayı ister

Mısralar kaybolmuş, sevgi özünde
Tükenen huzuru, elbet izinde
Tükenmez umudu yarin gözünde
Gelecek desende, sevdayı ister

Bahattin isterdi, aşkı görünmez
Hak dediği kalpde, elbet silinmez
Herşey görünsede, yari erinmez
Gelecek desende, sevdayı ister
Bahattin Tonbul
1.4.2014

Bahattin Tonbul
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Sevdası Tükenmez

Sevdası tükenmez, ölmez aşkımız
Gönül ateş dolmuş, bilmem ben kimim
Özleyen ruhumda, bitmez aşkımız
Hayaliyle söner, desen ben kimim

Ben kimim ben kimim Allah aşkına
Sevdiysem yürekten, dolsa şaşkına
Dost kalmanın yolu, seven aşkına
Hayaliyle ağlar, desen ben kimim

Gölgelere baksan, beni anlarsın
Can dokunmasanda, neden bağlarsın
O kadar yakısın, onsuz ağlarsın
Hayaliyle oynar, desen ben kimim

Öylece beklemek, durup sabretmek
Dikene baktıkça, gülü haketmek
Gündüzü andıkça, gece terketmek
Hayaliyle oynar, desen ben kimim

Allah aşıkları, sarar hazmeder
Tatlı tatlı güler, kula hükmeder
Gökteki yıldızı, alır yokeder
Hayaliyle oynar, desen ben kimim

Önemli olanı, yaşamak değil
İnsanı sevdikçe, Hakka tam eğil
Kalmayı düşünme, toprakdır meğil
Hayaliyle oynar, desen ben kimim
Bahattin Tonbul
19.11.2013

Bahattin Tonbul
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Sevdasına

Başka bir yar sevmek için
Bakmam inan başkasına
Yüreğimden çabuk geçin
Doymam onun sevdasına

Dilerim Allah’tan sana
Mekanı cennetten yana
Toprağı helaldır bana
Doymam onun sevdasına

Aşkımıza razı olduk
Yolumuz da sonu bulduk
Her çiçekten dalı yolduk
Doymam onun sevdasına

Arıya sordular bizi
Dost eline de yarin izi
Tatlı balı bulur sizi
Doymam onun sevdasına

Yüzünde duruyor beni
Yalan deyip güldü yeni
Ateş  çemberinde teni
Doymam onun sevdasına

Bahattin’im hangi derde
Oturup kaldım o yerde
Dağda bayırda son perde
Doymam onun sevdasına
Bahattin Tonbul
14.10.2012

Bahattin Tonbul
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Sevdasız Kalacaklar

Gökyüzünde yıldızı,toprağında konaklar
Gönüllerden vazgeçmez,ayrı duran yanaklar
Bu dünyada milletin,düşmanı sanacaklar
…Güneşinde nur doğdu,gölgesinde yar saklar
…Hasret bağrını deldi,sevdasız kalacaklar

Hayalleri kapladı,geceleri rüyamda
Yüreğime sapladı,heceleri kafamda
Karanlıkta topladı,ecelleri şafakta
…Güneşinde nur doğdu,gölgesinde yar saklar
…Hasret bağrımı deldi,sevdasız kalacaklar
Bahattin Tonbul
27.3.2010

Bahattin Tonbul
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Sevdaya Layık

Ne kırıl ne ağla, ama yine de
Kalbi çöpe atma, hayata diren
Dayanmak sevmektir, hayat ginede
Sevdaya layıktır, gönüle giren

Bazen çok ağırdır, uzaktan sevmek
Nefessiz yüreği, hayali övmek
Çok uzaklardayken, dizini dövmek
Sevdaya zor olur, hasrete eren

Sevmek yaşamaksa, gönülde durur
Layık olabilmek, sevgide kurur
Yar taşıya bilmek, aşkı ondurur
Sevdaya layıktır, gönüle giren

Gözlerim uykuda, uyanır sanma
Sen uzaklardasın, yalnız ha kanma
Benden başkasına, sakın aldanma
Sevdaya layıktır, gönüle giren

Her iki dünyada, ağlattın beni
Gittiğin diyarda, çağlatın yeni
Birlikte cehennem, yaksada teni
Sevdaya layıktır, gönüle giren

Yalan mı söylerim, o güzel yare
Birlikte solacak, toprağı kare
Yürekten yüreğe, mısram avare
Sevdaya layıktır, gönüle giren
Bahattin Tonbul
22.8.2012

Bahattin Tonbul
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Sevdayı

Arsıza hırsıza karşı olalım
Ahlaksıza karşı emin olalım
Bir olup sevelim,aşkı bulalım
Sevedayı elele taşıyalım biz
Bahattin Tonbul
17.7.2012

Bahattin Tonbul
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Sevdayı Ateşle

Severse yarimi ayırtma tanrım
Canımın canısın,candan sevdiğim
Zamanla yerlere,döküp tanırım
Yok olan dertlerin biter mi dersin

Ruhum coşar ağlar,bense gülemem
Bedenime sarmış,gel de diyemem
Sancılar bağrımda çözsen bilemem
Uzaklara atıp,sana kıyamam

Seninle yaşantım,anlam kazandı
Acıyı tatmadık,birlikte canım
Aniden kaybolman,anla yazandı
Sevdayı ateşle,yakardı kanım
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Sevdayı Gönülde

Umuttur sabaha bırakılan gün
Rüzgarla gelecek,belki de o gün
Tebessüm bitmeden,mutluluktu dün
Sevdayı gönülde,tutabilirsen

Hayattır dilenen,yürekte sevgi
Bitmiyor dünyada,o sonsuz övgü
Dilerim Allah’tan,çoğalır sevgi
Aşkını gönülde tutabilirsen

Özünde çoğalır,o müthiş huzur
Sevgiyi taşıyan,şiirler kazır
Kalbinde solacak,aşkımız hazır
Sevdayı gönülde tutabilirsen

Yapılan paylaşım,dost ile olur
Büyüyen özlemi,Allah’ım alır
Hasret denilince,sevende kalır
Sevdayı gönülde tutabilirsen

Ölmeden öncede,seviyom dedin
Beni çok severken,ölüyom dedin
Bu yüzden giderken,gülüyom dedin
Sevdayı gönülde tutabilirsen

Bahattin’im gökte,yağmur yağacak
O güçlü sesiyle,bana doğacak
Aşkımı saracak cana sığacak
Sevdayı gönülde tutabilirsen
Bahattin Tonbul
10.7.2012

Bahattin Tonbul
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Sevdayı Silemezsen

Sevdayı silemezsen, o da aşkı silemez
Hayaliyle yaşatsan, rüyalar da görülse
Sevgi dolu gönüller, eş de dosta  bilinmez
Gülen gözler ıslansa, seven yare erilse

Herşey şaşırıyormuş, merak da ediliyor
Bilgelik yılların da, umut aşkı güdüyor
Merhamet duyguları, bana acı veriyor
Gülen gözler ıslansa, seven yarde erilse

Bana bakan son yüzü, giden aşkta görmezsin
Sevda çeken yüreği, ona buna vermezsin
Umutlarla yaşattın, yere göğe sermezsin
Gülen gözler ıslansa, seven yare erilse
Bahattin Tonbul
17.5.2015

Bahattin Tonbul
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Sevdayı Sunarsa

Sevdayı sunarsa, alıpda şükret
Affetmeyi bilir, isterse tanrım
Sil gözyaşlarını, teselli sen et
Kederleri hayra, sen çıkar tanrım

Geceye saçılan, yıldızlar gibi
Gönlüme ışık ol, yağmurda tipi
Sıkıntı anımda, ağlatır sabi
Kederleri hayra, sen çıkar tanrım

Hüzünlerde olgun, beni taşıttın
Cahili cahille, sarıp kuşattın
Anıları dua, ile yaşattın
Kederleri hayra, sen çıkar tanrım

Karanlıkta doğan, güneşim olsan
Yüreğimi yakan, ateşle dolsan
Ben olsanda bende, benimle solsan
Kederleri hayra, sen çıkar tanrım

Dünyayı keşfetmek yar ile oldu
Çiçeklerin ucu, o yokken  soldu
Yağan yağmurlarda, yüreğim yoldu
Kederleri hayra, sen çıkar tanrım

Dertten kurtulmadı, bunca seneler
Güllerle tanıştı, nice haneler
Acılı yarayı, toprak yeniler
Kederleri hayra, sen çıkar tanrım
Bahattin Tonbul
12.12.2013

Bahattin Tonbul
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Sevdayı Taşırdı

Ağlayan gözlerin akamadığı
Kızan gözlerin yakamadığı
Yakan o gözlerin bakamadığı
Sevdayı taşırdı gerçek aşıklar

Karanlık gözlerin göremediği
Yaşayan gözlerin eremediği
Esen o gözlerin seremediği
Sevdayı taşırdı,gerçek aşıklar

Okuyan gözlerin okunamadı
Kızaran gözlerin bakınamadı
Seven o gözlerin yakınamadı
Sevdayı taşırdı,gerçek aşıklar

Bahattin’im bende,gözlerim ağlar
Umudu bağlayan sözlerim dağlar
Yağan yağmurlarda,özlerim çağlar
Sevdayı taşırdı,gerçek aşıklar
Bahattin Tonbul
26.8.2011

Bahattin Tonbul
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Sevdayı Yalnız

Yürürken peşimden koşan gölgeler
Bir sevdayı yalnız,unutaman ki
Bir boraydı sanki,şişen bölgeler
Bu kadını yarsiz bırakaman ki

Bu sevda biter mi,sonsuz geceler
Gene umutsuzsun,dilde heceler
Göz yaşları düşmüş,ıslak peçeler
O kadını yarsiz bırakaman ki

Yağmurun sesiyle hasret dinmiyor
Yaşanan bilmezlik,tene sinmiyor
Var olan aşkına,yalnız binmiyor
Bu kadını yarsiz bırakaman ki

Doldurun kadehi,bitmez içkiler
Umutsuz baharı,bensiz geçtiler
Sevgilim diyerek,ölüm seçtiler
Bir sevdayı yalnız,unutaman ki

Tutsana elimi,içimde özün
Islanmış kiprikler,ağlamış gözün
Aşk ile verilen erkekçe sözün
Bu sevdayı yalnız,unutaman ki
Bahattin Tonbul
17.12.2011

Bahattin Tonbul
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Sevdi Be

Görülmez uzaktayım, sevdasına boğuldum
Tebessümü bedava, ona bakar bu gönlüm
Çiçeklerde öz alan, baharlarda oğuldum
Sevdi be deli deli, ağlar özler bu gönlüm

Bakarsan oralarda, senden çok uzaktayım
Ağlaması bedava, yakana tuzaktayım
Hissedersen kalbimi, ateşe kızaktayım
Sevdi be deli deli, ağlar özler bu gönlüm

Aşkı yazmayan harfi, tanımazdı o kalem
Sevdası geçmiş olsa, eğlenmesi bi alem
Sızlıyor be doktorum, yaz deyince son kalem
Sevdi be deli deli, ağlar özler bu gönlüm

Bir kere düşünsene, o muydu aşık eden
Ne sevgiyi bilirdi, umudu aşk zanneden
Aniden terk edince, gönülleri feth eden
Sevdi be deli deli, ağlar özler bu gönlüm

Kanatlanıp uçardım, gel diyenim yar olsa
Allah’ın esiriyim, gönüllerde hak olsa
Seni sever mi bilmem, yüreğinde o solsa
Sevdi be deli deli, ağlar özler bu gönlüm
Bahattin Tonbul
14.8.2012

Bahattin Tonbul
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Sevdiği Zaman

Yıldız  kadar yüksek, dağ gibi güçlü
Dünyada er kişi, yenilmez aman
Dayanıklı olur, gönülden içli
Yar’ine yeniktir,sevdiği zaman

Hayalleri kadar, yaşarmış seven
Hayaller yürekte, bir büyük beden
Gönül zengin olsa, toprağı döven
Yar’ine yeniktir, sevdiği zaman

Gelişme fırsatı, verirse bana
Değişime kaçar, bir yolda sana
Sonraki rüyası, elbette cana
Yar’ine yeniktir, sevdiği zaman

Sevgiden menfaat, olursa eğer
Kainat dar gelir, durulmaz meğer
Gerçek sevgi ise, o kalbi değer
Yar’ine yeniktir, sevdiği zaman

Gittiğin her yere, aşkımızı  yay
Sana gelen kimse, seviyor vay vay
Sözleri ağırdır, hayali kolay
Yar’ine yeniktir, sevdiği zaman

Dünya bizim olsa, mutluluk sende
Ötesi misafir, ateşi tende
Umudu cennette, aşk sevdiğinde
Yar’ine yeniktir, sevdiği zaman
Bahattin Tonbul
3.2.2013

Bahattin Tonbul
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Sevdiğim

Özledim be sevgilim
Özledim o sıcacık tenini
Ateş gibi beni yakan dilini
Sarı versem o  incecik belini
Unutamam seninle olan
Geçmişimi
Belki de geleceğimi
Basamak basamak işledin
Yüreğimle birlikte
Tatlı güzel maziye
Hepsini
Dayanamazdım bu yüzden sana
Sensiz geçen sonsuz yıllara
Sevdiğim

Hele sevgi doluyken o anda
Yaydığın koku
Var ya
Bambaşka olurdu
Gönlümde
Tıpkı
Dağ kekiği gibi
Yakardı genzimi
Derinden derinden
Sızlatarak
Bak şimdi hatırlattın  sen
Kendini
Özlettin de sürekli gülen yüzünü
Sevdiğim

Sana o kadar sevdalıydım ki
Yanımda iken bile özlerdim
Hayran hayran baka kalırdım
O masum gözlerine
Seni canımdan daha çok severdim
Bu yüzden
Bir saniye bile ayrılmak istemezdim
Senden sevdiğim

Peki
Ya şimdi hayalinle
Avunup
Yaşadığım anları hatırlayıp
Şiirler yazıp
Ağlayıp sızlayıp
Yine daha çok özlüyorum
Bak
Kıpkızıl kor ateşte
Yanar gibi
Sevdanı göğsümde közlüyorum
Sevgilim
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Anladın mı?
Belki geri dönersin  diye
Hep soğutmasını bekledim
Bunca geçen zamanın
Bütün bu olanların
Hayalini
Yüreğimden söndüremiyorum ki
Şarkılar susmak bilmiyor
Dilimde
Kulaklarımda çınlıyor
Sesin
Canımsın benim
Unutmayıp özlediğim
Sevdiğim
Bahattin Tonbul
27.0.2010

Bahattin Tonbul
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Sevdiğim  Dosta

Neler geldi neler, geçti buradan
Sen doğunca bana,  yazdı yaradan
Mezarını kaldır,  artık aradan
Sevdamızı söyle, dosta sevdiğim
Bahattin Tonbul
2.8.2016

Bahattin Tonbul
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Sevdiğim  Uzak

Benden uzak olsanda, o aşk yüreği dolma
Seven bu deli gönlüm, inkar etmez sevgilim
Gözüme hayran hayran, bakap apdalım olma
Yaşar bu deli gönlüm, senden uzak sevdiğim
Bahattin Tonbul
4.10.2015

Bahattin Tonbul
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Sevdiğim Güzel Acep Ne Kokuyor

Geçmiş goncasına gönül koyuyor
Arada sırada beni soruyor
Tek başına orda ne iş yapıyor
Sevdiğim güzelsin  ne kokuyorsun

Benden uzaktasın,çok da mutlusun
Kendim buradayım,gönlümse yosun
Sevdiğine yosun,çok da bağlıdır
Sevdiğim güzel çok hoş kokuyorsun

Balıkesir dağı,temiz kokandır
Akbaş köyü onun,etrafındadır
Oralarda güzel,aşka dermandır
 Sevdiğim güzel çok hoş kokandır

Kokunda güzellik,verdin dünyaya
Benim için hasret oldun doğaya
Ne diyeyim kalbindeki sevdaya
Sevdiğim güzel acep ne kokuyor

Aklıma geldikçe yari düşlerim
Hayalinle resmi,beze işlerim
Kalbimdeki yara derin beklerim
Sevdiğim güzelsen

Aklıma geldikçe seni düşlerim
Hayalinle resimleri izlerim
Kalbimdeki yara derin beklerim
Sevdiğim güzel acep ne kokuyor
Bahattin TONBUL
23.6.2009

Bahattin Tonbul
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Sevdiğim Güzel Acep Ne Kokuyorsun

Geçmiş yoncasına gönül koyuyor
Arada sırada beni soruyor
Yalnızca orada ne iş yapıyor
Sevdiğim güzel acep ne kokuyor

Benden uzakta çokta mutlusun
Kendim burada,gönlüm sende yosun
Bilirsin yosunu,sevdiğine çok sarılır
Sevdiğim güzel acep ne kokuyorsun

Akbaş köyü yeşil güzel ormandır
Orda yetişen genç kız bir dermandır
Benim sevgilim şimdi hep oradadır
Sevdiğim güzel acep ne kokuyordur

Sal kokunu güzellik ver dünyaya
Benim için hasret oldun temaya
Ne diyeyim kalbimdeki sevdaya
Sevdiğim güzel acep ne kokuyordur

Aklıma geldikçe seni hep düşlerim
Hayalinle,resimlerine bakar gözlerim
Kalbimdeki yara derin,onu beklerim
Sevdiğim güzel acep ne kokuyorsun
Bahattin Tonbul
 23.06.2007

Bahattin Tonbul
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Sevdiğim Güzel Acep Ne Kokuyorsun-1

Geçmiş goncasına gönül koyuyor
Arada sırada beni soruyor
Tek başına orada ne iş yapıyor
Sevdiğim güzel acep ne kokuyor

Benden uzakta çok mu mutlusun
Kendim burada gönlüm sende yosun
Sevdiğine yosun çok ta sarılır
Sevdiğim güzel çok hoş kokuyorsun

Balıkesir kaz dağını dolandır
Akbaş köyü onun etrafındadır
Oraların güzelleri dermandır
Sevdiğim güzel çok hoş kokandır

Sal kokunu güzellik ver dünyaya
Benim için hasret oldun doğaya
Ne diyeyim kalbindeki sevdaya
Sevdiğim güzel acep ne kokuyor

Aklıma geldikçe seni düşlerim
Hayalinle resimleri izlerim
Kalbimdeki yara derin beklerim
Sevdiğim güzel acep ne kokuyorsun
Bahattin Tonbul
19.10.2008

Bahattin Tonbul
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Sevdiğim Güzeller

Döneceksen dönde,bende bileyim
Düşümde hayali,nasıl sileyim
Yaratandan bende,sevda dileyim
Sevdiğim güzeller,bana velirse
Bahattin Tonbul
17.7.2012

Bahattin Tonbul
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Sevdiğim Matematik

Sevemediğim kişiler,
Kusuruma bakmasınlar
Matematiğim iyi olmasada
Kötüde hiç değildir
Kimi dostumu bir ile
Etkisiz
Daha kötülerini de
Sıfırla çarpıp yok ederim

Sevdiğimin karesini
Olmazsa küpünü
Üslü sayılarla
Kaplar
Sevdasını dizi yaparım

Serilerle yolunu izler
Kare kökle yüreğimde saklarım

Daha da yetmezse
Limitini hesap eder
Türevini alır
İntegralini bulur
Sevdamızı dünyaya yayarım
O da yetmezse
Algoritmasını çıkarır
Şiirlerle  kitap yazar
Sayfalarına
Aşkımın geometrisini çizerim

Üçgenle hayalimi
Kare ve dikdörtgenle umudu
Pirizmalarla hacmini genişletirim
Silindirden baca
Koniden hava
Piramitlerden ev yaparım
Ona

Hey hat
Çemberle çevrelerim
Geceyi
Karanlıkta kurarım daireyi
Küre ile dünyamda saklarım
Aritmetiği
Hatta geometriyi
Dillendiririm gönüllerde
Açarım yüreklerde analitiği
Haykırırım işte o zaman
Sonsuzluğa sevdiğim matematiği
Bahattin Tonbul
22.1.2013

Bahattin Tonbul
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Sevdiğim Yari Almış

Aşkta sevda da budur,bitmeye görsün
İçindeki yaranın,ateşi sönsün
Sevgililer gitmesin,hemen dönsün
Kaderin bu ise korkma,yaşam düşünsün

Bir gelir bin gideriz,içte gezeriz
Elimizle yoğurup,yürek ezeriz

Canı candan almıştım,söyleyin ona
Kalbimi vermiştim,ben yaratana
Ruhumu da açmıştım,hele baksana
Sevdiğim yari almış,el sallasana
Bahattin Tonbul
23.08.2008

Bahattin Tonbul
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Sevdiğime Duyurayım

Giderkende konuşmadın peşinden hep ağlattın
Bir türlü o son halini unutamadım
Çok mahsun,mahsun bakardın gözlerime
Anlatmak isterdin
Anlatamazdın ama ben seni anlardım canım
Yıkılırdın kahrolurdun isyan bile edemezdin
Şimdi ki benim durumumda idin
Severdin ama sevdiğine duyuramazdın
Ne kadar zor birşey Allah'ım
Huzurundayım ne olur sevdiğime duyurayım
04.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevdiğimi Aldatmayın

Unutursan beni,mevlam korusun seni
Bu dünyadan göçeli,düşündüm bende  seni
Hey gidi yar hey gidi seni sevdim seveli
Varmıdır senin gibi,kalbimi çaldın deli

Sabah oldu uyandı,uykuda beni andı
Dostları tez unuttum,yüreğim sende kaldı
Hey gidi yar hey gidi,seni sardım sen gibi
Çok baktım arkasından,sevdim seni can gibi

Karşı dağlar dumandır,benim yarim ordadır
Kalkın çocuklar kalkın,yüreğim yakındadır
Hey gidi yar hey gidi,seni sevdim yar gibi
Bana öyle bakmayın,sevdiğimi aldatmayın
06.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevdiğimi Belirteyim

Bir sıralar seni deli gibi severdim
Sende bana bakıp eşek güzelim derdin
Benim bu sevgime karşılık  vermedin
Her gün aşkımla dalga geçip eğlenirdin

Biliyorum seni eşek inatlı yarim
Kalbimdeki acıyı sana mı bırakayım
Seni ruhumun derinliklerine atıp
Diyar diyar gurbetlere taşıyayım

Yüreğime sert rüzgarın gelsin
Canımdan çok yaratanı sevsin
Sen benim var oluş sebebimsin
Allah sana dilediğini versin

Kudurmuş bir eşek gibiyim
Sağa sola çifte ile depelerim
Önümdeki aşkı bütün dünyaya
İlan edip sevdiğimi belirteyim
2.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevdiğimi Diyemediğim Güzel

Fotoğraflarına bakarak
İçimi titrettin
Onlarla izledim
Sensiz dünyanı
Bilmiyorum ama belkide sevdim
Seçtiğin şiirlerle duygulandım
Yüreğini tanımaya çalıştım
Hep karıştırdım
İyimi yaptım kötümü ama
Herhalde sevdim
Satırlarına bakarak tanıdım
Fazla özelliğini görmedim
Kim olduğunuda bilmem
Farklı bir duygu bu
Kokunu hiç alamadım
Ama yinede sevdim
Yan yana gelsek severmiyim
Bilmem

Seni ben sevdiğime benzettim
Tamam tıpkı onun gibi bakıyorsun
Onun gibi giyiniyorsun
Onun gibi gülüyorsun
Sakın ha başkalarına gülme
Yanlış anlarlar
Sevdiğini zannederler
Erkek ya
Öyle hisseder
Veya öyle kabul ederler
Yanlış anlaşılmana
Dikkat et
Her gelene gülümseme
Biliyorum kalbiyin temizliğinden
Öyle bakıyorsun insanlara
İnsan oldukları için gülüyorsun
Hayat bu ya
Hep yanlış yorumlanır bu gülücükler
O saf temiz bakışların
Altında sevginin varlığının
Ne anlama geldiğini bilemezler
Seni çaresizliğe kırgınlığa sebep olur
İşte bu yüzden
Benden başkasına gülücükler gönderme
Canım
İzinsiz canım  dedim ama
Kusuruma bakma

Kar yağmasın sensiz üzerime
Kaçırma gözlerini gözlerimden
Zaten cesaretim yok sana bakmaya
Sen dilediğini yap olurmu
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Sevdiğimi diyemediğim güzel
Bahattin Tonbul
14.9.2011

Bahattin Tonbul
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Sevdiğimi Dünyada

Ne zaman unuttuk ki,ne zaman unutulduk
Adını da sormadım,nefes bile almadım
Aşk ile sevda ile,yıllarca uyutulduk
Sevdiğimi  oraya,tek başına salmadım

Bir nefes içimizde,inan onsuz almıyor
Bir dokunsan yar sende,tende sonsuz kalmıyor
Uzaklaşmış olamaz,yıllar sensiz solmıyor
Sevdiğimi dünyada,tek başına koymadım

Geç artık bundan sonra,ne olursa olayım
Paramparça sevdayla,yüreklere dolayım
İçimdeki ateşle,yar yüzünde solayım
Sevdiğimi  dünyada,tek başına bulmadım

Yakıyor ellerimi,nerelere uzatsam
Geceleri karanlık,kalplerine tuz atsam
Sol tarafım kaynıyor,üzerine buz katsam
Meleğimi dünyada, tek başına bulmadım

Ey benim garip gönlüm,yarim için ölürsün
O gamlı düşünmeyi,acep niçin görürsün
Gözyaşının hesabı,nerelerde verilsin
Sevdiğimi dünyada,tek başına koymadım

Sende artık sabretsen,hesabı Rabbim sorsun
Söz hakkını kullandın,kainat hayra yorsun
Yetim hakkı yemeyi,bedenlere şerk korsun
Sevdiğimi dünyada,tek başına bulmadım
Bahattin Tonbul
24.1.2012

Bahattin Tonbul
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Sevdiğimin Göğsünde

Acıyıda bilirim tatlıyıda
Öpsün çılgın rüzgar yanağımı
Bırakıp atın toprağa tenimi
Tüm sevip sevilenimle
Bahar yağmuruydu ıslatan
Döksün üstüme tanrım
Sonbahar yapraklarını sarsın
Bedenime
Gençliğime doymadım
Sevdiğime doymadım
Yıldızları katladım
Gözyaşlarımı akladım
Özleyen bu halimle anın beni
Yar acısıyla gömün isterseniz
Ya toprağa yada yüreğine

Söndürmeyin lambaları
Dursun hepsi yerli yerinde
Söndü bak kalbimin ışığı
Sevdiğimin göğsünde
Bahattin Tonbul
3.12.2011

Bahattin Tonbul
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Sevdiğimin Kokusu

Belki yaşasaydı keşke kokusundan hoşlanıyorum
Öyle bir koku ki tariflere bile onu sığdıramıyorum
Anlata bilecek kelimelerde yok ki kullanamıyorum
Onu ben inanın canımdan daha çok seviyorum

Bambaşka bir koku onu içinde duymak çok  ayrı bir zevkdir
Ben koklayınca heyecanlanıp içime bambaşka ürperti verir
Onu o an alırsın ayrı bir dünyaya taşır gerçekten hissetmektir
İşte aşk bağını bağlayan gerçeğin sırrı belkide burda gizlidir

Sevgi seven kim olursa olsun bağlıyan olay kokudur
Ben bunu burda hissettim kokusu şu an dünyada yoktur
Bütün sevenleri birbirine bağlayan kokuları doludur
Gerçek sevgiyi aşkı sonunda Allah içlerine doldurur
15.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevdiğin Sarhoşmuş

Sevdiğin sarhoşmuş, ilgisi eksik
Göğsümde ki ateş, umudum senden
Rüyalarım korkunç, gölgeler kesik
Kaçırma gözlerin, utanma benden

Utangaç gözlerin, mahçup duruyor
Bakışın korkak neler soruyor
Yüreğinden acı, dışa vuruyor
Kaçırma gözlerin, utanma benden

Çok benziyor huyun, eski yarime
Dilindeki sözler, girmiş derine
Kalbimin sahibi, desem kerime
Kaçırma gözlerin, utanma benden

Yörüngeme düşmüş, aşkın ajansı
Esir olmuş umut, budur son şansı
Yıldızlara benzer, gökteki dansı
Kaçırma gözlerin, utanma benden

Hasretin ruhumda, birer göz yaşı
Yarası kalbimde, olsan bir aşı
Aşkımın meyvası, sorulmaz yaşı
Kaçırma gözlerin, utanma benden

Bahattin de artık, mahkum içinde
Ayrılık tükenmez, onun gücünde
Allah’a yalvarsan, aşktır seçimde
Kaçırma gözlerin, utanma benden

29.3.2017

Bahattin Tonbul
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Sevdiğinden

Hayatımı tadamadım
Bu sevdaya çok aldandım
Bırakıp da terk ederken
Deli gibi her an yandım

Kaçıp gitti bu ellerden
Çıkamadın gönüllerden
İçin için her an yandım
Ayrı düşmüş sevdiğinden
Bahattin Tonbul
31.10.08

Bahattin Tonbul
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Sevdiğine Kavuşasın

Gelmiyorsun,geleceğin yoktur senin
Görmüyorsun,kapalıdır artık kalbin
Duymuyorum,kulağım sağırdır benim
Bilmiyorsun,kim bilir ben ne haldeyim

Kaçmıyorsun,çünkü çok cesaretlisin
Atıyorsun,belki yalanda söylersin
Sevmiyorsun,artık itiraf edersin
Yanıyorsun,Allah sana sabır versin

Akıyorsun,nehir belki de ırmaksın
Taşıyorsun,gönülden gönle akarsın
Seziyorsun,ruhuna anı yazarsın
Diliyorum,sevdiğine kavuşasın
4.9.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevdiğini

Sensiz bir yılım daha bitiyor
Birlikte kurduğumuz hayaller
Yarım kaldı
Her yılın geçişi
Sana yaklaştığımın gerçeğidir
Kavuşmamız biraz daha kısalıyor
Bir önceki yıldan daha az
Değil mi
Yoksa yavaş mı geçiyor zaman
Birlikdeyken anlayamadım
Ben senden uzakta sensiz yaşlanırken
Sana kavuşacağım anın
Yakınlaşması
Beni mutlu ediyor
Belkide son olacak geçen zamanlar
Sevda yaşlanırken
İnsan anlayamıyor
Ne kadar sevdiğini
Bahattin Tonbul
23.12.2014

Bahattin Tonbul
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Sevdiğini Bekliyor

Hatıralar yok olmuş
Seven yürek boş olmuş
Yari toprak olanlar
Sessizce ağlıyormuş

İçeride duman var
Yürekleri karalar
Ben yarimi severim
Onda büyük nazar var

Bak elleri titriyor
Yürekler eritiyor
Aşkını boşa atmış
Sevdiğini bekliyor
Bahattin Tonbul
11.1.2009

Bahattin Tonbul
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Sevdiğini Bildikçe

Sevgileriyle konuşan
Gülen bazen de ağlayan
Ağladığın da tekrar gülebilen
İnsandır kadınlar

Onları tanımak
Yüreklerde apayrı olan
Bir dünyası olmak ister
Onları sevenler
Tutsaktır hatta
Bütün tutarsızlıklarını
Kaprislerini
Küçükde olsa şımarmalarını
Korkularını hayallerini
Şaşkınlıklarını
Terk edilişleri
Başarıların arkasında olmaları
Bazen yetersiz kalmaları
Kurnazlıkları
Saflıkları
Vara yoğa konuşmaları
Dedikoduları
Şirinlikleri
Azda olsa zaman zaman yalanları
Doğacak itirafları
Haykıracak olan kadınları
Anlayıp tanıması gerek
Seven erkeklerin
Sevildiğini bildikçe
Bahattin Tonbul
29.1.2013

Bahattin Tonbul
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Sevdim

Seni niye bu kadar sevdim
Anlamak mümkün değil
Kalbimin Tamamını verdim
Aşkıma karşılık biraz eğil

Uzaklaştıkça daha çok sana bağlandım
Bilmiyorum tereddütümü atamadım
Sevgimi,canımı bir arada tutamadım
Her halde kendimi sana anlatamadım
15.02.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevdim Dedi

Kaderim diyerek üzülsemde ben
Sevdi deli deli, özler şu gönlüm
Umudu sevdadan ayırt ederken
Sevdi sevdim dedi, bu deli gönlüm

Anılar içimde, kalbi delerek
Geçmişi bağlar mı, sevgi diyerek
Ufkunda acıyı, tatlı bilerek
Sevdi sevdim dedi, bu deli gönlüm

Göremezsin beni, uzaklardayım
İyi düşünürsen, hep aklındayım
Tutarsan elimi, tuzaklardayım
Sevdi sevdim dedi, bu deli gönlüm

Candan hissedersen, ben teninleyim
Acın vars özde,  yar seninleyim
Özlüyorsan eğer, hep kalbindeyim
Sevdi sevdim dedi, bu deli gönlüm

Bizler sevdamızı, aşk niyetine
Allah emaneti, son diyetine
Bir ömür yastıkta, hidayetine
Sevdi sevdim dedi, bu deli gönlüm

Gülmesi bedava, güleni üzmez
Aşk anmayan şiir, gönülde gezmez
Sevda anlık değil, yüreği ezmez
Sevdi sevdim dedi, bu deli gönlüm
Bahattin Tonbul
14.8.2012

Bahattin Tonbul
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Sevdim Ve Öldüm

O yüreğinde ki, acıyı sersin
Ruhumda ki ateş, sadece güldüm
O bir imtihandı, söyle ne dersin
Toprağa gark ettim, sevdim ve öldüm

Yalınız dünyada, tebessüm ettim
Her zaman ettiğim, duayı ettim
Yetebilsem inan, seni farkettim
Toprağa gark ettim, sevdim ve öldüm

Gözlerimi açtım, tanıdım onu
Özlemek yetmiyor, ne biçim konu
Sevdası topraktır, işte o sonu
Toprağa gark ettim, onunla öldüm

Yokluğun esiri, kıtlıkta kaldım
Hasreti içimde, aşkına daldım
Bu yalan dünyada, sevip aldandım
Toprağa gark ettim, onunla öldüm

Göçmen kuşlar gibi, uçar gideriz
Mekanı bilmeden, insan severiz
Ansızın kaybolur, veda ederiz
Toprağa gark ettim, onunla öldüm

Bahattin geri dön, desen de olmaz
Uçan kuş kanadı, seveni bulmaz
Mevsimler döndükçe, hayat kaybolmaz
Toprağa gark ettim, onunla öldüm
Bahattin Tonbul
29.1.2017

Bahattin Tonbul
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Sevdim Yari

Hakikate mal oldu,onun aşkı yanımda
Sevdalara gark oldu,sevdim yari sonunda

Dünya işi tamamdı,vakit geldi  anında
Azrail’e yalvardı,sevda bitmez canında
Yok oluyor sevdiğim,tanrım onun yanında
Acıları gömdüğüm,bitmez onun kanında

Hakikate mal oldu,onun aşkı yanımda
Sevdalara gark oldu,sevdim yari sonunda
Bahattin Tonbul
5.1.2011

Bahattin Tonbul
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Sevdin Mi De

Hatıralarla dolu kalbimi,yerinden söküp al
Söküp al ki ruhum huzur bulsun
Yada hiç ayrılmamış gibi geri dönüp de gel
Geri dön gel ki,dindir içimde yaşanan acıları

Her gün bir önceki günden daha heyecanlı
Gece rüyalarımda hep yalnız sessiz ölüyorum
Sana dayanamıyorum,güzelliğin ufkumda canlı
Gökyüzünde yıldız misali kayıp ıssız yere düşüyorum

Sana yakıştıramadım yalnızlığı,kötü sözü
Kalbimin içinde derinden derine titreyen sevdamın özü
Unutma aşkımıza bakan yıkan nankör hain gözü
İşte gönülden ruhumu yakan göz bebeklerini sevdim
Ben gerçekten sevdim
O saf duygulu mis kokan nefesini sevdim
Sensizliğinde seni düşünmeyi sevdim
Ben sevdim
Sana olan sevdamı sevdim
Sevdin mi de adam gibi severim
Bahattin Tonbul
3.8.2011

Bahattin Tonbul
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Sevdir Tanrım

Sevdayı sunarsa, alıpda şükret
Affetmeyi bilir, severse tanrım
Sil gözyaşlarını, teselli sen et
Kederleri hayır, sen sevdir tanrım

Geceye saçılan, yıldızlar gibi
Gönlüme ışık ol, yağmurda tipi
Sıkıntı anımda, ağlatır sabi
Kederleri hayır, sen sevdir tanrım

Hüzünlerde olgun, beni taşıttın
Cahili cahille, sarıp kuşattın
Anıları dua, ile yaşattın
Kederleri hayır, sen sevdir tanrım

Karanlıkta doğan, güneşim olsan
Yüreğimi yakan, ateşle dolsan
Ben olsanda bende, benimle solsan
Kederleri hayır, sen sevdir tanrım

Dünyayı keşfetmek yar ile oldu
Çiçeklerin ucu, o yokken  soldu
Yağan yağmurlarda, yüreğim yoldu
Kederleri hayır, sen sevdir tanrım

Darken kurtulmadı, bunca seneler
Güllerle tanıştı, nice haneler
Acılı yarayı, toprak yeniler
Kederleri hayır, sen sevdir tanrım
Bahattin Tonbul
12.12.2013

Bahattin Tonbul
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Sevdir Ve Koru

Tanrım  hayırlı iş, yapmayı eyle
Aklımı dinimi,kötüden koru
Güçsüze yardıma, koşmayı eyle
Canlıyı cansızı, sevdir ve koru
Bahattin Tonbul
16.3.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevdiriyor Allah'ım

Kara bulutları çökmüş üstüne
Yağ dedikçe yağdırıyor Allah’ım
Acı beklemez oldu üst üstüne
Yar dedikçe yar yakıyor Allah’ım

Seven insan zalim midir,inanmam
Cömert insan garip midir,aldanmam
Gören insan bakamazmış,dayanmam
Yağ dedikçe yağdırıyor Allah’ım

Peki neye aldanırım,desene
Gök yüzünde yumuşakça,esene
Kanat yokken kanat yapmış desene
Uç dedikçe uçuruyor Allah’ım

Bütün bunlar hep tesadüf,olamaz
Canlı yüzü sebepsizce,solamaz
Sevmeyenin yüreğine,dolamaz
Sev deyince sevdiriyor Allah’ım

Aşık oldum ben yarime,kıyamam
Uçup giden meleğime,doyamam
Acı veren şu göğsüme,koyamam
Koy diyorsa koyduruyor Allah’ım

Bahattin’im gerçek aşka,yanaştım
Ben yarimi kaybedince,telaştım
Haki kata can bambaşka,kaynaştım
Sev deyince sevdiriyor Allah’ım
Bahattin Tonbul
26.9.2010

Bahattin Tonbul
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Seve Bilsen

Çok üzüldüm gittiğine buralardan
Seni seve bilsem
Kim bilir ne yaparsın oralarda
Hatırlaya bilsen
Çok uzak mı gelip de bizlere
Haber versen
Sevgine ne kadar muhtaç olduğumu
Bir bilsen
Haber vermeden gittiğinde  sevgilin ben
Bunu da bilsen
Birlikte evcilik oynamıştık hani
Üç çocuğun olmuştu o günlerini hatırlayıp
Bir bilsen
Geri dönsen de beni sevdiğini söylesen de
Seni affetsem
İlk karşılaştığımızda gizli gizli buluştuklarımızı
Bir bilsen
Ne kadar sevdiğimi,değer verdiğimi ah…..ah
Bir bilsen
2.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevecek

Sevmek suç değil ama
Aşk  sevenle uzlaşır
Uzlaşamazsan hayat inan zorlaşır
Vaz geçmek yok sevmeyi bilmek
Sessizce gözlerle seviyorum demek
Dolu dolu yürekle gönül fet etmek
Özlemle yanan dağları delmek
İşte bu sevmek
Sevilmek
Hatta uğrunda ölmek
Çöller de susuz
Sevgide umutsuz
Gökyüzünde bulutsuz uçmak gerek
Hayalini yüzlerini ellerini birbirine sürerek
Çılgınca sevmek  sevilmek
Uzakları yakın ederek
Acıyı tatlı bilerek
Sevmek
Taşa toprağı ekerek
Göz yaşını sererek
Aşka umut ekerek
Sevdim diyecek
İnan can sensiz bu yürek
Hala sonsuza dek seni bekleyecek
Gülmeyecek
Güldürmeyecek
Sadece buluşacağı günü
Sevdiğine söyleyecek
Sıcak nefesini nefesine ekleyecek
Ateşli dudaklarını dudaklarında hissedecek
Geçen yılları onun özlemiyle yok edecek
Bellimi olur bu yürek sonsuza dek
Sevecek
Bahattin Tonbul
18.12.2011

Bahattin Tonbul
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Sevemem Artık

Yar ile buluşmak, zor olsa bile
Ben onsuz o bensiz, toprağa sardık
Çok çekti burada, dualar dile
Yardan gayrisini, sevemem artık

Haykırsam sesimi, duyarmı dersin
Yüreğime ateş, umutlar versin
Yeterki üzülme, geri dönersin
Yardan gayrisini, sevemem artık

Benden uzaklarda, yıldızın kaymaz
Aşkıyın acısı, yerinde saymaz
Günden güne artar, ne biçim aymaz
Yardan gayrisini, sevemem artık

Ağlayan gözlerle, dağ taşı aşsan
Gönüllerde doğan, hayaller koşsan
Geri dönsen bana, yürekten taşsan
Yardan gayrisini, sevemem artık

Dönme bu dünya ya, yorulma artık
Çok acılar çektin, yaralar sardık
Gönül ateşine, umutlar kardık
Yardan gayrisini, sevemem artık

Üzülme incime, dayanamam ben
Güneşin gölgesi, oluştu o ben
Ne sen nede ben, topraktı o ten
Yardan gayrisini, sevemem artık

Bahattin darılma, neden solursun
Yoruldun besbelli, onun olursun
O yarin cennette, elbet bulursun
Yardan gayrisini, sevemem artık
Bahattin Tonbul
23.6.2017

Bahattin Tonbul
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Seven Acı

Seven acı duyuyorsa
Yürekleri hep canlıdır
Başka acı alıyorsa
İşte o seven insandır

Yüreğinde aşk taşıyan
O sevgi Allah’tandır
Odur sevgiyi taşıyan
Varlık sebebi insandır

Süküt bürünmüş dillere
Allah kerimdir yerlere
Yara derindir ellere
İşte o seven insandır
Bahattin Tonbul
29.8.2013

Bahattin Tonbul
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Seven Ayrılmaz

Sevenler içindi,aşkta yaşanan
Yürekten sevenler,inan ayrılmaz
Gözüyle görenler,canla kuşanan
Hayaliyle yaşar,seven ayrılmaz

Gitme artık bensiz,ıssız ellere
Sende vardın bensiz,yalnız yerlere
Yüreğimde acın,geçmez güllere
Hayaliyle yaşar,seven ayrılmaz

Seni sever kalbim,biliyormusun
Gittiğin o yerde,gülüyormusun
Arada bir olsa,geliyormusun
Hayaliyle yaşar,seven ayrılmaz

Umudum var seni,bekler yüreğim
Aşkta sınır yoksa,çökmez direğim
Göz yaşlarım bitti,atmaz küreğim
Hayaliyle yaşar,seven ayrılmaz

Sade ve sadece,yaraların var
Kabuk tutmayada,anıların var
Çaresiz derdini,soranların var
Hayaliyle yaşar,seven ayrılmaz

Nefretim gururum,hayatımsın sen
Aşk umutlarını,yaşatırdesen
Geçmişi maziye,taşıyor isen
Hayaliyle yaşar,seven ayrılmaz

Bu beden bu canı,nasıl taşıyor
Sevdayı kalbine,alıp yaşıyor
Seven gözleriyle,ufku aşıyor
Hayaliyle yaşar,seven ayrılmaz
Bahattin Tonbul
9.6.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Seven Darılır Mı

Bahçesinde gülü, koparsın diye
Dağlar küsmezdi ki, rüzgarlara hiç
Sönmüş ışıkları, can versin diye
Seven darılır mı, yıldızlara hiç

Güzel olan şeyler, elbet derinde
Ağlıyorum sanma, herşey yerinde
Belki kaçıyorsun, ruhun serinde
Seven darılır mı, yıldızlara hiç

Hayatın anlamı, o anda gizli
Kırdığın o sevda, kiminle sözlü
Yapmak gerekirse, gerçeği özlü
Seven darılır mı, yıldızlara hiç

Gökyüzü gibidir, sonsuzu bizim
Bilen bilmeyene, söyler densizim
Yüreğinde gizli, yar ben sensizim
Seven darılır mı, yıldızlara hiç
Bahattin Tonbul
29.6.2016

Bahattin Tonbul
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Seven Doyarmı

En güzel ölümse, çekmeden ölmek
Ölümün güzeli, olurmu ki hiç
Yarin kollarında, herzaman gülmek
Bir birini seven doyarmı ki hiç

Onunla bir olup atarsan takla
O yarin ruhunu içinde sakla
Hakikat bu ise, sevdanı akla
Bir birini seven doyarmı ki hiç

Gecenin yarısı, bitermi dersin
Bensiz o vakitin, zamana ersin
Güneşi görmeden, yarimi versin
Bir birini seven doyarmı ki hiç

Karanlık pençesi, gölge sahtında
Pür telaş soğuktu, düşer tahtında
Sevda çekenlerin, sonsuz ahtında
Bir birini seven doyarmı ki hiç

Bense üşümeyi, beceremedim
Bir kadeh içkiyi, içiremedim
Sensiz bu anımı, geçiremedim
Bir birini seven doyarmı ki hiç

Bahattin’im burda, sözüm uçacak
Hangi yana baksam, gözüm kaçacak
Dumanı içime, ateş saçacak
Bir birini seven doyarmı ki hiç
Bahattin Tonbul
25.12.2012

Bahattin Tonbul
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Seven Erkeğin

Seven bir kadının, seven yüreği
Sevmeyen erkeğin, gönlüne ağır
Ürkek bir aşığın, titrek yüreği
Seven erkeğine, olamaz kahır
Bahattin Tonbul
26.8.2013

Bahattin Tonbul
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Seven Ezilir

Aşk aşığım demekle,aşk yaşanmış olsaydı
İnsan sevdiklerini,kaybedince üzülür
Hayata bakışların, farklılaşıp solsaydı
Bu hayat sahnesinde, gerçek seven ezilir

Oynayıp da zamanı,gelince sahne söner
İlk roller tükenince, orda gönüller diner
Ateş düştüğü anda,acı çok yüksek döner
Bu hayat sahnesinde, gerçek seven ezilir

Herşeyin ilacıdır, yalnız yaşanan zaman
Olmak istemiyorsan,aşk o zaman yaman
Bakıp da gözlerine,ağlama sakın aman
Bu hayat sahnesinde, gerçek seven ezilir
Bahattin Tonbul
20.11.2011

Bahattin Tonbul
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Seven Gönülde

Zaferler umutsuz,tükenmez sende
Başarı alınır, çıkmaz o tende
Sevdayı vermişsin, sarsan o bende
Kavuşmak sevgidir, seven gönülde
Bahattin Tonbul
4.5.2013

Bahattin Tonbul
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Seven Gönüllerde

Hayat bir sınavdır, böyle biline
Yalvaran ellerin, hakikat olur
Candan ayrılıp da, gittin iline
Seven gönüllerde, ateş kaybolur

Uzattın gönlünü, vardın Allah’a
Sevdaya yüklenmiş, desen vallaha
Umut kapısın da, dursa o vaha
Seven gönüllerde ateş yok olur

Hakikat uğruna örttün ateşi
Yar göğsüne doğru,  dürttün güneşi
Aşkın çemberinde, duran son eşi
Seven gönüllerde ateş çok olur

Bir güzel sevmişse, sevdikçe kurur
Tanrının verdiği dallarda durur
Yaşatan gönüle, hakikat vurur
Seven gönüllerde ateş çok olur

İte kalka verdin,çaresiz derde
Rüyalarda olan, o güzel nerde
Sevda kapısını, kalbine serde
Seven gönüllerde ateş çok olur

Karanlıkta yıldız çok uzak kalır
Aşk dolu sevda, nereden alır
Yaratan sevgiyi, ömürde bulur
Seven gönüllerde ateş yok olur
Bahattin Tonbul
25.8.2012

Bahattin Tonbul
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Seven İnsan

Ruh çıkmışsa bedenden, beden neye yararmış
Aşk ayrılmış gidenden, giden toprak kararmış
Dünya dursa ne çıkar, ruhsuz beden sararmış
Hakikat ömür olsa,  seven insan yaşarmış
Bahattin Tonbul
17.8.2013

Bahattin Tonbul
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Seven Kalplerimiz

Sağ tarafın tutmuyor,dengesi de bozuldu
Seni imtihan ediyor,huzurumuz yok oldu
Bir harfi bile çıkarman,o kadar da zordu
Seven kalplerimiz,senide benide yordu

Birden dili tutuldu,konuşamadı
Sevdiğini,güzel sözleriyle anlatamadı
İçinde yapamadığı,kalan muradı
Seven kalplerimiz senin olaydı

Nasıl bir aşk Allah'ım,nasıl bir sevgi
Beni ona bağlayan,sanki özengi
Bu gücü veren hangi kuvvetti
Seven kalplerimiz sana emanetti
Bahattin Tonbul
21.12.2007

Bahattin Tonbul
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Seven Karım Olsun

Şarkılarde söylet, benim dilimi
O olmazsa bile, sevemezmiyim
Yol bulan canlarım, toprak ilimi
Seven karım olsun, istemezmiyim

Gittiği yerdeydi, yanık yürekli
Ağlayan gözleri, sonsuz dilekli
Hiç dedem olmadı, aşktır sürekli
Seven karım olsun, istemezmiyim

Ben olmazsam onu, kimse sevemez
Kötü anlar bitmiş, onu övemez
Nerde bulacaksın, sonu göremez
Seven karım olsun, istemezmiyim

Gülebilmek bende, acıyla olsa
Göğsümü dağlatır, gül benzi solsa
Dostu dost edindim, yar bensiz kalsa
Seven karım olsun, istemezmiyim

Kapatmış yüzleri, eklendi yıllar
Hala bekliyorum, geçsede aylar
Yari özlüyorum, açılsın yollar
Seven karım olsun, istemezmiyim

Bahattin bedeni, açsan yüzleri
Özler durur tenin, seven gözleri
Kaybolmamış hala, evde izleri
Seven karım olsun, istemezmiyim
Bahattin Tonbul
6.7.2017

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Seven Kaybederse

Seven kaybederse ki, özleme dayanamaz
Yaralı merhemlere, su verdikçe eririm
Karanlık geceleri, yıldıza boyanamaz
Ben kendime gelemem, neler neler veririm

Sen aklıma gelince, sanki sarhoş gibiyim
Bu dünyayı terk edip, ölecek o sabiyim
İşte o gidenlerden, yalnız yarsiz biriyim
Ben kendime gelemem, neler neler veririm

Sevdayı yaymak zordur, nefreti yaymak kolay
Vicdanı kaybetmişsen, yürekli olmak alay
Anlıktır gelen ölüm, bilmesi inan olay
Ben kendime gelemem, neler neler veririm

Bazı ruhlar karışık, tanışırsa onunla
Ondan gelir kaynaşmak, elbet bulur sonunda
Yaratıcı hoşnutsa, bilemezsin canınla
Ben kendime gelemem, neler neler veririm
Bahattin Tonbul
17.9.2016

Bahattin Tonbul
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Seven Ne Yapsın

Yaşayana ölüm,ne kadar yakın
Öteye geçmeye bir sevgi buldum
Sevdası içinde,ateşe akın
El ele dolaşan,seven bir kuldum

Güzel sözlerine,ben kanar oldum
Yüzüne bakınca,ben aşık oldum
Gece karanlıkta,korkarak soldum
Sevdası içinde ateşe atın

Yar ile birlikte ölümsüzlüğe
Tadılan bir ölüm,bize ne yapsın
Bu fani dünyada,sevgisizliğe
Saracak yol buldum,seven ne yapsın
Bahattin Tonbul
21.3.2012

Bahattin Tonbul
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Seven Öldü

Cennete yerleşti, herşeyi senin
En güzel şekilde, sevdana dolsun
Canımızı kattık, ruhumuz tenin
Seni seven öldü, haberin olsun

Aşkını bağladık, gönül dalında
Yürekten ağladık, yarin kolunda
Umuda sarıldık, hakkın yolunda
Seni seven öldü, haberin olsun

Geçmişte hayali,sanki bir perde
Sevdiği eski yer, gönlünde derde
Aşkını bağladık kalp denen yerde
Seni seven öldü, haberin olsun

Mevsimler derdime, çare olmuyor
Şarkılar ruhuma, derman bulmuyor
Ağlayan yüzüm sensiz solmuyor
Seni seven öldü, haberin olsun

Gülersen mehtabın, doğsun gönlüme
Sevdanı bağladım, sensiz ömrüme
Bitmesin acılar, girsin böğrüme
Seni seven öldü, haberin olsun

Bahattin’im ağlar, her iki gözün
Ümidi kaybetmiş, solmuş bak yüzün
Gençliğim su gibi, aktı be özüm
Seni seven öldü, haberin olsun
Bahattin Tonbul
7.10.2012

Bahattin Tonbul
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Seven Sevilen

Sevgili sevilmek ister sevilmek için yaratılmış
Sevdikçe güzelleşir,karşısındakine heyecan taşır
Bulunduğu ortama uyar ona da hemencik alışır
Gözlerinde mutluluk ruhunda aşk kalbiyle yarışır

Hayat onundur sevgiye yakın hasrete uzaktır
Mutluluk onun için bulunmayan bir  fırsattır
Güneş,su ve yeşillik yaşamın bir parçasıdır
Dünyanın eziyeti sanallığı bir gün yok olacaktır
30.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seven Susuz Yolcuya Benzer

Bir gün gelip kapımı çalarsan eğer
Biraz beklersen bana dünyalar değer
Sevmek bu kadar basit değilmiş meğer
Seven kişi yorgun ve susuz yolcuya benzer
5.6.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seven Yaşar

Yar olmazsa yürülmez, onsuz son ana kadar
Yürülsede görülmez,hayal ettikçe yaşar
Gece içine çeker,insan geceye batar
Sessiz olan aşksesi,sabahı seven yaşar

Sevgi saç bitmezse ki,sevmeyenler utansın
Sevdayı bulamazsan,toprak olup yatansın
Yüreklere saplanan,bir ok gibi batansın
Sessiz olan aşksesi,sabahı bilen yaşar

Elveda umuduyla,seveceksen hiç sevme
Gönülden bağlanmışsan,ayrılığa hiç gelme
O acılar başkadır,yaşanmışı hiç öğme
Sessiz olan aşksesi,sabahı seven yaşar
Bahattin Tonbul
1.7.2012

Bahattin Tonbul
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Seven Yüreği

Hayata bağlayan benim sevgimdir
Üzülmemi istemez aslan yüreklidir
Onu yıkan kanser mi yoksa kaderi midir?
Hanigisi olursan ol bağışlaman istemimdir

Çok seviyorum seni dinle hep beni
Konuşma özelliğin gitti gideli
Acısını söyleyemez renginden belli
Allah'ım bağışlar seven yüreğini
08.12.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seven Yürek

Seviyor musun sen
Ildır,ıldır esen yelden
Gönül deki güzellerden
Seni seviyorum ben içten

Yağmur yağar ıslanmazsın
Rüzgar eser uslanmazsın
Şu an çok uzaklardasın
Seven yürek boş kalmasın

Güneş doğar içini ısınır
Kara bulut ruhun daraltır
Elbet gece günü karartır
Seven yürek nerde saklanır
26.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seven Yürek Değilsen

Sevgi bağı hoş değil
İçinde kalbe eğil
Yarden uzak olursan
Aşkı tutan el değil

Unut unuta bilsen
Seven yürek değilsen

Dere kumsuz olur mu
Kaynak suyu kurur mu
Sevgi bağı olmayan
Yare kurban olur mu

Unut unuta bilsen
Seven yürek değilsen
Bahattin Tonbul
11.1.2009

Bahattin Tonbul
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Seven Yürekler

Seven yürek andıkça sevdiği için ağlar
Bahsederken ondan gözleri sulanır dolar
Nasıl bir sevda ki unutulmayan anılar
Sevenin içini deler,adeta yüreğini dağlar

Aşkı yaratan sevgidir,ruhtur manadır
Her aşkın karşılığında insan dünya yaratır
Bütün sevenlerin yüreği her an yaralıdır
 Bu sevgi ve aşk cümlelere sığmamaktadır

Bir doludur aşk insanın tepesine vurur
Her düştüğü yerde vücudu uyuşturur
Aşkı yaşayan o acıyı,sızıya zorunlu katlanır
Seven yürekler sevgiyle coşar insanı rahatlatır
31.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seven Yürekleri

Yürekler yanacak,ciğerler kavrulacak ateşte
Belki tavada beklide benim döşümde
Unutma ki aşk dediğin kaynatır adamın içini
Görmeyin buharı,görmeyin yanan ateşin gidişini
Parçalar sevgileri çocuklar olunca
Bir kısmını alır yürekten onlara acısını dağıtınca
Hafifledi zannedersin ama bu acı başka
Seven yürekleri
Parçalasan da,parçalamasan da
23.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seven Yürektir

Gök yüzündeki güneş,neden kaybolur
Bir birini sevenler,bak aşık olur
Önüne çıkan bulut,engel olursa
Seven sevgililerin,içi  kül olur

Ayrılık acı verir,gelir derinden
Tiz bir ses geliyorsa,rüzgar sesinden
İnim inim inleten,canı yok eder
Seven yürektir yarim,bunu hisseden
24.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevende İstemeden

Bulutla yıkanmış masmavi gök yüzü
Pamuk gibi dolanmış,özüme yok iken kem gözü
Umudu yeşermiş yalnız doğan gecelerde
Karanlık sarmış sonsuzu
Ne sende
Nede sevende istemeden
Bahattin Tonbul
5.2.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Seveni Seven Yüreği

Ağzın yerlerde,bir dudağın göklerde
Sevinen insanlara,böyle söylenir orda
Canımı alsan da,bıraksan gurbet elde
Seni seven yüreği terk etsen de dünyada

Hayat durmadan su gibi akarda akar
İçinde yaşayan canlılar hep ona bakar
Çok berraktır kirletmeyin kalan hatıralar
Seven yüreklere tek,tek öpücük atar

Bakma sen hüzünlü duruşuna garibin
Yakar o bakışlar delip geçer güzelin
Telaşı başlamış baksana sevdiğinin
Yüreklere verilecek kalmadı nasihatin
08.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevenin Arslanları

Gece farklı bir hayat, yaşanmışı bilemem
Gönüllere aşk kurmuş, Allah’ın arslanları
Nefretle kini alıp, ufuklarda silemem
Hayatıma taht kurmuş, sevenin arslanları
Bahattin Tonbul
26.3.2013

Bahattin Tonbul
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Sevenin Dünyası

Birdaha mı aşık olmak
Tövbeler tövbesi olsun
Başka bir çiçekte solmak
Sevenin dünyası olsun

Çok sevmiştim o güzeli
Gönlüme girip ezeli
Aşktı ikimizin özeli
Sevenin dünyası olsun

Dağlar bile hep ağladı
Kızıl kanlara bağladı
Gece gündüzü dağladı
Sevenin dünyası olsun

O yağmuru tutan dilek
Ruhu bende olmuş melek
Gönül tende sanki melek
Sevenin dünyası olsun

Gökyüzünden sayılmadı
Sevda yarsiz doyulmadı
Can yürekten ayrılmadı
Sevenin dünyası olsun
Bahattin Tonbul
15.3.2013

Bahattin Tonbul
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Sevenin Sevgilisi

Hayat öyle boş ki, gönül doymuyor
Ağaç çiçek açmış,meyve bekliyor
Arı kovanına bal için,gidiyor
Seven sevgilisinin,yolunu gözlüyor

Karınca yol etmiş, yuvasını
Yavru kuş bekliyor,anasını
Eşkıya çekmiş duruyor,palasını
Herkes birbirlerinin yolunu gözlüyor

Toprak susuz kalınca,yağmuru gözler
Sabah gün ağırınca,horozlar öter
Oruç tutan insan,iftarı hedefler
Seven sevgilisinin yolunu bekler

Yollar gide,gide,gide meyle de  bitirilmez
Yemek ihtiyacı,yememeyle de geçirilmez
Aşıklar sevgilisini,sevmekle de yetirilmez
Seven sevgilisi ile hiç ayrılmayı istemez
9.9.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevenin Yanlızlığı

Sevenin sevilenin olmazsa
İşte o zaman gör yalnızlığı
Anasız yarsiz eksik kalmazsa
Rabbim bırakmasın yalnızlığı
Bahattin Tonbul
13.12.2013

Bahattin Tonbul
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Sevenin Yarsa

Sevdayı tadacak, mutluluk olsun
Yüreği yakacak, güzelin varsa
Acı güçlü kılar, umudun doğsa
Fırsat vermeyecek, sevenin yarsa

Yeni güne taze, sevgiyle başla
Hergün yeni gündür,  kırılmaz taşla
Aşk dediğin gönül, tükenmez yaşla
Fırsat vermeyecek, sevenin yarsa

Bugün benim için, güzellikler var
Yeni doğan günde, elbet seven yar
Bakmakla yetinme, sevdan olmuş kar
Fırsat vermeyecek, sevenin yarsa

Batan güneş için, sakın ağlama
Doğduğu heryerde, ufku bağlama
Vereceğin karar, aşkta sağlama
Fırsat vermeyecek, sevenin yarsa

Başucunda her an, hayatım olsun
Yüreğine aşkım, yuvamı kursun
Her adım atışı, benimle dolsun
Fırsat vermeyecek, sevenin yarsa

Bahattin şansını, bırakma boşa
Bir tebessüm çiçek, bağlasan başa
Güzelliğin olsun, sen onla yaşa
Fırsat vermeyecek, sevenin yarsa
Bahattin Tonbul
20.8.2013

Bahattin Tonbul
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Sevenle Sevilenin Yüreği

Bir can daha koydular toprağa,bakın isterseniz
Doymuyor toprak
Onun da seveni varmıydı acaba
Baka kaldılar,ağlıyanıda yok zavallının
Keşke demek istemiyorum,ya seveni varsa
O zaman ne yapar garip
Garip,garip baka kalmış tüm insanlara
Olmaz mı seveni, vardır elbet bir derdi
Çok acı çekmiş,nasıl bildim bakın toprağından belli
Kıp kırmızı olmuş toprak adeta kan doldurmuş içini
Nasıl da belli
Hele seveni,onun gözyaşıydı buna ne demeli
Haydin dostlar bizden Allah rahmet eylesin demek düşüyor
Gerisi sevenle,sevilenin yüreğinde değil mi?
07.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevenler

Seven acır,seven ağlar seven güler seven koklar kısaca ölse bile sever
İşte bütün bunları seven yürek seven beden seven bütün gözler hisseder
Ben sevdim sizde sevin ki hayat anlam taşır mahşeredek bu ışık gider
Korkarım ki sevenler hasrete dayanamazlar daima enerji kaybeder

Seven hasretlik çekmesin mutlu olsun hep gülsünler
Belki tüm insanlar birbirini sevince gülüp eğlenirler
Hayat bu geleceği ona göre değerlendirip yön verirler
Haset insan tarih boyu sevenleri ayırıp parçalayı vermişler

İyimser ol hayata olumsuz bakma daima sev ki başarırsın
Çok zor günler geçiriyorsun sevdiğin kalmadı yaşıyamazsın
Ne oluyor sana her gördüğüm dostta sırtını yaslıyamazsın
Seven o yüreği taşıyacak insanı bulmayı bir türlü başaramazsın
11.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevenler Ağlamaz

İnsanlar çift yaratılmış yalnız yaşanmaz
Eşlerden biri ölünce hayat son olmaz
Sevenler sevdiğini hiçbir zaman unutmaz
Aşıklar ağlamaz,sevenler ölmez yok olmaz

Bakarsın gözlerine umutları sönüp tükenmiş
İnsan o zaman çok güçsüz olur içi bitiverirmiş
Hayat onlar için sona doğru yanaşıp gelmiş
Seven sevdiğine canını verecekmiş verememiş

Çaresiz artık sokaklar bile karanlık ışık yok
Sokak lambaları yanmıyor ay işığıda yok
Ağlıyor,bağırıyor sesini duyan hiç bir kul yok
Çaresizlik söndürmüş içini umutsuzluk çok
13.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevenler Bir Gün Buluşacaklar

Bu dünyada kapandı bir aşk sayfası ama
Yaşıyor yüreğinde onun ateşi sönmedi daha
Bitti herşey gibi geliyor insana bitmedi ama
Aşkın esintileri rüzgarı hala duruyor burda

Biri öldü biri hayatta ama,severler birbirlerini
Biri yalan dünya diğeri ahreti seçti sevgilerini
Kaybetmediler yüreklerindeki ateşlemeyi
Bekliyorlar bir birlerini arıyor mahşer günlerini

Bu sevda korkunç bu sevda gerçek bilemezler
Seven yürekler ayrı bile olsa birbirini sevecekler
Yer mekan fark etmez bir gün bir araya gelecekler
İşte o zaman haykırıp gerçek aşk buymuş diyecekler
13.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevenler Fark Edilir

Yürü sevgilim yürü sen gittin gideli
Yolar kumlu idi şimdi asfalt geldi
Bulutlar çok alçaklar da gezerdi
Şimdi ise hepsi çok çabuk yükseldi

Geceler karanlıkta kötüler arasında
İnsanlar yese içse gezse hepsi orada
Ayırtmak hepimize çok da zor gelse
Sevenler fark edilir yürekler aynı olsa
2.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevenler Hayata

Sevenler hayata, bir anlam yükler
Ağlarken bir yandan, gülmeyi ekler
Yüreğine ateş, atıp da bekler
Tek bir pare kıymet, ölürken anlar

Elindekini o, saklasa olmaz
İnsan hayatını, aklasa solmaz
Biri ağlar iken, yalınız kalmaz
Tek bir pare kıymet, ölürken anlar

Sevmek kadar güzel, duygun yalınsa
Uğruna can alan, gönlün salınsa
Sürekli hayalde, umut çalınsa
Tek bir pare kıymet, ölürken anlar

Sevdası bitmeyen, tükenmez güçtür
Durmadan söylenen, hayali hiçtir
Kabul gören aşkı, görmeyi seçtir
Tek bir pare kıymet, ölürken anlar

Birini seversen, Allah’tan iste
Allah’ın elinde,  kalplerde deste
Hakikat uğruna, sen onu iste
Tek bir pare kıymet, ölürken anlar
Bahattin Tonbul
4.10.2013

Bahattin Tonbul
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Sevenler Ölmez

İnsanlar ölür ama sevenler ölmez
Yürekler yanar kimse hissetmez
Bedenler yok olur kemik erimez
Aşıklar bir birinden vazda geçmez

Seven beden toprak olur karışır
Ruhlar kaybolmaz devamlı dolaşır
Ölümlü ile ölümsüz nezaman karşılaşır
Aşıklar birbirinden vaz geçmez helallaşır

Bu beden seni sevdi şimdi sen neden
Bilmiyorum gittin gideli haber yok senden
Soruyorum her dua ettiğimde elimi açıp ben
Alamadım bir cevap hala bekliyorum haberlerden
06.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevenler Sevdiklerinin

İşte sorsun bak ihanetin bedelini
Karanlık etrafı ışığı ile bilsin
Unutmasın geçmiş harika sebebini
Sevenler sevdiklerini gönülde bilsin

Diller tutulsun adını söylüyemezsin
Anlamsız baktığında da gözlüyemezsin
Tatlı söz duyduğunda da gizliyemezsin
Sevenler sevdiklerinin sözünde bilsin

Uçuyor uçuyor tanrım ben uçuyorum
Kanadı kırık olsada ben kaçıyorum
Aşka sevdaya saygı duyup saçıyorum
Sevenler sevdiklerinin özünde bilsin

Dertleri dert yapıp birbirine katanı
Tek başına cennetinde ayrı yatanı
Bu yasak aşkla bizi her gün ağlatanı
Sevenler sevdiklerinin izinde bilsin

Dilden dilede düşse umutsuz günlerim
Severim severim tanrım ben severim
Derdime dert katan aşkı hergün ezerim
Sevenler sevdiklerinin tezinde bilsin

Ellerimle ellerini can tuttuğumda
Söylenen tüm güzel sözleri yuttuğumda
Aşkımızı aşklar içine kattığımda
Sevenler sevdiklerinin gözünde bilsin
Bahattin Tonbul
4.2.2012

Bahattin Tonbul
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Sevenler Vardır

Sevenler vardır gelip giderler
Kimi hayatında çok sevmiştir
Kimide fırtınada boğulmuş
İşte boğulmayıp kalanlardanım
Gitmeyipde kalanın sadakati
Sabrı
Her zaman kutsaldır
Sarılıp bırakmıyanların
Sıcaklığı tarafındayım
Özlerim hasretim ama
Umutsuz değilim
Beklerim
Taki buluşuncaya kadar
Sevdama sadakat eklerim
Yaşam söylesede bana
Sensiz nasıl yaşarım
Bahattin Tonbul
22.9.2013

Bahattin Tonbul
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Sevenler Yalnız Olunca

Evde kimse yok çocuklar dışarıda işte yalnız kaldım
Her yer sen ve senin anılarınla dolu içime kapandım
Seni düşünmeden boş bir anım geçmiyor kopamadım
Söyle bakayım ben sensiz daha neler neler yapmalıydım

Düşünemiyorum artık kafam karmakarışık düşünceler
Sensiz ne yapacağım böyle yalnız kaldığım geceler
Doymadım bakamadım tad alamadığım eğlenceler
Yazmakla bitmiyor öyle tutkunum ki ayrı olan heceler

Cümleler kelimesiz olmuyor heceler harfsiz
Sevenler yalnız olunca aşk geçmiyor renksiz
Ölüm olmayıncada yaşamak pek anlamsız
Hasret gelmezse yürekler yanmaz o acısız
06.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevenlere Hediye

Hani demiştin bana
Baharı bekleyen kumrular gibi
Bekliyorum hala bana baksana
İçimdeki aşkın solacak gibi
Umut kapısını bana açsana
Canı kattım canana
Gelirsin diye
Ateşe attım aşkı
Yakarsın diye
Hakikatlar solmaz
Pişirse niye
Tut elimi elimdende çıkalım
Seher yeline
Alsın rabbim bizim ikimizide
Yapsın sevenlere hediye
Bahattin Tonbul
14.7.2012

Bahattin Tonbul
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Sevenlere Nasihat

Çok zor bu yangıyı Allah kimselere vermesin
İnsan sevince ayrılığı hasreti de görmesin
Gönlünce yaşasın gönlünce de eğlensin
Bu hayat boş kimse boşa vakit geçirmesin

Benden eş dost ve bütün sevip sevenlere
Hayatı anlamsız yapıp sürmeyin başka yere
Gününüzü yaşayın unutmayın bu mutlu günlere
Geri dönmek bulmak zor kaybetmeye gör bir kere

O yüzden her şeyi tadarak sindirerek yaşa
Şunu bunu yapmadım pişmanlık gelse de başa
Tadını karşılıklı al onunla mutlu ol her arkadaşa
Böyle bir ömür yaşasın bağışlansı bacı kardaşa
25.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevenleri Yıkmasa

Hovardalık güzeldir
Para yeyip ezendir
Geçmişi çok ezeldir
Sevenleri yıkmasa

Bugün burada yarın yok
Çapkınlığın sonu yok
Tadanları aslı çok
Sevenleri yıkmasa

Adı da ihanettir
Sahtesi kehanettir
Gerçeği maharettir
Sevenleri yıkmasa

Gizli,gizli buluşmak
Bilmediğine alışmak
Karanlıkta kavuşmak
Sevenleri yıkmasa

Adrenali çoğaltır
Normal kalbi daraltır
Yaşayanı karartır
Sevenleri yıkmasa

Gerçek sevgi olamaz
Gölge sabit duramaz
Acıları soramaz
Sevenleri yıkmasa

Hakkı hak bilen yapmaz
Doğru yoldan hiç sapmaz
Aşkına hile katmaz
Sevenleri olmasa

Bahattin’im söylerim
Seven kalp de beklerim
İhanete eklerim
Sevenleri yıkmasa
Bahattin Tonbul
4.3.2010

Bahattin Tonbul
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Sevenlerin Çok

Aşk bir günlük değil, kalpde ömürlük
Kullanma tarihi, üzerinde yok
Sana ihtiyacım, canda özgürlük
İstemesen de sen, sevenlerin çok
Bahattin Tonbul
13.8.2012

Bahattin Tonbul
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Sevenlerin Üstüne

Rüzgarda titreyen bedeni
Gülün,bülbülün dalına konmasını
Beklemesi gibi
Özlem ruhunu kaplatmış
Sevgiden yoksun mu,yoksun
Diken hasreti bile özletmiş
Yar yar diye
Dile gelmiş
O sonbaharlar da

Dalından kopan sararan yapraklar
Bir bir uçuşmuş havada
Dağ tepe arasında sürüklenip durmuş
Ömür
Umutlar bir gelip
 Birde gitmiş
Sevgililer küstümü ne?
Diller tutulmuş ebedi
Göğsünün üzerinde
Yaralar bir açılıp
Birde kapanmış
Sevenlerin üstüne
Bahattin Tonbul
7.9.2011

Bahattin Tonbul
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Sevenlerinde Sevgilisi Ölür

Uyanın dostlar uyanın sevgilim ölmüş
Onu bu dünyadan alıp toprağa gömülmüş
Bütün eşi dostu kardeşleride gelmiş
Allah onu sevmişde alıp yanına götürmüş

İnsanlar doğup yaşar ve hatta ölürler
Birde bakmışsın ki vakit gelmiş derler
O zaman geri dönüp yaşamak isterler
Yaşadıklarına şükür edip sabretmezler

Yaşarken ölmek ayrı güç veriyor dostlar
Doğayla mücadeleyi dayanmayı öğretiyorlar
Tam her şeyi kavrıyor öğrendik diyorlar
Bir nefesde bir canı aniden götürüveriyorlar

Bende sevdim tam tad alıyordum
Geçmişteki hataları şimdi anlıyorum
Onu gün geçtikçe canımdan çok seviyorum
Bir türlü geçmişimizi unutamayıp parçalanıyorum
15.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sever

Sen sen sen gerçekten seviyor isen
Büyük aşık değilsen
Kimsin peki acep sen
Şu yaralı gönlümde inlerken
Acı veriyor damarlarımı eritiyor
Ruhumu tutamıyorum
Sebep soramıyorum kimselere ben
Yaz kalsın bu sözlerim sayfalarda öbek öbek
Tanrım yüreğini güçlü kılsın o zaman
Ruhunda esen aşkımı eriterek
Güzellikler seninle yaşasın hemen
Dileğin varsa dile yi ver,eksik dileme
Hazinesi geniştir yaratanımın verir herkese
Eğer dilemezsen dileme o bilir yine seni
İçinden geçeni
Anlar yazmayı versen de
Şiirlerimi okuyup gönlünde sevgi
Taşıyan herkesi
Sever
Bahattin Tonbul
17.4.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Severdim

Beklettim,bekledim sen gelmedin
Benden aldığın aşkı vermedin
Acı ya tadıp da bilmedin
Seni canımdan fazla severdim

Geriye de dönermişsin diye
Mazim olmuş sana can hediye
Gönüller ufka atmış ne diye
Senin göğsünde uyur severdim
Bahattin Tonbul
12.2.2011

Bahattin Tonbul
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Severdim Seni

Ey ey hatırla beni,görmüştüm seni
Yalnızlıkla sızlanan,yüreğin deli
Çok uzaklardan bile,severdin beni
Hasretinle kavrulan,bedenin yeli

Ey gidi yar ey gidi,ölmüşsün belli
Haber vermeden gittin,severdim seni
Bahattin Tonbul
31.10.2008

Bahattin Tonbul
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Severek Diktim

Özümdeki aşkı,toprağa çektin
Sevdamı dünyaya haykırıp döktüm
Ufkumu doğmayan güneşe ektin
Bahçemdeki  gülü severek diktim
Bahattin Tonbul
7.11.2011

Bahattin Tonbul
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Severek Okşardı

Bahar sabahları güneş ışığı çok parlak ve canlı
Sevenin yüreği sevgi ateşiyle etrafa dağıtıp yaydı
İnan sevdiğim bu aşk ilk günde beri kalplere aktı
Yüzümü ellerinin arasına alıp adeta severek okşardı

Senin yokluğunda gökyüzü bile umudunu kaybetmiş
Toprak ağlar gibi buharını ufuklara doğru çıkarmış
Karşı tepeler arasında kırlangıçlar sonsuza doğru
Bir tüy gibi rüzgara kapılıp bulutlara karışmış
6.7.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Severek Yaşamak

Severek yaşamak, yar ile olmak
Yanlışlar denize, gömülür birgün
Umutla beklerken, şans ile dolmak
İnsan tarihini, yaşatır hergün

Güzel şey nerede, olursa olsun
Herzaman sevilir, gönüller dolsun
Bakan o gözler, yürekte solsun
İnsan tarihini, yaşatır hergün

Yaraya bakıp da, şikayet etsek
Daha derin ile, çoğalır o gün
O yüzden imtihan, oluverirsek
İnsan tarihini, yaşatır hergün

Kim ne derse desin, en güzeli yardir
Eller masal olmuş, hayali vardır
Sabretmeyi öğret, beklemek ardır
İnsan tarihini, yaşatır hergün

Uçsun güvercinler, gülü getirsin
Gül getiren yari, bana yetirsin
Sevdanın altında, aşkı götürsün
İnsan tarihini, yaşatır hergün

Asla taviz verme, seni satana
Yanında oturup, düşman katana
Onurla yaşamak, helal vatana
İnsan tarihini, yaşatır hergün
Bahattin Tonbul
19.10.2013

Bahattin Tonbul
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Severim

Yari unutmam her an beklerim
Seni sonsuza kadar severim

Ruhundan beden ayrılmışsa da
Seni canımdan da çok severim
İçimde aşkım kaybolmuşsa da
Yari unutmam her an beklerim

Kalbimde dursan,kimseler görmez
Bakan yüzleri her gün öperim
Yaralarımı dostlarım bilmez
Seni bulursam her an severim
Bahattin Tonbul
27.4.2009

Bahattin Tonbul
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Severim Değil Mi

Öyle haykıracağım ki seni sevdiğimi
Bu dünyada duysun,toprağın altından da
Sesimi
İnlesin uzay,çınlasın evren hatta bütün gök yüzü
Bulutlar dağılsın üstünden
Gölge etmesinler  yüreğimi
Belki o zaman rahatlar içimde
Seni sonsuza dek severim değil mi?
23.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Severim Diye

Korkma esir etmem seni aşkıma
Ne olur kaçırma, gözünü benden
Sevmiyorsan söyle, söyle şaşkına
Bakmaya korkarsın, severim diye

Günlerce dolaştım, ağladım durdum
Verdiğin sözleri, dostlara sordum
Geri döner diye, hayaller kurdum
Bakmaya korkarsın, severim diye

Karanlığa rağmen, doğsa o güneş
Doğanlara kızma, kalbinde ateş
Sırtından vuran o, insan o kalleş
Bakmaya korkarsın, severim diye

Çiçek gibi hayat, içinde durur
Değerini  bilki, gönülden kurur
Bahar kokulu yar, kalbinden vurur
Bakmaya korkarsın, severim diye

Aşkını anlatsan, en güzel etki
İki benzer ruhun, verdiği yetki
Baharı yaşatır, çiçeksiz bitki
Bakmaya korkarsın, severim diye

Bahattin sevda, bizim bahçemiz
Aşk bahçivanıdır, son irademiz
Bedenimiz toprak, ruhumuz temiz
Bakmaya korkarsın, severim diye

8.4.2017

Bahattin Tonbul
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Severim Memleketim Çorum'u

Severim memleketimi,
Onu seven tüm yürekleri
Sahte değil,dilde değil
Gönülden,gönle savrulan
Bütün gerçekleri
Durma sende sev bu insanları
Anlasınlar dünya milleti nurlaşan
Bütün bu sevgileri
Seven memleketimi
Türkiyemi,Çorum'u ve
Alaca'da yaşayan
Tüm hemşehrilerimi
Severim,sevgilerini
31.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Severmiydi Beni

Garip di göğsünde uyur dururdu
Yaralı kanata hakkı buyurdu
İçindeki ateş yarsiz uyurdu
Severmiydi beni,bensiz sevdiğim

Yaratan sevdi de aldı yanına
Çaresiz yaralar, dolmuş kanına
Benden ayrı olan,gönül canına
Sever miydi beni,bensiz sevdiğim

Garip di gözleri,baksa da haksa
Şu yalan dünyada,göğsüme aksa
Gezdiği diyarda,ateşi yaksa
Severmiydi beni,bensiz sevdiğim

Acıyla tatlıyı karıp serseydi
Şu sanal alemde,ölü verseydi
Hakikat yanında,cana gelseydi
Sever miydi beni,bensiz sevdiğim

Seninle birlikte bir ömür geçti
Özündeki nuru hakikat seçti
Sensiz olan dünya gerçekten hiçti
Severmiydi beni,bensiz sevdiğim
Bahattin Tonbul
31.8.2011

Bahattin Tonbul
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Seversek Erkek Gibi Severiz

Sevgide merhamet olmaz yüreklerde yaşanır
İçinden geldiği gibi,mertçe usanmadan dolaşır
Hayat değişiktir bazı şeylere tez elden alışır
Seversen erkek gibi sev de,içinde kaynaşır

Aldatma,sözünün arkasında dur öyle kal bekle
Seviyorsan da sevmiyorsan da gerçeği söyle
Ümit verip ona boştan hayal alemine gönderme
Seviyorsan erkek gibi sev,erkekliğe çamur bulaştırma

Müthiş bir duygu erkek,erkek gibi severse
Kadında kadın gibi sever sakın unutma
Her ikisi de kendi cinsinde sahteci olma
Varsa içlerinde bu duygu sakın yanına koyma
08.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seversen

Seversen seven yazalır
Yaşayıp geçmişi unut
Gönüllere aşk kazılır
Yüreğini sen ferah tut
Bahattin Tonbul
22.1.2014

Bahattin Tonbul
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Seversin

Seversin seversin, içini yakar
Yar kokusu görüp, hasreti söyler
Zamanlı zamansız, gönülden akar
Özlemi son sözdür, toprakta eyler

Söylenir türküsü, kısa öz ama
Dillerde dolanır, nefis söz ama
Bu sevda şiirde, son közdür ama
Yar kokusu görüp, hasreti söyler

Değmiyorsa gönül, acı vermektir
Ağlayan gözleri, ölmüş demektir
Gittiği dünyada, o bir melektir
Yar kokusu görüp, hasreti söyler

Kimi yeşil gözlü, kimisi mavi
Hasreti severse, yüreği kavi
Gökkuşağı olsa, umudu sahi
Yar kokusu görüp, hasreti söyler
Bahattin Tonbul
17.11.2013

Bahattin Tonbul
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Sevgi Acısı

Canım kurban olsun sana dostum
Beni hasret koymakmıydı kastın
İçimdeki bıraktığın acılar dinmeden
Hayırsız selam vermeden kaçtın

Sevgi acısını yaydın tüm bu dünya ya
İçindeki yara çok derin unutulmaz ya
Sağında solunda fitne fesat bulunur da
Sevdiğini unutturması mümkün değil ya

Aşk inancı girmişti bedenime
Allah'ım yardım et şu yüreğime
Akan suların önündeki bende
Sevgi acısı yayıldı artık düşünme
2.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevgi Arıyorum

Beni seve bilecek
Yüreğimi delecek
Benim için ölecek
Bir sevgi arıyorum

Deli gibi sevecek
İçimde eriyecek
Bana canım diyecek
Bir sevgi arıyorum

Allah’ını bilecek
Ondan af dileyecek
Hakıkata gelecek
Bir sevgi arıyorum

Karanlıkta yanacak
Beni sensiz sanacak
Ölsem bile kanacak
Bir sevgi arıyorum

Acı tatlı yiyecek
Fakir zengin diyecek
Bana hergün gülecek
Bir sevgi arıyorum

Yüreğimde yanacak
Bedeniyle donacak
Beni bensiz anacak
Bir sevgi arıyorum
Bahattin Tonbul
29.9.2011

Bahattin Tonbul
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Sevgi Aşkı Yıkamaz

Elini sabunla yıkarsın mikroptan arınırsın
Yüzünu ve vücuduna kese yaparsın
Kısacası temizlik yaparken paklanırsın
Acı yı ne ile yok eder acı hissini duymazsın

Kanı kanla temizlemek hiç olmaz kan yapışmaz
Acıyı aşkla bütünleştirmek insan oğluna yakışmaz
Sevgi aşkı yıkamaz ikisi bir arada durur ayrışmaz
Sen seversen onu sevende sana aşık olurmu anlaşılmaz

Pakladın onu kalplerde iz kaldı hala anlamadınmı
Severken bile kapattı o tüm yürekleri çalmadımı
O güneşdi o oyuncaktı o hiç çevreye  batmadımı
Seni alıp bu diyardan diyara hiç kaçmadımı
08.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevgi Aşkın Devamıdır

Yaratıklar sarmış çevremi korku doldu yüreğim
Kaybettim ben sevdiğimi adını hep ezberlerim
Takmış maskesini yüzüne içindedir benim yerim
Acısı ne oldu ama ben onu canımdan çok severim

Sevgi aşkın devamıdır yakar derinden derinden
Topraktan çıkan buhar havayı oluşturmuş nem
Kokusunu sorarsan bitki ve çiçekten gelen
Anlarsın o zaman yarin bıraktığı izlerinden

Sarmış bedenimi ışıklar aydınlatmış çevremi
Nur doldurmuş adeta sevdiğimin gözleri
Bakamaz oldum ben içimdeki yara izi  yeterli
Affetsin yaradanım,seni bu dünyadan gittin gideli

Çok şeyler geldi geçti haber bile verilmedi
Güneşin sıcaklığı daha da çok bizleri etkiledi
Yokluğun adeta yüreğimi delip yok edip geçdi
Aniden kalbinin ritmi bozuldu nasılda duru vermişdi
20.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevgi Bulurum

Yaşarım yaşatırım gönlümde
Onunla her an mutlu olurum
Kötülüğü satmıştır kalbimde
Doyumsuz olmam sevgi bulurum

Aldatmam seven yürek aldatmaz
Güvenim bitse insanlar satmaz
Hergün kazanır boşluk yaratmaz
Doyumsuz olmam sevgi bulurum
Bahattin Tonbul
17.3.2013

Bahattin Tonbul
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Sevgi Çadırı Olmaz

Gezip tozup yok olmaz
Dağda geyik otlamaz
Aşıkları yok sayan
Sevgi çadırı kurmaz

Gönül taşa bağlanmaz
İçinde aşkı olmaz
Yarini bilmeyenler
Sevgi çadırı kurmaz

Dereye çöp atılmaz
Akan su kiri tutmaz
Yürekten sevenlerde
Sevgi çadırı olmaz
Bahattin Tonbul
11.1.2009

Bahattin Tonbul
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Sevgi Çiçeğiyim

Şarkı olup dinledin
Gökyüzünde uçarken
Hasret olup inledim
Sevgi çiçeğiyim ben

Yarim ile diz dize
Gelmeyelim kem göze
Sevdam girmiş denize
Aşkın çiçeği isem

Hiç göz yaşı silmedim
Hasret nedir bilmedim
Neden senle ölmedim
Sevda çiçeğiyim ben

Derelerde gezerdik
Gönül bağı ezerdik
Sevmeyeni çizerdik
Aşkın çiçeğiyim ben

Kötü bir eş olmadım
Sana inan doymadım
Ateş olup solmadın
Sevgi çiçeğiyim ben

Özünde asil soylum
Ruhumda uzun boylum
Sensiz olamaz koynum
Sevgi çiçeğiyim ben

Dağlarda akan suyu
Yerde eşilen kuyu
Toprağa düşsen uyu
Sevgi çiçeğiyim ben
Bahattin Tonbul
24.12.2010

Bahattin Tonbul
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Sevgi Denilen Şey

Annemin yokluğu,çok zor geldi bana
Yerini tutacak,kıymet yokmuş meğer
Onun sıcaklığı,ateş vermiş cana
Sevgi denilen şey,unutulmaz değer
Bahattin Tonbul
30.8.2011

Bahattin Tonbul
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sevgi Dolsun

Birkere yemin ettim,hakikat senin olsun
Sevdikçe aşkla yettim,yürek hep sevgi dolsun
Bahattin Tonbul
21.6.2012

Bahattin Tonbul
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Sevgi Dolu Yüreğim

Gönül dağımı delmişti
Yaraları o dermişti
Yalnız koyup da gitmişti
Sevgi dolu yüreğim ben

Sabahların seherinde
Sevenlerin ciğerinde
Aşkımızın değerinde
Sevgi dolu yüreğim ben

Alemin de esti rüzgar
Hasret olan her gün ağlar
Sular gibi yürek çağlar
Sevgi dolu yüreğim ben

Sağı solu yoktur bunun
Sevdaları bana sunun
Ateş için yanan odun
Sevgi dolu yüreğim ben

Bahattin’im hep ezildim
Bu alemde can sezildim
Onsuz dünyada rezildim
Sevgi dolu yüreğim ben
Bahattin Tonbul
9.3.2010

Bahattin Tonbul
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Sevgi Eksikliği Sevdirir

İnsanlar neden sever dersiniz
Küçükten eğer sevilmezseniz
Bunun hasretini her zaman
Sevdiğiniz kişiden beklersiniz

Bu anne baba sevgi eksikliğidir
Bu kardeş arkadaş   sevgisidir
Bilemezsin o an içinde oluşanı
Neyin kimin niçin gelişmesidir

Babam ölünce beni kollayan
Kimselere laf attırmayan
Yüreğinde beni taşıyan
Sevgimi oydu kucaklayan

Eksikliğimi verdikleri ile tamamladı
Beni kendine sonsuza dek bağladı
Şu an kendi yok ama yüreğimde ağladı
Sevgi eksikliğini o böylece tamamladı
15.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevgi Gönül İşidir

Sevgi gönül işidir, saygı hürmetten gelir
Saygı farklı kişidir, sevgi yürekten gelir
Her ikisi çok farklı, saygı sevgi aşk ölür
Sevgi yarin işidir, saygı sanki yel olur
Bahattin Tonbul
21.7.2016

Bahattin Tonbul
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Sevgi Güneşle Doğar

Hayaller gerçek olsa, yarime kavuşurum
Rüyalar yaşantının, gerçek bir yansıması
Deseler de inanma, bilmeden savuşurum
Sevgi güneşle doğar, gölge yansımasıdır

Esir olmuş o aşkın, doğasına kim yanar
Mahkum olmuş sevdanın, yürekleri hep kanar
Karanlık geceleri, dostu düşmanmış sanar
Sevgi güneşle doğar, gölge yansımasıdır

Hayata aldanmışız, söylenir dilden dile
Umuda bağlanmışlar, çektiği acı çile
Bülbüle sorsalardı, ne dersin sen o güle
Sevgi güneşle doğar, gölge yansımasıdır

30.4.2017

Bahattin Tonbul
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Sevgi Hörmet

Sevgi hörmet ister, sevene karşı
İnsan dayanırsa, hasrete eğer
Umut kaybolmasın, sövene karşı
Ölüm kazanılmış, bir hakmış meğer
Bahattin Tonbul
22.2.2014

Bahattin Tonbul
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Sevgi Katsana

Malımı mülkümü,sana yol ettim
Gözünü açıp da bana baksana
Uğruna canımı açıp gark ettim
Sevdanla sevdama,sevgi katsana
Bahattin Tonbul
1.10.2012

Bahattin Tonbul
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Sevgi Muhabbet

Memleketimi bayrağımı öven
Dini rengi ne olursa olsun gel
Vatanımı ve milletimi sevenler
Herkese sevgi muhabbet doğsun gel

Alaca toprağı kutsaldır benim
Hacısı bektaşi doğmuş bedenim
Ruhu islam ırkım Türk yürüyen tenim
Herkese sevgi muhabbet doğsun gel

Derneğin amacı budur sevgisi
Bir arada olup aşktır övgüsü
Dili töresiyle tarih dergisi
Herkese sevgi muhabbet doğsun gel

Gel gel yeter ki gel, katıl sen bize
Umudu özlemi atmış denize
Hayali sevgidir bitmez o ize
Herkese sevgi muhabbet doğsun gel

Gökyüzünde yıldız,karanlık gece
Deryası sevgidir, aşk dolu hece
Dostu düşmanını, ölçse derece
Herkese sevgi muhabbet doğsun gel

Bahattin Alaca, dernek bahane
Sevdası kalıcı, dostluk şahane
Geleceğe örnek, doğsa daha ne
Herkese sevgi muhabbet doğsun gel
21.6.2017

Bahattin Tonbul
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Sevgi Neşe

Geçer gündüz ile akşam
Yüreklerde gezip yaksam
Yar doğada kucaklasam
Sevgi kokar aşk o zaman

Düne ve bu güne yanın
Aşk ateşiyle uyanın
İçindeki o zamanın
Yanan alevine bakın

Bak kuşlar bile ötüyor
Uçup dallara konuyor
Şarkı ve türkü söylüyor
Sevgi neşe tüydürüyor
Bahattin Tonbul
12.08.2008

Bahattin Tonbul
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Sevgi Sevenindir

Sevgi sevenindir aşksa  bilenin
Seversin ama aşık değilsin
Bunu yüreğinde ayrı hissedersin
Sevgiyi aşkı yaşarsan ayırt edersin

Sevdim dersin bundan bile tereddüttesin
Sevmek fedakarlık ister onu üzmezsin
İstemediğin şeyleri sevdiğin için çekersin
Ezilmezsin bunu bil sevdiğini göresin

Zaman onsuz geçmez ama seversin
Yalnız olsan bile hatıralarını dizersin
Belki birgün kavuşur biraraya gelirsin
İşte bu gün için yaşar onu beklersin

İçin titrer adını andıkça dilin kekeler
Hayal edersin o an uçan kelebekler
Gibi başıyın etrafında hep dönerler
Bir türlü kalbine sevdiğini söylemezler

Kıskanırsın yalnız uçmasını
Çiçekten çiçeğe konmasını
Hele o taşıdığı tozu yutmasını
Hazmedemezsin tozlaşma yapmasını
13.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevgi Taşır

Hazine başında, bir sevgi taşır
İnsanın kalbinde, neleri saklı
Bir dostan bir dosta, umudu aşır
Herşey bitti derken,  hayat meraklı

Kalbe kuvvet verir, bir tatlı sözü
Öyle sevgi var ki, tükenmez özü
Sevdanın başında, olsaydı gözü
Herşey bitti derken,  hayat meraklı

Dosta gül olmaktır, yaşam içinde
Yaprak yeşillenmiş, farklı biçimde
Diken acıtmazsa, odur seçimde
Herşey bitti derken,  hayat meraklı

Neşesi yerine, gelirse şaka
Gönlü rahat olsun, düşmez hiç faka
Tebessüm sonunda, kavuşur aka
Herşey bitti derken,  hayat meraklı

Morali verecek, hayır bir dua
Takdire şeyandır, tutmaz beddua
Kırgınlık sürecek, aşkın son duz
Herşey bitti derken,  hayat meraklı

Çekecek o zulmü, davranış özel
Hoşa gidecek mi, sevdası güzel
Kızgınlık altında, gelecek ezel
Herşey bitti derken,  hayat meraklı
Bahattin Tonbul
16.10.2013

Bahattin Tonbul
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Sevgi Yaşamın Bir Parçası

Sevgi karşılıklı olunca güç bulur
Yıkılmaz sonsuzluğunu o an korur
Tüter yüreklerde adeta kavrulur
İnsan onunla gurur duyar yok olur

Sevgi oymak oymak büyür sonsuz olur
Canlılar sevgiyle aşkı var oluşur
Güzellik tatlılık huzur bulundurur
Sevgi yaşamın parçası bir yoludur

Dostluklar mutluluklar sevgiyle başlar
Onları tutacak yüreklerde saklar
Tertemiz eder ciğerlerini aklar
Sevgi yaşamın bir parçasıdır canlar
Bahattin Tonbul
05.10.2008

Bahattin Tonbul
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Sevgi Yerleşti

Sevmek sevilmek kalp de bir ordu
Ayrılık hemen seviniyordu
Ateş tutulmaz bedende kordu
Aşkı bilen hepten ağlıyordu

Sevgi bulundu sesi titreşti
Sevda gözünde hasret birleşti

Bilmeyenlerse şaşırıyordu
Biteni sevenler yaşıyordu
Yari saran başka tadıyordu
Gece için sabah ağlıyordu

Aşk derinden derine dertleşti
Seven yüreğe sevgi yerleşti
Bahayyin Tonbul
17.4.2011

Bahattin Tonbul
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Sevgi Yolunda

Sevdası küçükse, hayaller kalmaz
Onunla çıkmıştık, aşkın koluna
El ele tutuşup, gönüller solmaz
Gök yüzünde yıldız, sevgi yoluna

Dilerim Allah’tan, kavuştur bizi
Umutlar ülkesi, dağılmış izi
Yürek Harman olmuş, kırıktır dizi
Gök yüzünde yıldız, sevgi yoluna

Geceler ayazdır, geceler soğuk
Bağırsan ses çıkmaz, nefesi boğuk
Biri beşi bitse, gönülde çoğuk
Gök yüzünde yıldız, sevgi yoluna

Dumanında izi, neden kaybolmaz
Sevdası bir ateş, sevgisi yok olmaz
Yüreğinde aşkı, hayat son bulmaz
Gök yüzünde yıldız, sevgi yoluna

Topraklar ıslandı, umut bulandı
Yağmurun altında, yatıp kalandı
Düşü vermez gönül, aşktı sulandı
Gök yüzünde yıldız, sevgi yoluna

Bahattin renkleri, gökkuşağında
Silinmez hayali, can kuşağında
Geri dönsen bana, o uşağında
Gök yüzünde yıldız, sevgi yoluna
Bahattin Tonbul
13.12.2015

Bahattin Tonbul
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Sevgi Yumağı

Sevgi yumağıdır gözleri öyle bakar
Her baktığında yüreğinden yağlar akar
İşte o zaman bizi dinlemeyen sevgili dostlar
Bu canım yara feda olsun duyun be arkadaşlar

Yanar yürekler ateş olur tutuşur
Her tattığımda dillerimiz buruşur
Son andaki görüntünden anlaşılır
Sevgi bağı yetmedi acep neye bulaşır
01.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevgi Yumağı Yoğunlaşır İçimde

Bekle ister ora da ister bura da,belki de hepsi şurada
Öyle bir bakış fırlattın ki,deldin ora mı bura mı şura mı?
Daha beni tanıyıp bilemedin herhalde gördünmü şimdi
Ta içimde ki kalbimin damarlarını adeta parçaladın o anda

Tarif ederken bile dilim tutuldu,ne dedim ne söylüyorum
İnan yazdıklarımı düşündüklerimi tahmin bile edemiyorum
Çünkü ben özünden sevdim,hormonla takviye etmiyorum
Seni belkide sevgilerin üstünde canımdan çok seviyorum

Seviyorum dedikçe bir sevgi yumağı yoğunlaşıyor içimde
Adeta sana tekrar kavuşmak için zaman var düşüncelerimde
Biliyorum sen mahşerde bekliyorsun beni geleceğim o günde
Yok oluyorum kayboluyorum adeta  duygu ve düşünceler içinde
20.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevgi Yüklü

Sevgi yüklü yürek, susmadı hala
Hep seni düşündü, gittin gideli
Yaran acımadı, duruyor hala
Israr etti aşkın, sevda güdeli

Gülüşlerin vardı, solan yüzünde
Gizli emretmişti, gerçek özünde
Görmemek içinmiş, ruhlar izinde
Israr etti aşkın, sevda güdeli

Denizin suları, tuzlu yakıyor
Karanlık gitsede, gölge akıyor
Deli rüzgar esmiş, o yar bakıyor
Israr etti aşkın, sevda güdeli

Yılları bıraktı, aldı götürdü
Kayan yıldızlarda, anı yitirdi
Sevda çeken yürek, nasıl bitirdi
Israr etti aşkın, sevda güdeli

Nerde kalmış desen, arayıp sorman
Hayatın sonunda, birikmiş orman
Koskoca yaraya, elinle vurman
Israr etti aşkın, sevda güdeli

Duyulmaz kulakta, şarkıda sözün
Söylenecek aşkı, bırakma hüzün
Dilsiz yanaklarda, kızarmış yüzün
Israr etti aşkın, sevda güdeli
Bahattin Tonbul
3.9.2013

Bahattin Tonbul
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Sevgide Mantığın

Sevgide mantığın, yeri olamaz
Kusurluysa bunun, ne önemi var
Mantıksız sevenler, gerçek kalamaz
Herkes sevebilir, önemlidir yar

Bolbol gülümse ki, sıfır maliyet
Paha biçemezsin,  çok önemi var
Ölümün yaşı yok, biter faliyet
Aşkıyın yerinde, çok önemli yar
Bahattin Tonbul
24.11.2013

Bahattin Tonbul
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Sevgide Sabırın

Yüreğime hançer,vurmadan gitsen
Vazgeç lügatında,yok mu hiç senin
Aşk muhabbetini,ruhunla ditsen
Uçuk sevdaları tutamaz senin

Yeniden başlıyom,seni sevmeye
Yanlışınla tutsam seni övmeye
Beni kıranlarla seni dövmeye
Vazgeç lügatında,yok mu hiç senin

Zırhından kurtulup,gelsen peşime
Yeniden canını taksan dişime
Hasretinden yanan,güzel eşime
Ağlatacak zaman,yok mu hiç senin

Acı göremiyor, desem bu yüze
Bütün zorlukları, atsan denize
Mutlu olmak ise, yalnız bir söze
Sevecek zamanın,yok mu hiç senin

Tükendiğim yerden,yaralansam da
Aşkımı sunarak, karalansam da
Yarsiz kalan gece,paralansam da
Sessiz kaldığın an, yok mu hiç senin

Yeniden kanat aç,yaralarıma
Atıver sevdanı,yangınlarıma
Özlediğim zaman, dünyalarıma
Bakacak o yüzün, yok mu hiç senin

Bilsenki seninle,her yer cennettir
Sessiz olan dünyam,aşka minnettir
Yine yalnızım bak, anın hörmettir
Sevgide sabırın,yok mu hiç senin
Bahattin Tonbul
8.8.2012

Bahattin Tonbul
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Sevgiden Uzak

Sevdalar ürpermiş
Bulutlar üstünden  altına doğru
Susuz dudaklar yapışmış
Gönül ötesinden
Hasret kokan özlemler dile gelmiş
Haykırmış
Hey haat
Uyan yalnız kalan sabahlardan
Güneş üzerine doğmuş
Susuzluğu öfkeye
Dönüşmüş

Karanlıktan aydınlığa geçerken
Aşk tüm doğaya hapis olmuş
Lal olan dilleri
Sular üstünde gezerken
Sal olup bütünleşmiş sevgi
Unutma can
O göklerin sahibi
Kartala hedefti
Yerde sürünen yılan
Ömür boyu cezalandırılmış
Sevgiden uzak sefalete tek sebepti
Bahattin Tonbul
7.9.2011

Bahattin Tonbul
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Sevgiden Uzakta

Yıldızda çiçekte, sevgi ararken
Sevgiden uzakta, yalnız kalanlar
Acısız toprağı, teni sararken
Mutlu olan aşkı, korumayanlar

Size diyor size, sesleniyorum
Kinle değil aşkla, besleniyorum
Göz yaşı altında, heşleniyorum
Sevgiden uzakta, yalnız kalanlar

Tut elimi tut da senle olayım
Ateşin altında, külle dolayım
Dumanı zehirse, öksüz öleyim
Sevgiden uzakta, yalnız olanlar

Özlemdin hasrettin, gönlümde benim
Harlanan ateşde, yanacak tenim
Simsiyah duruyor, yüzümde benim
Sevgiden uzakta, yalnız kalanlar

Hayaline dalıp, seni özlerdim
Döner diye yari hergün gözlerdim
Gittiğin yolları,sensiz izlerdim
Sevgiden uzakta, yalnız kalanlar

Yağmur olup aksa, sulara bakın
Geri döner ebet, sırası yakın
Yıldızlara doğru, yaşanmış akın
Sevgiden uzakta, yalnız kalanlar
Bahattin Tonbul
24.5.2013

Bahattin Tonbul
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Sevgiler Yaşamakta

Gönül pınarı,aka aka durmuyor
İçindeki o,yanan ateş sönmüyor
İyi bakarsan,dumanıda çıkmıyor
Her ikiside,birbirine bakıyor

Hasret ayrılık,günden güne eriyor
Bu aşıkları,ayakta titretiyor
Yanıyor kalpler,içleri tükeniyor
Yok olacaklar,sevenler bekletiliyor

Tükeni vermek,istemiyor hayatta
Yaşarken suya,hasret olan zavata
Sevgi kaybolmaz,yüreği tuta tuta
Kalkıp baksana,sevgiler yaşamakta
Bahattin Tonbul
4.08.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevgileri Koyarmışsın

Haliyle adını koydun
Acıları tutup soydun
Dünden bu güne oydun
Benim için ayrı boydun
…Höst desem de korkarmışsın
…Beni onsuz duyarmışsın

Yatıp kalkıp uyumazdın
Gönül harcı koyamazdım
Bensiz yalnız durulmazdın
Ufukları boyamazdım
…Haykır desem haykırırsın
…Çağır desem çağırırsın

Elin elimde değildi
Geleceğim bak çekildi
Boynum şimdiden eğildi
Dilindeki tat değildi
…Tükür desem tükürürsün
…Korkanları ürkütürsün

Gökyüzünde o bulutu
Acılarındaki modu
Yüreğinde son umudu
Bedenimde yalnız kodu
…Açı versem yanarmışsın
…Beni yalnız koyarmışsın

Yemedikçe doyarmışsın
Yükseklere konarmışsın
Giymedikçe soyarmışsın
Hakka bakıp donarmışsın
…İn git desem inermişsin
…Çek git desem çekermişsin

Bu alemde gönüldaşım
Umudumdun arkadaşım
Toprak seven ülküdaşım
Yeter artık sev kardaşım
…Desem sana uyarmışsın
…Sevgileri koyarmışsın
Bahattin Tonbul
22.6.2010

Bahattin Tonbul
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Sevgileri Solmadan

Aşık olup evlendik,,bir ömürdü geçirdik,
Koskocaman şehirden,hiçbir yere gitmezdik
Zamanı çok dilendik,acıyı bilemedik
O ellere gitmeden,hasreti his etmezdik

Karanlıklar bitmezmiş,aydınlıklar olmadan
Sevenler test etmezmiş,sevgileri solmadan

Sensiz kalan bir ömrü,kime versen dayanır
Rüyaları hayalle,bedenlere dolanır
Seyir dolu yüreğe,neler katsan boyanır
Boş geçen bu günlere,anı katsan sulanır

Karanlıklar bitmezmiş,aydınlıklar olmadan
Sevenler test etmezmiş,sevgileri solmadan
Bahattin Tonbul
4.7.2010

Bahattin Tonbul
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Sevgili Eşime

Yarim bu ellerde sana bakmadım
Acıyan göğsüme,çare ararken

Gurbette peşinde,sevda kararken
Koştum ardından da,can yoramadım
Sonsuz da alemi,aşkı ararken
Yarim seni sana,hiç soramadım

Çok haykırdın ama,sesim çıkmadı
İçimdeki yara,durmaz azarken
Anılara bakıp,hayal yıkmadı
Sevgili eşime,toprak kazarken
Bahattin Tonbul
3.8.2009

Bahattin Tonbul
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Sevgili Öğretmenim

Sensiz ilk öğretmenler günüm
Seni ben canımdan çok severdim öğretmenim
Sen ilk gördüğümden belli bana şekil verdin
Hangi şekli denediysen becerdin
Çünkü sende severek gönülden işlerdin

Belki okulda değildi bütün becerilerin
Evimin direği olduğunu gidince öğrendim
Bütün yük omuzlarımda taşıyamaz haldeyim
Yalnız bıraktın verdiklerinle yetinmekteyim
Sensiz ilk öğretmenler günün sevgili öğretmenim

Yarın okula  gidip de nasıl kutlayayım sensiz bu günü
İçerimde acın çıkmadı duruyor sanki yara yeni
Bu dünyadan sen gittin gideli
Unutmuştum hem dünü hem de bütün gelecek günleri
Ruhun yattığın yerde şad olsun canım sevgili öğretmenim

Bütün öğrencilerin seni bana soracak
Nerde öğretmenimiz diye hesap alacak
Ben ne diyeyim o zaman yüreğim yırtılacak
Yok oldu uçtu melek oldu desem inanılmayacak
Sen benim meleğimsin canım sevgili öğretmenim

Nasıl bir aşk nasıl bir sevgi bu kadar olmaz
Seven öğrencisine acılarının hesabını sormaz
Biliyorum çok acı çektin bu dünya sana bana yar olmaz
Çık gel de bugün el ele dolaşalım kutlayayım gününü
Seninle kol kola okulda uğurlayalım,bu günü sevgili öğretmenim
Bahattin Tonbul
24.11.2008

Bahattin Tonbul
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Sevgililer Günü

İki aileyi birbirine bağlamada
Kopuktu bütün ilmekler
Farklı dünyalardaydı her iki toplum
Tek mutlu olan vardı
Seven ve sevilen

Gerçek mutluluk mu? desem
Anlamak kolay değil
Gülüyordu her ikisi birden
Biliyorlardı  tüm acıları içten
Yaşadılar aç susuz yolsuz izsiz gezerken

Kalpleri de sevmişti birbirini istemeden
Tanrım anladı ve aldı aniden
Sevdayı aşkı yaktı
Hasretle ayrılıkla ateşledi
Gönüllerini
Birini sanal,diğerini sonsuz aleme itekledi
Hala anlamadılar gerçek sevdayı
Ve sevgiyi
Bahattin Tonbul
14.2.2010

Bahattin Tonbul
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Sevgililer Günü Olmuyor

Çektiğim acıyı, gün gün katlarsın
Gördüğüm rüyalar, almıyor sensiz
Ey sevgili bensiz, nasıl kutlarsın
Sevgililer günü, olmuyor sensiz

El ele dursakda,yine özlerdik
Salınan kokuyu, alıp gözlerdik
Gece gökyüzünü, aşkla izlerdik
Sevgililer günü, olmuyor sensiz

Bunca zaman geçti, dönsen sen artık
Hayaller gölgeye, karıştı artık
Birgün değil hergün, kutlansın artık
Sevgililer günü, olmuyor sensiz

Aşk bir ateşmiş, kalbimde durur
Sevgiler güneşte, özleyip kurur
Ruhun rüzgarda yel, umutla vurur
Sevgililer günü, olmuyor sensiz

Dilerim Allah’ım kavuşmak için
Yılda birkez değil, sonsuzluk için
Cennet bahçesinde, dolanır elçin
Sevgililer günü, olmuyor sensiz

Bahattin’im sevmek, engelim değil
Sevdası yürekten, görenim değil
Kutsal bir değerdir, sakın ha iyi bil
Sevgililer günü, olmuyor sensiz
Bahattin Tonbul
14.2.2013

Bahattin Tonbul
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Sevgililer Günü Yarın

Hayale bak alda git, yaşanırmı bu dünya
Yaşanırsa bu alem, hayallerin ünüdür
Aşkım toprağın olmuş, geçmiş olsun bu rüya
Yarin tüm sevenlerin, sevgililer günüdür

Olurmu ki bir daha, yanarmı yürek dersin
Geleceğe aldanıp, cenneti mi beklersin
Dostumu dost bildikçe, sevgiye can ekersin
Yarin tüm sevenlerin, sevgililer günüdür

Önce sevip ayrılan, sonra hasret kalana
Bir ateş ver onlara, sevip aşkı bulana
Ruhlarını inceltip, tereddüte dalana
Yarab nasip eylesin, çekenlerin günüdür

Yananı Allah bilir, sebebini o verir
Sevgi sabır işidir, hakikat da yar erir
Umudunu yitirme, Allah elbette görür
Yarin sevgililerin, anacağı bir gündür

Karanlıkta geceyi, yazmaz kendine hoca
Sevenlerin dostudur, sevgi dolmuş koskoca
Ölüm onu çok yormuş, ahiret olmuş loca
Yarin tüm sevenlerin, sevgililer günüdür

Bakmak görmek bambaşka, diller yalan söylemez
Gönüldeki yar başka, kalbi boşa eğlemez
Sevgi ister tüm yürek, geleceği beklemez
Yarin tüm sevenlerin, sevgililer günüdür

Nice nice yıllara, sevdasızlık yoksana
Hayali bile çok zor, bu hem sana hem bana
Hasret sana umutken, sen kendine baksana
Yarin tüm sevenlerin, sevgililer günüdür
Bahattin Tonbul
13.2.2014

Bahattin Tonbul
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Sevgililer Gününde

Mutluluk çubuğu bağladı her ikisini
Ayırttı felek bedenlerini
Biri toprak olurken diğeri ateş içindeydi
Yandı yıllarca kavuşmak için
Nice sevgililer günü geçti hayatlarından
Doyamadılar biri birilerine
Yaşarken
Kördüğüm olmuş yürekleri
Kopuverdi  aniden

Fırtınalar dinmek bilmedi düşüncelerinde
Gece karanlıkta kaldı hayalleri
Sis kaplamıştı rüyalarını
Dudakları kurumuş
Çölde susuz kalmış insan misali
Yandı çatladı durmadan ses telleri
Konuşamaz oldu,tutulu verdi
Hatta gitti bir sabah haber vermeden
Kayboluverdi sevgilimin
Mis kokan o son nefesi
Bahattin Tonbul
14.2.2010

Bahattin Tonbul
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Sevgililer Şahı

Ey sevgili gelde,gör halimi dinle
Düştüğüm sessizlik,sancıdır içinde
Nerede isen duy,sesimide dinle
Sevgililer şahı,eşim hep kalbimde

Adını anınca,ben dalar giderim
İçimdeki yara,kanarsa sebebim
Bu acıya artık,yüreğime serdim
Sevgililer şahı,eşime hep derdim

Uzak oldu bunlar,hepsini yaşadım
Dilden dile canım,derdimi aktardım
Öldün gittin hala,yar unutamadım
Sevgililer şahı,sensiz olamadım
Bahattin Tonbul
27.08.2008

Bahattin Tonbul
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Sevgililerin İçinde

Anılarım  içinde
Yari görebilseydim
Acılarım içinde
Sana diyebilseydim

Sevda çekermiyim ki
Derelerin altında
Sen canım bir taneydin
Sevgilerin içinde
Bahattin Tonbul
1.11.2009

Bahattin Tonbul
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Sevgilim

Delerim,delerim tepe delinmez
Çıkarım bakarım Akbaş görülmez
Ellerin yarına kurbanım denmez
Sabret sevgilim gelirim bir gün

Okunsun mektubum destan yerine
Dokunmayın orada gonca gülüme
Tatilde gelirim sen merak etme
Ağlama sevgilim gelirim bir gün

Açıldı çiçekler gelmiyor yazlar
Çift sürmeli geldi gelinli kızlar
Yolları bekliyor nişanlı kızlar
Ağlama sevgilim gelirim bir gün

Düğünde bayramda eğme boynunu
Kızlar içinde oyna oyununu
Benden başkasına açma kolunu
Sabret sevgilim gelirim bir gün

Erzurum dağı dumandır geçilmez
Kızıl kan olmuş suları içilmez
Gençlikten geçilir yardan geçilmez
Ağlama sevgilim gelirim bir gün

Baharın kokusu başıma vurdu
Sevgilimin hayali karşımda durdu
Felek beni kötü yerimden vurdu
Ağlama sevgilim gelirim bir gün

Aşık Bahattin derki bitmedi bestem
Gözlerim açılmıyor yazamıyorum yastan
 Mektubumda gelmiyor  eş ve dosttan
Ağlama sevgilim gelirim bir gün
(4.4.1979)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevgilim Benim

Yerim ağzını boynunu yerim
Yerker eritir
O bal dolu dudaklarını kemiririm
Yakarım yüreğini
Saklarım dilimin üstünde
Yıllarca hem seni
Hemde kendimi
Hatıralarda işte ben bunu bilirim
Sadece bu sözleri ben
Sevdiğime söylerim
Canım sevgilim
Benim
Bahattin Tonbul
25.10.2011

Bahattin Tonbul
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Sevgilim İçin

Saralıp,soldum ne oluyor acep bana
Artık yeter kokunu salıp durma sana
Ağrıyor her yanım,içimde korkunç yara
Yarama tuz basıp iyileştir,fazla yakmasana

Yanıyor yaram,sevgilim için
Kalbimde ki acı,hep senin için
Bütün aşıkların dertleri olur perçin
Seven gönülleri,horlamadan seçin

Gönüller gönül ü aşkla seçildi
Kalp deki yaralar,bir bir dirildi
Genç kızların hepsi birden serildi
Erkekler ise tek,tek gönüllerini verdi
(8.7.2007)

Bahattin Tonbul
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Sevgilim Kelimesini

Giderken gönlündeki sevgiyi atmışsın üzerime
Cayır cayır yakıyor tüm oraganlarımı
Gözlerim çakmak çakmak olmuş seni aramaktan
Dudaklarım kurumuş çatlamış
Dilim alev gibi yanıyor nefesimden
Ellerim ellerini arıyor ısıtabilmek için
Kollarımsa boşluktan tutulmuş
Dizlerim taşıyamıyor vücudumu
Aşkımız sonsuzlukta yoğrulmuş
Ruhumdaki sevginin karanlığı yok göğsümde
Sevdan bağrımı kaplamış,masmavi
Yüreğimdeki akan kan koyulaşmış mosmor olmuş
Sensizlikten
Düşünemez oldum geçmişi
Çarşıdan pazardan yemekten içmekten zevk alamaz oldum
Evimiz sıkıyor artık bedenimi
Yollar anlamsız geliyor yalnız yürümekten
Kulaklarım sesini arıyor
Arada derdinya “sevgilim” diye erirdim mutlu olurdum o kelimeye
Ya şimdi duvarlara bakıyorum tavana bakıyor gözümü kapatamıyorum
Duyamıyorum veya çok uzaklardan geliyor belli belirsiz
Hissediyorum o sesi,çünkü duymak istiyorum
Özlüyorum can ben seni
Sevgilim demen kelimesini
Bahattin Tonbul
31.12.2009

Bahattin Tonbul
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Sevgilim ve Ben

Bir sevenim vardı oda gitti artık elden
Başka varmıydı anne ve babam yokken
Çocuklarımı bilmem hangisi daha içten
Gönülden severmiydi hiç sevgilim ve ben

Sevmek bağlanmak çok farklı bir duygu
Her insan sever,bütününü adamak  huydu
İşte yaşadığımız sürece yaptığımız buydu
Bir bütün tek vücut olduk, sevgilim ve ben

Birbirimizi görmesek rahatsız olurduk
Telefonu açıp hemen nerde bulunduk
Anlaşıp ortak kısa yerde buluşurduk
Uzak yaşıyamazdık,sevgilim ve ben
04.02.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevgilim-9

Bu gün sen mi seslendin bana
Güneşinle esişinle ruhumu aydınlatan sabaha
Gözlerimi kapatıp etrafa baktığımda
Her yerde seni gördüm
Bulutta,yağmurda ağaç da ve doğada
Hep senin kokunu duydum
Sanki su idin içtim, içtim doyamadım
Nedendir bilmem ama
Sadece senin gölgende uyanırdım
Uyudum
Kitaplar da şiirlerimizi okurdum
Hep okudum
Bütün bunları yaparken sen yorgun
Yatağında yatıyordun
Ben söyledikçe de ağlıyordun
Hayır ağlayamıyordun bile sadece hıçkırıyordun
Sen
Duygu yüklü idin
Sende bende  sonsuz sevdiğinim
Artık bu yalan dünyada
Değil mi?
Sevgilim
Bahattin Tonbul
29.4.2010

Bahattin Tonbul
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Sevgilime

Sevgilime yapmışlar altından tarak
Tarayıp da şöyle etrafına bak
Aramızdaki boşluk nede çok ırak
Çiçekler içinde kokulu sevgilim

Ne edeyim bu hasretliğe ben
İçim durmaz cayır, cayır yanarken
Bu ayrılık beni mahvederken
Tükendi umudum bittim artık ben

Sevdik seviştik ne oldu bize
Rakımın yanında olur musun meze
Annen ve baban vermiyor bize
Seni bana çok görüyorlar sevgilim

Bahattin dertli derdini anlatamaz
Romana geçerse kitaplar almaz
Sevgilim sensiz hayatım olmaz
Sevgilim sarılalım daha biraz
10.4.1971
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevgilim'e-1

Benim dünyam asenamla ışıdı
Onun aşkı içerimde sızıydı
Gönlümün sultanı kalbimin yıldızıydı
Yazım derim başka demem sevgilim

Demişsin her aşık üzüntü çeker
Uydurukça yazmışsın küfürden beter
Kalbimin yarası piştikçe pişer
Yazım derim başka demem sevgilim

Duydum ki ilerici olmuşsun
Banada gerici diyormuşsun
Beynini yıkamışlar biliyormusun
Yazım derim başka demem sevgilim

Kara yazı neymiş ak olmalı dersin
İlerici sevgilim dengim değilsin
Söyle Asenama canımı yesin
Yazım derim başka demem sevgilim

Bahattin'im kahrederim feleğe
Canım kurban olsun Asena gibi meleğe
Unutmam onu taş basarım yüreğe
Yazım derim başka demem sevgilim
14.03.1979
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevgili'nin acısı

Canlı olup da bu acıyı tatmayan yok tahminimce
Ya sevgili,ya anne,yada baba fark eder mi sizce
Ne olursa olsun hepside ruh bağıyla bağlı bence
Yakan ateş yakarken sormaz bellidir o gerekçe

Düşün bul gerekçe sizce veya bizce insan sevince
Birden bire aklına  gelmiyor ayrılık hele ölüm bence
Allah kadın erkek,çocuk,yaşlı ve ihtiyar bütün gence
Ayırt etmeden alır o yanına  ve sevdiğini hemence

Alır onları mahşere kadar dünyasında saklıyacaktır
Bunu bilen yaşayan bütün canlılar için aynı olacaktır
Orda fark yok makam şöhret hatta torpil olmayacaktır
Hepsi eşit ne vermişsen,yapmışsan karşılığını bulacaktır
01.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevgilinin Saçları

Sabah uyanıp ufka baktığımda
Güneş yine etrafına kıvılcım saçıyordu
İnan sevgilim bu kıvılcımlarında
Yüzümü okşardı ve senin saçına benziyordu
İşte o zaman yılın en güzel sabahında
Seni düşünüyor ve hala hayalini kuruyorum
Bahattin kendine gel artık uyan
Bu ızdıraplı günlerin geçer biraz daha dayan
Akşam olmaya başlamıştı
Sevgilimin saçları bu zaman kayboluyordu
Ve haykırıyorumdur! Bekle ne olur bekle
Beraber gidelim ve o mutlu günleri
Bir daha hatırlayıp analım sevgilim
(11.4.1973)

Bahattin Tonbul
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Sevgilisiz Beden

Şu anda Ankara sokaklarında ve tüm yurtta ala bildiğine soğuk var
Sanki bu soğukluk bedenimde içimde her an durmadan yaşar
Sebebi belli sevgilimin ölümüdür,kalbimin  boş olduğu şu anlar
Adeta donmuşum,damarımı kessen  bir damla kan boşaltmazlar

Niye kan arıyorsun anlayamadım,hiç sıcaklığı zaten kalmamış
Kalbi boş,içinde sevdiği kaybolmuş,bir beden adeta yıkılmış
Tükenen umut,yaşanan hayat,geride bırakılan hatıralardan uzaklaşmış
Ne bekleye bilirsin bundan,adeta donmuş ceset yığınından farkı kalmamış
17.02.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevgiliye

Açıp pencereyi bakma yüzüme
Yaralı aşığım sen bari üzme
Gözlerini kapa da yüzümü görme
İyiye dönmüş yaramı derde çevirme

Bakışların deldi benim bağrımı
O aşkın bana karşı doğrumu
Gurbet elde felek büktü boynumu
Çevirme istersen giden yolumu

Bir fistan giymişsin üç metreden
Modasını aldın hangi terziden
Aşıklık değil mi beni mahveden
Kapa düğmeleri kimse görmeden

Pencerenizin önü beyaz bir balkon
Sıvamış yıkarsın her iki kolun
Konuşmak isterdim,bilmiyordum adın
Aşık oldum Allah'ım versin muradın

Bahattin sevgisini,kalbinde sezer
Bende bir gül idim,bakmadı güzel
Su istedim vermedi, oldum bir kuru gazel
Sevdiğim Nilgün'üm gurbet ellerinde gezer
(3.4.1979)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevgiliye Cevap(Nilgünün Bana Yazdığı)

Sevmişim bir kere içten yürekten
Bırakmam seni ne yapsan ne etsen
Kalbimin bir tek sahibi sensin
Sevemem hiç kimseyi böyle gönülden

Bir kere bakmakla kalbimi yaktın
Beni hiç sönmeyen ateşlere attın
A..benim mert bakışlı yarim
Sonra bırakıp ta neden kaçtın

Kaçtın diyorum ama sen kaçmadın
Yine gelip beni aradın
Yazık ki kötü kader denmiş buna
Çok yakınında iken beni bulamadın

Sakın üzme kendini sevdiğim
Elbet bir gün sana geleceğim
Koşup sarılarak boynuna
'Canım, bir tanem diyeceğim

Nilgün Tonbul-1979

Bahattin Tonbul
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Sevgimdeki Kıskançlık

İçimin yangısı aklımı aldı,yüreğimin yangısı damara vardı
Seni seven bu yürek ve akıl yaşarken değil ayrılırken yandı

Ruhum seni durmadan arar,bulamadı daha içimde olan yangılar
Bedenim seninle oldu hep,yaşarken harama inan el uzatmadılar

Çok uğraştı yalan dünya beni yoldan çıkarmıya ama çıkaramadılar
Çünkü söz vermiştim evlenirken sana,sende bana budur anlaşmalar

Güvendim ama çok kıskandım seni yaşadığımız süre kafama takılanlar
Kardeşinden,köyünden hatta küçük yiğenlerinden bile bana yansıyanlar

Çok seviyordum paylaşmak istemiyordum seni bencilmişim belli
O kadar sevmenin ve kıskanmanın herhalde sonunda oldu bedeli

Elimde değildi bazen kızardım,bazende isyan ederdim sana canım
Şaşırırdın ne yapacağını ne söyleyeceğini bile bilemezdin,hayranım

Belkide içinden çok kızdın belkide hoşuna gidiyordu bilmiyorum
Bildiğim tek şey vardı seni sevdiğim ve kıskandığımı hissediyordum
05.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevgimi Söyleyemiyordum Sana

Her hatırladığımda duygulanıyorum seninle
Konuşmak isterdim her gördüğüm yerde
Bir türlü cesaretim olmuyordu bak dinle
Banta aldım sesimi seviyorum senide

Gördüğüm anda dengem bozuluyor
Vücudumun her yanı adeta  tir tir titriyor
Gözlerim buğulanıp adeta etraf kararıyor
Seni bir ben değil tüm bedenim hoşlanıyor

Aşkımı bağırmak istiyorum her bir tarafa
Duyun eş dost hayranım ben bu yaratığa
Öyle bir aşkla sevmişim ki ben bu yari
Ölürüm her gün bende sevdiğimin yoluna

Nede tatlı tatlı bakardın bana sen öyle
Seviyorsan eğer içindeki derdi söyle
O kadar çok sevmiş güvenmişim ki sana
Korkardım sevmeyeceksi diye bir daha
29.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevgimi Taşır İken

Ruhunu aydınlatıp
Varlığınla büyüdüm
Işığınla yol alıp
Hayatını bölmüştüm

Sonsuzluğa gitmiştim
Gönüllerde kalırken
Seni de candan sevmiştim
Anıları toplarken

Hayatıma renk verdin
Seni tanımadan ben
Yüreğimi erittin
Sevgimi taşır iken
Bahattin Tonbul
23.10.2008

Bahattin Tonbul
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Sevgimiz

Cennetinde yan yana dururuz
Seninle ben
Kıp kızıl ufkun üstünde
Sabah doğar
Akşam batarız
Çıkma oynama dur bekle beni
Oralarda oyalan gelirim
Sevdalar üst üste tütmeden
Umutlar kaybolmaz
Sensiz göğsümde
Değme elini
Hepten dursun yerli yerinde
Baksana ağlar hala gözlerim
Ne senli nede sensiz
Kaybolmaz sonsuz
Birlikte yaşanan
Sevgimiz
Bahattin Tonbul
15.8.2010

Bahattin Tonbul
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Sevgimiz Dillerde Dolaşsın

Sanmaki yazılmayacak sana sözlerim bitermi hiç yaradana
Ben sevdim ömrümde canım eşim kadar gelir mi hiç dünyaya
O kadar birlik tek vücut olmuşuz ki şu an nefes alamıyorum daha
Sevgimiz dillerde dolaşsın mahşeredek unutmayın dostdan dostlara

Belki umut bu sevda devam eder saf temiz oralarda
Kanımız kaynardı bırakıyorum bizi var edip yaradana
İnşallah orada sonsuza dek birlikte olur dolaşırız da
O zaman aşkımız dillerden dilere dolansın dursun ya
25.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevgimiz Hiç Bitmesin

Severdin kırmızıyı ve çingene pembesini
Ne güzelde yakışırdı üstünde her birisi
Adeta rengine renk katardı değişik giysi
Ne giysen yakışırdı güzel dururdu hepsi

Renkleri mevsimlere göre giyerdin
İnsanın içini adeta benimkini titretirdin
Giydiğin bütün renkleri itinayla seçerdin
Kısacası canım kraliçeler gibi giyinirdin

Giymek ayrı giyincede yakıştırırdın
Etrafına şöyle salınınca bakıştırırdın
Becerikli idin yalnız çok telaşlıydın
Herşeyi  düşünür kolayca yatışırdın

Yoktur senin dünyada bir eşin ve benzerin
Tekdin yaşarkende kendine imrendirirdin
Çok  geniş düşünür ayrıca hep gülerdin
Ölüncede sanki gülerek bu dünyayı terk ettin

Sanki bütün bunları iyimi ettin dersin
Biz seni bilirdik dostlarını çok üzersin
Ayrıcada haber vermeden kaçar gidersin
İçimizden sana olan sevgimiz hiç bitmesin
15.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevgimiz Kör Değil

Sevmek
Sensizken sevmek
İşte onu hiç unutmadım
Yalnızken hep seni aradım
Sen varken inan ağlamadım
Hatta pişmanlık bile yaşamadım

Sen ölüme ağır ağır adımlarla giderken
Bu alemde sensiz keşkeleri kovaladım
Sen cennetine koşarken
Sana el bile sallayamadım
Şiirlerimde sevdamı anlatırken
Herzaman seni andım
Kalbimi sana bağlarken
Seninle yandım
Ruhum artık sonsuza dek seninle
Kokunla bağlandım
Ne olur sonkez beni iyi dinle
Sen artık sendeğilsin
Ben ise bendeğil
Biz olduk elemde sevgimiz baksana kör değil
Bahattin Tonbul
18.2.2012

Bahattin Tonbul
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Sevgimle Yaşatan

Şimdi unutmak istemiyorum yüzünü
Duymak istiyorum sesini
Okşasam ellerimle tenini
Hissedersin işte o zaman
Boynunda nefesimi

Unutmadım durur hala adın
Kalbimde
Silemem albümlerden ismini
Bütün bu sevdama rağmen
Ben bendim
Seni bilemem
Sevdamı yok edemem
Belki bu dünya için sen öldün
Ama
Ben sana öldü diyemem
Çünkü sevdim
Deli gibi sevdim
Seni gerçek seven
Sevgimle yaşatan bendim
Bahattin Tonbul
18.2.2012

Bahattin Tonbul
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Sevgini Paylaşmak İstemezdim

Güneş ışık karanlık gece içinde ikisinin de
Bilemediğin türlü,türlü karışık görüş düşünce
Varımıydı benden önce sevdiğin söz verdiğin
Bilmiyorum o duygu seninle senin içinde

Ne olursa olsun birlikte yaşadığımız süre
Sen beni bende seni sevdim bütün kalbimle
Ordunun içinde yalnız kalsan tereddüt etmem bile
Ayrıldığın anda kıskanırdım seni alabildiğince

Annenin,babanın kardeşine olan sevginden
Çok sevdiğin yalnız kalamadığın Akbaş köyünden
Yedi yaşındaki hatta iki yaşında olan yeğenlerinden
Bana olacak sevgini paylaşmazdım bunları hepsinden

Çok severdim sadece beni sevmeni isterdim
Başkalarına karşı içinden doğan merhametin
Sevgimi paylaşacak diye kendi kendime ben
Alabildiğinece üzülür telaşlanır kahrederdim
08.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevginin Bedeli

Dilerim Allah'tan sende seversin
Sevdiğine söyleyecek cümle dizersin
Yüreğindeki acıları ruhunda hissedersin
İşte sevmenin bedeli bu muydu? Dersin

Elimde değil içimde yanan
Yüreğimde kaynayıp dışarı akan
Bu ayrılığı bana kaderdi yaşatan
Dilerim yaksın bizleri yaratan

Çolukmuş çocukmuş hepsi bomboş
Yalnız kalınca yüreğindeki sarhoş
Yüzüme bakarak gitti sevdiğim
Yakalaya bilirsen peşinden sende koş
10.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevginin Hayrı Büyük

Hiç aklımdan çıkmıyor bunca seneler
Neden unutulmuyor sevip de sevilenler
Dünya durdukça bunlar gönüllerde yaşıyor
Her an her yerde yaşayan onlarla nağmeler

Sevipde kavuşamayanlar,nasıl da dayanmış
Uzun yıllar dillerden dillere durmadan dolaşmış
Onların bu sevdası çok insanları ayrıca  yakmış
Ayrılıklar seven kalpleri adeta ateş içinde kor yapmış

Sevginin hayrı büyük,merhameti olur küçük
Yıllar boyu ayrılık olmuş tepe tepe höyük
Deştikçe içinden çıkan eserin değeri büyük
Bu yüzden insanların yönü ona olur dönük
23.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevginin Sahtesini Gönülde

Yaz kışı,kışta yazı özletiyor
Seven sevmeyenini tekletiyor yüreğinde
Aşk esir olmuş
Gece gündüzü unutmuş rüyasında
Artık sabretmeyi öğrendim hasretten
Hepsine inat
Gökyüzünün aydınlanmasını bekliyorum
Acıdan kızıllaşmış bulutlar
Dağların arasında
Yaprakları sarartmış sonbahar

Üzümler kızarmış dönmüş şaraba
Doldur bir kadeh istersen titreyen mum ışığında
Kaplamış bedenimi sana olan özlem
Akıtır göz yaşlarımı senin yokluğunda

Sevmek artık ikimiz içinde lüks olmuş
Sen gerçek dünyada,
Bense olmayan sanal alemde
Özleyerek gönülde kaybolmuş

Ayrılığın bir adı hoşsa,diğeri boş
Senin için doğdum su yüzüne
Aç kollarını beni sarabilmek için koş
Bak senden çok uzaklardayım
Kalbim yıllar geçse de hala bıraktığın gibi
Duruyor bomboş

Senin için varım yar
Senin için de doğdum
Bu ellere
Gökle yer arsında,istemeden boğuldum
Tutsan ellerimi,sıkıca
Yürüsek yan yana sonsuzlukta
Yok olurmuşuz girsek birlikte toprak altına

Aç istersen o kitabı da oku
Hatırlat unuttuklarımı
Hayal gibi geliyor yaşadıklarımız
Zaman yolculuğunda
Hangisi önde hangisi arkada
Karma karışık olmuş
Sevdam
Anlaşılması çok zor
Sevgini sahtesini gönülde
Bahattin Tonbul
6.11.2010

Bahattin Tonbul
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Sevginin Tarifini

Neyin intikamını,aldınız ki siz benden
Sevda oyununa da,nede çabuk geliyom
Özleminize kurban,adağınız oldum ben
Sevginin tarifini yapan şiir istiyom

Neyin bedelini sen,bilmedin bilemedim
Bu sevginin sırrını,bir türlü çözemedim
Göğsümün acısını,yarsiz düşünemedim
Aşkımın tarifini,eden şiir istiyom

Neyi deyim ki dayı,kapanmadı ki perde
Her filimin sonunda,kalbim düşüyor derde
Bitmeyen o sahneyi,tutuversen o yerde
Sevdamın tarifini,yapan şiir istiyom

Bilmezdim senden önce,aşkın suskunluğunu
Öğrenememiştim ben,gönlün vurgunluğunu
Sesiz kalırsam eğer,dilin durgunluğunu
İzleyip tarif eden,bir şiir istiyorum

Alıp başımı çıksam,duman yüklü dağlara
Haykırsam bu sesimle,gider mi o bağlara
Güler mi hiç kainat,yarsiz olan çağlara
Ağlayıp tarif eden bir şiir istiyorum

Rüzgarların önünde,yaprak olup da uçsam
Küçük karınca gibi,yare sarılıp kaçsam
Sevdamın nefesini,tutan göğsümde açsam
Sevginin tarifini yapan şiir istiyom
Bahattin Tonbul
8.8.2011

Bahattin Tonbul
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Sevginin Tarihi

Sevdamı kör ettin, umut çiçeğim
Aşk günlük değildir, yüreklerde ok
Dönüp gelsen bana, yar seveceğim
Sevginin  tarihi, üzerinde yok
Bahattin Tonbul
13.8.2012

Bahattin Tonbul
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Sevgisi Sevdası

Sevgisi sevdası, bir ömür gibi
Yaradana bakıp, ağlama gönül.
Açısı tatlısı kırılmış gülü
Dikenine bakıp sakınma gönül.

16.5.2017

Bahattin Tonbul
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Sevgisiz

Sevgisiz yaşıyorum, can sevmek istiyorum
Aynı ateş altında, gölgende besliyorum
Her zamanı her anı, iç içe yaşıyorum
Ruhumdaki aleve, kabrinden sesliyorum
Bahattin Tonbul
5.5.2014

Bahattin Tonbul
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Sevgiye

Sevgiyi ve aşkı,, ondan öğrendim
Bedenimde ateş, olmuş yakıyor
Sevda toprağını onunla sevdim
Ruhundan vaz geçmez, yalnız bakıyor
Bahattin Tonbul
5.5.2014

Bahattin Tonbul
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Sevgiye Hasret

Bilmem yaşamayı, yarsiz dünyada
Kiminle konuşur, kimine hasret
Kimsesiz yaşanmaz, yalan dünyada
O cana kavuşur, sevgiye hasret

Bilmezler sessizlik, korkuyla gelir
İnsan konuşamaz, özleyi verir
Aynalar dilsizdir, gönülde erir
O cana kavuşur, sevgiye hasret

Düzen bozulursa, endişe etme
Hayatın üstünden, geçip terketme
Altını düşünüp, toprağı itme
O cana kavuşur, sevgiye hasret

Sevdayı yaşatmak, ateşten kordu
Çekilen özlemi, sevenler sordu
Yaşayamamaksa, benide yordu
O cana kavuşur, sevgiye hasret

Sevdayı tüm aşkı, ondan öğrendik
Dil üstünde tadı, alıp beğendik
Gökyüzüne bakıp, hakka güvendik
O cana kavuşur, sevgiye hasret

Bahattin umudu, maziye verdi
Çirkini güzeli, onunla gördü
Çiçekler açılsın, ölüm seferdi
O cana kavuşur, sevgiye hasret
Bahattin Tonbul
6.8.2015

Bahattin Tonbul
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Sevilen Melek Yüzlü İnsan

Hani insan tuzsuz ekmek yerde
Tat alamaz ya
Boş  bir saman gibidir
Lezzeti kaybolmuş adamın
Damağında
Kimselerle de konuşmuyor
Sağır ve dilsiz gibi
Derdini pay edecek hiç kafa dengi de kalmamış
Sanki bu dünya da
İşte o zaman hiçbir yere sığdıramaz kendini
Tek başına yapayalnız aşık
Sokakta ürkek ürkek yürür
Kafasını kaldıramaz yerde
Dünya nimetleri onun için artık önemli değildir
Sanki kaybolmuştur
Hepsi gözünde
Göz görmez olmuş çevresini
Kulaksa duymuyor artık hiçbir sesi
Sadece nefes alıp veriyor
Komada yatan bir hasta tipi
İçi boş,gönlü bir hoş olmuş
Çaresiz yarsiz özlem dolu olur
Garip adam

Sanki
Bütün dertli şarkılar onun için bestelenmiş
Yaşadığı acılar hep onun acısı olmuş
Yüreğinde
Kanadı kırık kuş misali
Korkak ve ürkek
Uçmaktan yoksun
Rüzgar bile okşamıyor yüzünü
Ufku ise karanlık
Anılarını hatırlayamaz olmuş
Kendisini
Uzun sözün kısası
O bu alemde yokmuş  ya sevdiği
Gönlünde derya olmuş
Yaşarken ölmüş adeta bu adam

Sevgiden yarden umut aramış durmadan
Hasret olunca,seven adam
Tıpkı bu saydıklarımın
Daha on katı fazlasını taşıyor
Özünde
Hayat kapkaranlık onun için
Dünya yaşarken mezar olmuş adeta ona
Yaşamış yaşamamış hiç bir şey fark etmez
En büyük işkencesi acısını
Bedeniyle birlikte ruhunu kapatması
Gönül ne kabul ederse etsin
Yaşıyor o seven
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Korkunç bir sınav bu
Allah’ım dan sabırlar vermesini diliyorum
Ona
Hakkımda hayırlısı olsun
Sevip sevilenlere
Örnek olsun bu adam

Ruhların derinliğinde yaşıyor sevdan
Sev beni ne olur
Seven sevilen muhteşem kaplamış o an
Öteler bitmez artık,senin için
Beklersin değil mi
Kavuşana kadar
Sevilen melek yüzlü insan
Bahattin Tonbul
30.10.2010

Bahattin Tonbul
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Sevilen Ruhuna

Kendi hayatına, verilen söze
Kendi üzüntüsü, sahip olurmu
Bazen yüreğine, bazende göze
Sevilen ruhuna, dokunulurmu

Birinin gönlünde, minicik olsan
Yüzüne sırtına, elini salsan
Birinin kalbine, hele dokunsan
Sevilen ruhuna, dokunulurmu

Bakma bana öyle, gözler konuşur
Gözlerin içine, sözler doluşur
Sevdiğin gazelle, Allah buluşur
Sevilen ruhuna, dokunulurmu

Bilmeyenler bizi, nerden bilecek
Görmeyenler bize, umut diyecek
Selam olsun size, bize gülecek
Sevilen ruhuna, dokunulurmu

Heybesi hüzünlü, dolu bir aşka
Mutluluk çubuğu, inan bambaşka
Sen nerde bıraktın, kadersiz başka
Sevilen ruhuna, dokunulurmu

Bahattin dedi ki, istenmiyorum
Eksik etme yeter, süslenmiyorum
Nerede umut var, beslenmiyorum
Sevilen ruhuna, dokunulurmu
Bahattin Tonbul
16.9.2016

Bahattin Tonbul
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Sevilenler

Ağalar beyler
İzin verinde hepsi sevsinler
Mutlu olup sevinsinler
Sonunda keşkeler kaybolsa
Bir araya gelip
Birleşsinler
Hatta evlensinler
Duysun tüm insanlık
Hep gülsünler sonsuza dek
Sevenler sevilenler
Bahattin Tonbul
7.9.2011

Bahattin Tonbul
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Sevilirsen

Sevmek gülmek mutluluktur
Sevilmek yeniden doğmaktır
Seversen mutlu olmuşsundur
Sevilirsen yeniden doğmuşsundur
Hem sevip hem de sevilirsen,
Aşık olmuşsundur
Aşık olmuşsan
Başka dünyaya koşmuşsundur
Dikkat et
Hayal alemiyle tanışmışsın
Şimdi gerçek dünyada dolaşıyorsundur
Yüzde yüz sen
Eğer sevilirsen
Bahattin Tonbul
7.8.2011

Bahattin Tonbul
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Sevilmeye

Yoruldun artık bilgini çevrendekilere saçmaya
Halsizdin son zamanda yemek tarifi ettin ya
İyi ki öğrettin onları bana
Bahar geldi bahçeyi yeşillen dirirdin
Yorulmadan konuşurdun çevrendeki insanları
Sevmeye
Sıcaklık verirdin sohbetlerin de
Parıltın hiç eksilmedi gözlerin de
Ölenedek hiç kaybetmediğin şuurunla
sevilmeye
Hala canım der severim yok etmem içimde
Yüreğim parça parça etsen de
08.03.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevilmeye Değer Mi

Ayrı olup sevda çeken yari mi
Beden onsuz yaşamaya değer mi
Gülmüyorsa oynamıyor yüreğin
Hayat sevip sevilmeye değer mi

Ruhun durmadan sevdiğini arar
Onsuz bu dünyanın çevresi yanar
Eşe dosta sordum boştu cevaplar
Yalnızlıktan aşkın dumanı çıkar

Kimse bilmez yalnızlığı  çekti mi
Acılar sızılar yüreğini deldi mi
İçin titrer o boşluğu gördün mü
Hayat sevip sevilmeye değer mi
Bahattin Tonbul
20.12.2008

Bahattin Tonbul
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Sevilmeyenle Seven

Beyaz ile siyah renkler,birbirine zıttır
Gündüz ile gece birbirinden umutludur
Bunların ikisi de,biri olmayınca diğeri yoktur
Sevilmeyen yok ise, seven daha çoktur

Siyah beyaz temel bir renktir
Aşk ile kalp  yaşanan bir derttir
Gece ile gündüz ayrılık demektir
Sevilmeyenle seven nasıl birleşecektir

Dağ ile deniz,nasıl farklı ise
Biri toprak,diğerinde su dolu ise
Aradaki çizgi nasıl bir bağ ise
Sevilmeyenle seven,böyle birleşemeyecektir

Aralarındaki sınır,kalkmadıkça
Biri diğerine uyum sağlamadıkça
İki gönül bir birine, akmadıkça
Sevilmeyenle seven,birleşemeyecektir
3.9.2007
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevincede Severim

Nasıl bir aşk nasıl bir sevgi bu sevincede severim
Her sevdiğimi söyledikçe içerimden eririm
Seni daha dün rüyamda gördüm düşlerim
Gönlüm hala sende senin için öl de ölürüm

Bakma bana hayallerimde düşlerimde yaşarsın
En son gördüğümde gözünü kapamış susarsın
Beni dünyada hala aşkınla da ateş gibi yakarsın
Söyle canım sen yaşasaydın canıma can katarsın
11.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevip De Ölmedi

Sevmek sevilmek her zaman öndeydi
Aşk çıkmak bilmezdi,yar yüreğinde
Sevda yaşamak ayrı bölgedeydi
Sevip de görmedi yar öldüğünde

İz acısı kalır,nerelerdeydi
Beden toprak olmuş,o kalbindeydi
Gözü yolda ruhu,belki yerdeydi
Sevip de ölmedi,tükendiğinde

Sessizlik çökecek,işte o günü
Yağmur dinecek,belki son günü
Gözler silecek,geçmişte dünü
Sevip de ölmedi,yar gördüğünde

Dillerde şarkılar,söylenecekmiş
Oyundaki gençler,eğlenecekmiş
Dünyada sevenler delirecekmiş
Sevip de gelmedi,yar dendiğinde

Sevda değil sevmek olmuş muhabbet
Gönül şaha kalkmış biraz daha sabret
Parçalıyor yarden,ayrı muhabbet
Sevip de ölmedi,aşk dendiğinde
Bahattin Tonbul
28.4.2011

Bahattin Tonbul
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Sevip Sevilenler

Ruhları karanlığın ardında sonsuzluğa bakarken
Yalan dünyadaki bedenlerin
Gözlerine ne olmuş?
Ahrette yaşayan dostlarını izlerken
Dünyadaki simsiyaha bürünmüş
Bir perdedir gözlerinde sesler tükenivermiş
Yaşamın görüntüsü sanal
Görülmeyen o alemde melekler kanatlanmış
Sevdiklerini uzaktan uzağa izlermiş

Aşık olanlar
Tanrıya yaklaşanlar
Hesap vermiş gerçeği bulanlar
Ol demeden olmamışlar koş demeden koşmamış
Yaratana el açıp yalvarmış
Ayrılık hasret kaplamış gönüllerini
Sonsuzluğu kucaklarken

Biri toprak olmuş diğeri ateşle yanmış
Zaman yüreklerini parçalarken
Dilleri şiir olmuş
Şarkı olmuş
Ağlayıp durmuş
Sevda denilen acılar katmer katmer katlarken
Yanıp kül olmuş
Bir olmuş
Hakkı bulmuş
Sevip sevilenler
Bahattin Tonbul
9.6.2009

Bahattin Tonbul
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Seviyorduk Birbirimizi

Hangi sevda hangi aşk bizim ki gibi biter
Düşünsene canım sensizlik yok olmadan beter
Hayatta ne yaparsan yap durmuyor ki,geçer
Çok sevdik birbirimizi,bu işkence ne zaman geçer

Zaman geç tikçe acılar içimde kaynıyor adamın
Sensizlik yakıyor yüreğimi koymadı dermanımı
Unutma sakın hiç çıkmıyor ne adın nede hayalin
Çok sevdik birbirimizi,mahşerde bari kavuşalım

Yıkmayın geçmişi,maziyi bırakın öyle kalsın
Yanarsa yürek,yansın,hem ide içimiz boşalsın
Daha yapacaklarımız çoktu,ama hayat utansın
Sevdik  birbirimizi,sevgimiz geleceği aydınlatsın
11.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Seviyormusun

Sevdiğin güzeli, özlüyormusun
Gece rüyalar da, izliyormusun
Umudun için de, kaybolan yari
Sende benim gibi seviyormusun

Bakarken kıyamam, ben o güzele
Gördükçe doyamam, ben o özele
Bekletilen aşktır, yazsam ezele
Sende benim gibi seviyormusun

Görüntün yansımış, içtiğim suya
Ruhundaki ateş, yakıyor güya
Aşkını düşürdün, kalpde pusuya
Sende benim gibi seviyormusun

Tenini üstünde, yoksa yüreğim
Çatma kaşını da, seni göreyim
Bu canımı yalnız, sana vereyim
Sende benim gibi seviyormusun

Gözyaşım serilmiş, yalnız yıkıyor
Umudum kırılsa, aklım çıkıyor
Sevdiğim o güzel, nasıl bakıyor
Sende benim gibi seviyormusun

Korkarım içimi, sana dökerken
Göğsümdeki ateş, seni sökerken
Uzun uzun yazsam, göğü çizerken
Sende benim gibi seviyormusun

Adımı sorarsan, adım Bahattin
Siyah beyaz resmi, nasıl kaybettin
Mısranın sonuna, seni kaydettim
Sende benim gibi seviyormusun
Bahattin Tonbul
21.8.2012

Bahattin Tonbul
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Seviyorsa Ne Derim

Teşekkürü candan  ederim..
Hayat bu belki de ben hiçim
Bir kere sevdimse,kaderim
Hala seviyorsam,ne derim

Yüreğimi alıp,atmışlar
Toprağın içine,katmışlar
Bu bedeni ona,yakmışlar
Hala seviyorsa,ne derim

Rüzgarın esmesi yetmiyor
Suların akması,gitmiyor
Bu sevdalı kalbim,tutmuyor
Hala seviyorsa ne derim
Bahattin Tonbul
16.11.2008

Bahattin Tonbul
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Seviyorsa Onu

İnsanın yeri gelir annesi ağır gelir
Yer olur babası ağır gelir
Allah ele avuca düşürmesin
Ama
İnsanın sevdiği
Hiç ağır gelir mi? Dersin
Hele ki benim gibi
Delicesine seviyorsa
Onu
Bahattin Tonbul
6.9.2011

Bahattin Tonbul
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Seviyorum

Çok okurum dersin
Ama beni okumuyorsun
Bomboş duruyor sayfam
Sayfalarım arasında seni göremiyorum
Hep başkaları bakıyor bana
Okumuyorsun hala beni
Anladın mı
Seni sensizlimi hissediyorum
Artık
Yabancında değilsin
Elim elime değmiyor
Kokun duyulmuyor
Titriyor bedenim uzaktan uzağa
Ne olduğunu bile bilmiyorum
Ama belki ben artık deliler gibi
Seviyorum
Bahattin Tonbul
8.10.2011

Bahattin Tonbul
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Seviyorum Ama

Seviyorum ama,çok seviyorum
Kimi sevdiğimi,hiç bilmiyorum
Rüyalarımda da hissediyorum
Onu canımdan da,çok seviyorum

Tenha sokaklarda,yüreğim yanar
Yorgun ve üzgünsem,içim hep kanar
Sistemkar bakışla,geçmişi anar
Seviyorum ama,çok seviyorum

Sokak lambaları,artık yanmıyor
Kaldırımlar ölmüş,desen kanmıyor
Kağıttan gemiler,suya banmıyor
Kimi sevdiğimi,hiç bilmiyorum

Ağaçlar yaprağı,neden dökerler
Esen rüzgarıyla,dipten sökerler
Ayrılan bedeni,bensiz dikerler
Kimi sevdiğimi,hiç bilmiyorum

Şiirler dökülür,avuçlarıma
Öpsemde eğilir,papuçlarıma
Balsarısı olmuş,havuçlarıma
Seviyorum inan,çok seviyorum

Bir fincan kahveyi,içsen habersiz
Tadı buruk olmuş,benden habersiz
Ayrılan yarime, deme habersiz
Kimi sevdiğimi,hiç bilmiyorum

Ayrılır şahlanır,buruk bir acı
Ateşe verirsek,gönül baş tacı
Hüzün kaplanırsa,herkes bir bacı
Kimi sevdiğimi,hiç bilmiyorum
Bahattin Tonbul
18.9.2011

Bahattin Tonbul
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Seviyorum Deme Bana

Bilemediğim parıltılarla
Seni seviyorum deme bana
Ellere düşmüş kalıntılarla
Sakın ha dokundurma yarana

Her an gözlerin öyle mi bakar
O böyle mi damarından akar
Ufka güneşi,kalbe ateşi
Ruhuma doldurup nasıl yakar

Gel haydi albeni buralardan
Tek başıma gelmek istiyorum
Uzak dursan bensiz oralardan
Sensiz yürümek istemiyorum

Uçmak istiyorum melek gibi
Sönmeyen ateşi tutmak kordur
Şarkı tutuyorum dilek gibi
Sıcak yuvayı bırakmak zordur

Borcum olsun istemem elini
Bensiz kalmış incecik belini
Tutsam gözyaşlarında selini
Hala seviyorum deme bana

Ben yarsiz gitmek istemiyorum
Kalpten aşkını silemiyorum
Rüyalarımda göremiyorum
Oysa seviyorum deme bana
Bahattin Tonbul
7.7.2011

Bahattin Tonbul
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Seviyorum Derim

Seni sevdiğimi, biliyormusun
Uzakta olsanda, seviyorum ben
Bensiz bu alemden, göçüp giderken
Seviyorum derim, inanır isen

Biliyorum senin sevdiğin de var
O yar sende solmuş, sanki son diyar
Gökyüzünde yıldız, hep yalnız kayar
Seviyorum derim, inanır isen

Hayali bir ateş, sen dinle oku
Yazılan bu dilin, sarılmış şoku
Karanlık geceyi, göğsümde doku
Seviyorum derim, inanır isen

Her daim özlerdin, güldüğü kadar
Yanında huzurlu, sevgiyi tadar
Nazın geçtiğini, dostlara satar
Seviyorum derim, inanır isen

Alçak gönüllü ol, kibiri bırak
Yüksekten uçarsan, gölgeler ırak
Düştüğün bu yerler, incitir çırak
Seviyorum derim, inanır isen

Bahattin gözyaşı, insana zahmet
Yağmur misalidir, toprağa rahmet
Oraya gömülür, severse ahmet
Seviyorum derim, inanır isen
Bahattin Tonbul
27.2.2016

Bahattin Tonbul
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Seviyorum Seni Be

Nilgün be,seviyorum be
Seni be,sevsen de,sevmesen de
Aşık'ım ben desen de demesen de
Gitme be,gidiyorsun be,gittin işte
Gitsen de gitmesen de sen de

Artık yoksun be,kalbim de
Yerin boş duruyor,görsen ne görmesen ne
Bundan sonra senin le birlik te
Belki de mahşer de,gürüşürüz elbet de
19.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevmediki

Sevdim temiz mazimi sana verdim
Gerçekleşti sandım bütün ümitlerim
Verdiğin yalanlara safça inandım
Beni sevmedin yalnız kandırdın

İnanmıştım sevdiğim yalan sözlerine
Umut ve mutlulukla bakardım gözlerine
Kaçırırdın benden gözünü bakmazdın yüzüme
Anlayamadım yalancısın sevgilim

Seviyor diye sevmiştim güvenmiştim
Masumca bakan gözlerine yanmıştım
Senin için kalmayı bile göze almıştım
Nasıl olduda seni tam anlıyamamışım

Ne yapalım sevgilim kaderim buymuş
Tanrının bana yazdığı alın yazısıymış
Benden uzaklaşacağına inanmamışım
Sana olan aşkımı bende maziye salmışım
05.06.1978
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevmedim

Uzaklara salıversen sevgilim
Bu dünyada sensizliği sevmedim

Yüreğinde kaybettiğin inciyi
Damarlarda toplayayım sevgilim
Haykırıp da kahrettiğin kinciyi
Uzaklara salıversen sevgilim

Yokluğunla deli gönlüm ağladı
Konuşmayan dillerini görmedim
Yağmur yağıp sular gibi çağladı
Bu dünyada sensizliği sevmedim
Bahattin Tonbul
13.6.2009

Bahattin Tonbul
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Sevmek

Ey sevdiğim bana bakıp
Yüreğime ateş çakıp
Kalbimdeki kana akıp
Korkusuzca seni sevmek

Hapsolduğum dört duvarın
Sonu gelmez son sınavın
Unutulmaz acıların
Aramakmış seni sevmek

Güneş kızılını yırtıp
Sol gözünle bana kırpıp
Gök yüzünde sevda çırpıp
Aramakmış seni sevmek

Bilinmeyenli denklemde
Sevdan durmaz eklemde
Aşkın sonmuş yüklemde
Korkusuzca seni sevmek

Törpüleyip yuvarlanmış
Gönülleri  tasarlanmış
Yaralarda kaşarlanmış
Korkusuzca seni sevmek

Ökçe altında ezdiğin
Ertesi günde bezdiğin
Yar uzaklardan sezdiğin
Korkusuzca beni sevmek
Bahattin Tonbul
3.10.2011

Bahattin Tonbul
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Sevmek Gerek

Sevginin olduğu anlar
Allah’ın verdiği canlar
Bütün oldu inananlar
Yari sonsuz sevmek gerek

Güneş ufuktan doğdu mu
Kaynayan su soğudu mu
Aşklar bedeni boğdu mu
Seni sensiz sevmek gerek

Rüzgar eser yükseklerde
Bütün umut dirseklerde
Acıları çeksellerde
Onu sonsuz sevmek gerek

Ne yerdeyim nede gökte
Hasretliği ayrı çekte
Gönülleri kalbe dikte
Yari tadıp sevmek gerek
Bahattin Tonbul
22.4.2010

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevmek Güzel

Gülü sevdiğine, ellerinle ver
Sevdan yağmurun da, oluşmuş o sel
Kalp kıymeti bilen, elbette sever
Sevmek güzel şeyse, yürektir son yel

Bakarsın roller, değişi verir
Göğsünde ki o son yel, elbette erir
Unutma hatırla, Allah’ım görür
Sevmek güzel şeyse, yürektir son yer

Arkadaşlık dostluk, sevgiyle başlar
Çocukta sevgi, paylaşıp haşlar
Anada babada, sevgisiz kaşlar
Sevmek güzel şeyse, yürektir son yer

Sevgi günlük değil, bir ömür olsun
O sevgi göğsünde, gül gibi solsun
Yere düşmüş beden, toprakta dolsun
Sevmek güzel şeyse, yürektir son yer

Umutla beklemek, yaşanmış sevmek
Fedakarlıktır aşk, sevgiyi övmek
Ruhunda acıyı, bilerek eğmek
Sevmek güzel şeyse, yürektir son yer

Bahattin gülümse, yağmura inat
Yitirme sevdanı, aşkına inat
Birgün değil hergün, ruhunu donat
Sevmek güzel şeyse, yürektir son yel
Bahattin Tonbul
14.2.2012

Bahattin Tonbul
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Sevmek Hoş

Sevmek ne kadar hoş
Gönlümdeki yerin boş
Ben yürekten sevmişim
Aşıkların hepsi sarhoş

Yaşamımda heyecan yok
Palavralara karnım tok
Gerçek seven aşıkların
Hasretliği alabildiğine çok

Sevdiğimin yüreği yanar
Etrafını sarmış canavarlar
Tüm derleri bedenini kaplamış
Onları hangi doktor dışarı atar
09.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevmek İsterim

Almamaya yemin ettim bu aşkı
Alınacaksa sevda
Severek tükenmektedir
Yarsiz  yaşam

Eğer onu hayata döndürecekse
Bir damla gözyaşı
Hiç durmadan ağlarım
Gözyaşlarım bitene kadar

Onun yüzündeki ben olmak tutkumdur
Ölüm istendiğinde geri verse
Sevda limanında
Sonsuza dek beklerim
Geri dönsün diye ölmeden
Birdaha sevmek isterim
Bahattin Tonbul
21.7.2012

Bahattin Tonbul
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Sevmek Kolay

Karmaşık duygular kaplamış yüreğini anlayamadım
İçinde hareketsiz yatan neydi hala kavrayamadım
O kadar safça sevmişim ki onu bir türlü unutamadım
Hala duruyor yerinde kimseyle anılarını dahi paylaşmadım

Sevmek kolay inanın bu sevgiyi taşımak o kadar zor ki
Atamıyorsun içini kaplamış sanki bir kanser gibi
Bulaşmadığı yer kalmamış her yerinde bir hatırası var
Vücudunun tırnağından başlayıp ta beynine kadar işlemiş sanki
19.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevmek Sevilmekte İstemem

Kim istemez ki sevmeyi ve sevilmeyi
Ben istemiyorum bakın yarim demeyi
O olmazsa bu dünyada ki tüm sevgiyi
Atın yamaçtan kaybedin sahte gülmeyi

O başka bakardı,başka kokardı teni
Bulamam onun gibi güzel giyineni
Severdi yalnız taşırdı kalbinde beni
O gitti tüm sevgide onunla birlikteydi

Sevmem sevilmekte istemem bu yüzden
Onunla yaşıyor kalbin adını anınca hemen
Gözlerim doluyor uçuyorum bulutlar üstünden
Bu dünya boş o yanımda yok sınava da giremem
27.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevmekten

Korkuyorsun, sevilmekten, sevmekten
Seviyorsan, korkma yarsiz,  ölmekten
Hayat kısa, zaman uzun, demekten
Bıktım artık, sesiz olup, gülmekten
Bahattin Tonbul
2.3.2017

Bahattin Tonbul
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Sevmeye Yemin Ettim

Yorgunum bitkinim artık,bu alemde yaşarken
Geceleri ağlayıp da,kendimi esir ettim
Yalnızlığın kahrolası,hasretini aşarken
Islanan o gözlerimle,sevmeye yemin ettim

Sevdanın gideceğini,nereden bileceksin
Yarimin öleceğini,zamana böleceksin
Aşkımın biteceğini,kalplerde dileceksin
Elvedasın yar sen bende,sevmeye yemin ettim

Gece karanlıkta esen,rüzgarımdın evimde
Son esişle penceremde,kalıversen tenimde
Damarımda dolaşan kan,soluvermez genimde
Islanan o gözlerimle,sevmeye yemin ettim

Gökyüzünde yağmurumsun,içimi parçalarken
Şuan mahzun yüreğimde,acı türkü çalarken
Vuslatın ülküsün bende,aşkımı hazırlarken
Elvedasın yar sen bende,sevmeye yemin ettim
Bahattin Tonbul
2.7.2011

Bahattin Tonbul
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Sevmeye Zamanı

Sevmeye zamanı, kaybolup gitti
Ölüm hak olunca, dumanı tütmez
Daima güçlüyü, öteye yitti
Bakışa göredir, umudu yitmez

Aynı pencereden, çamuru görür
Güneşe baktıkça, ikisi erir
Seven insan aynı, acıyı verir
Bakışa göredir, umudu yitmez

Tek ihtiyacı var, gönülden bize
Mükemmel kişilik, alıştı size
Olduğunu düşün, al sevginize
Bakışa göredir, umudu bitmez

Yaşayanlar bilir, elbet gülmeyi
Dostunu tanıyan, can hak etmeyi
Vefa unutulmaz, hiç terk etmeyi
Bakışa göredir, umudu yitmez

Elbet vaz geçmedi, umutlarından
Kıyamet kopsada, yarınlarından
Ben aşkın baharı, yazın ardından
Bakışa göredir, umudu yitmez

Çiçekler açacak, ağlarsa her kış
Sen baharı olsan, görür mü bakış
İçinde hayaller, kalbinde akış
Bakışa göredir, umudu bitmez
Bahattin Tonbul
21.11.2013

Bahattin Tonbul
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Sevmiştim

Saçlarıyın sarısını gözleriyin yeşilini
Önce rüyamda görmüştüm seni
Bir türlü sana anlatamadım ki
İlk gördüğümde sevmiştim

Keşke görmeseydim seni kız
O ilk akşam ki karşılaşmamız
Bana yeni bir hayat verdi aşkımız
Seni ilk gördüğümde sevmiştim

Sana aşkımı açınca bana
Dedin olmaz yaklaşmam sana
O gün deli ettin anlasana
İlk gördüğümde sevmiştim

Bu sevgi bu aşk delicesine
Sevgilim sempatiğin derecesine
N......im ismiyin her hecesine
Tek tek inci takacağım
1.3.1978
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sevmiyorsan

Sevmiyorsan gücenme, kaçırma gözlerini
Dünya bize emanet, unutma sözlerini
Gökyüzünde kayacak, yıldızın izlerini
Kaybetmeden çabuk sev, silinmez yüzlerini

15.4.2017

Bahattin Tonbul
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Sevse Eğlenmez

Senin çektiğin sana, acını kimse bilmez
Benim çektiğim bana, dostlar farklı söylenmez
Bu bir gönül yarası, zaman ona çok gelmez
Şu ufacık dünyada, hain sevse eğlenmez
Bahattin Tonbul
24.7.2013

Bahattin Tonbul
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Sevsem

Yıllarımı verdim ben
Üzmedin yaşar iken
Gidi verdin aniden
Gözlerini kaparken

Yürü yürüye bilsen
Seni yürekten sevsem

Ömrüm seninle geçti
Başkasına bakmadım
Yüreğim seni seçti
Aşkına doyamadım

Yürü yürüye bilsen
Seni yürekten sevsem
Bahattin Tonbul
26.1.2009

Bahattin Tonbul
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Sevseydi

İzleri acıları kim bilir nerelerdeydi
Sevda toprak olmuş özlemi
Kalbindeydi
Gözü yolda
Ruhu dolmuş yerdeydi
Al alabilirsen gönlünü sevdanın
Keşke oda seyrede bilseydi

Aşk çıkmak bilmedi sevenin yüreğinden
Sevense ölmedi,yari görmediğinden
Dillerde şarkılar tükendiğinden
Sessizlik çökecek işte o gün
Bunu bilseydi

Özlemler bitecek yari gördüğünde
Toprak itecek cennete o gün
Gitse bile yapa yalnız oralar da
Hatırlayıp
Keşke beni sevseydi
Bahattin Tonbul
1.5.2011

Bahattin Tonbul
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Seyranlık

Güneşe giden yol karanlıktır
Güneş ise herzaman aydınlık
Sevdayı yaşamak ferahlıktır
Geceleri gökyüzü seyranlık
Bahattin Tonbul
27.7.2013

Bahattin Tonbul
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Seyretmekten

Seni seyretmekten, yoruldum artık
Sokakta kimsesiz, çocuklar mı var
Yolumuz karanlık, toprağa sardık
Ağlayan gözleri, yakanlarmı yar

Kapkara göklere, bulutlar doldu
Evlerin bacası, ateşe yoldu
Herkes uykudaysa, seven kayboldu
Ağlayan gözleri, bağlayan mı var

İçimden acısı, çıkmak bilmiyor
Her sokak başında, seven inliyor
Simsiyah saçları,örgü görmüyor
Ağlayan gözleri, yakanlar mı var

Yumuşak kucakta, bana yol düşmez
Kaldırımlar bozuk, seven hiç küsmez
Ayrılık olsada, ölüm vaz geçmez
Ağlayan gözleri, bağlayan mı var

İki yandan aksın, sevda çeşmesi
Sel gibi feneri, rüzgar esmesi
Islak bir yorganda, yare küsmesi
Ağlayan gözleri, yakanlar mı var

Ne sabah göreyim, nede akşamı
Gündüz gibi doğsa, solsa akşamı
Sımsıkı sarıldım, bites akşamı
Ağlayan gözleri, bağlayan mı var

Uzanı verseydi, toprak bedeni
Alsa buzgibi seven, ayrı gideni
Duyulur sesleri, dostsuz güdeni
Ağlayan gözleri, yakanlar  mı var
Bahattin Tonbul
21.5.2014

Bahattin Tonbul
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Sezgi...(İb.Kasımoğlu)

Kelimeler dans etmeli
Beyinde
Şiir gibi söylemeli
Çakalı da beyi de
11.05.2008
İbrahim Kasımoğlu

Bahattin Tonbul
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Sıcaklığın Yetiyor İnan

Bu gün şu an için yeter olsun bu sevda bu aşk
Onunla var olduk onunla birlikte olup yaşasak
Bir daha geri dönermi zaman makinesi bulsak
O günleri tekrar doya doya çocuklarla bir olsak

Anılar hatıralar yaşamaya benzemiyor
O sıcaklığı o heyecanı insana veremiyor
El ele tutuşup o elektrik akımı nasıl geçiyor
Bam başka bir duyguymuş sıcaklığın yetiyor

Düşüncelerimizde yarım kalan bütün bu duygular
Kalbimi yarıp içinden sanki seni alıp çıkarmışlar
Etrafına iyice bakıp ondan sonrada kaçırmışlar
Elveda demeden bu sevgimize nasıl kıymışlar
15.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sığındım Allah'ım

Sığındım Allah’ım, merhametine
Kulluk edemedim, karşına geldim
Şüphem olmaz senin, kerametine
Doğruyu söyletip, affını geldim
Bahattin Tonbul
4.1.2014

Bahattin Tonbul
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Sığsa Ömrüne

Ne olur dinlesen, ben istiyorum
Kaç mevsim geçecek, sığsa ömrüne
Tüm gücümle sana, sesleniyorum
Mutlu olamazsan, versin emrine

Seninle bir olan, yüreğim ekip
En büyük sevdayı, yalnızca çekip
Göz yaşımla besler, yıldızda sekip
Kaç mevsim geçecek, sığsa ömrüne

Bulutlar üstünden, candan bakınsın
Aldığım her nefes, kadar yakınsın
Benden uzaklarda, kimden sakınsın
Kaç mevsim geçecek, sığsan ömrüne

Korkutamaz artık, suların rengi
Derinliği sana, hayali çengi
Sevgi gibi koşar, aşktır son dengi
Kaç mevsim geçecek, sığsa ömrüne

Nice zaman sonra, dans ettiğim yaz
Köpüklü dalgalar, inan çok beyaz
Kızgın çöl altında, geceler ayaz
Kaç mevsim geçecek, sığsa ömrüne

Kumsala bırakır, sen olmazsan yar
Yolculuk ederken, bilinmez diyar
Çöllerde ateşi, göğsüne kayar
Kaç mevsim geçecek, sığsa ömrüne
Bahattin Tonbul
13.7.2017

Bahattin Tonbul
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Sıkıca Kapamış

İçeri havasız kalmış sen yoksun diye pencereleri açmamış
Loş bir odanın içinde bu güne dek oturup hep seni yazmış
Geçmişi geleceği düşünüp durmadan kavuşacağını hesaplamış
Kokunun dışarı çıkmasını istememiş bu yüzden sıkıca  kapamış

Sensizlik ona adeta şoklar yaşatmış,bak unutamamış
Bu acı onu yakmış,yakmış bir türlü olgunlaştıramamış
Ama şu bir gerçek ki sevmiş,sevmekten usanmamış
Her yerde gözü durmadan sana bakmış seni aramış
24.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sıkıntılı Anda

Gerçek dostu bulmak elbette zordur
Nefsini kırmadan, yardımlar edin
Gönülde ateşi, tutması kordur
Sıkıntılı anda, dualar edin
Bahattin Tonbul
4.1.2014

Bahattin Tonbul
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Sınav

Birinci sınavın bitti mekanın hesap zamanı
Allah kolaylık versin,yaşadığımız o son anı
Unutmak mümkün değil,çektiğin bütün acıları
Yaşıyorum o duyguları,içimdeki sızı hep aynı

Yapacak bir şey yok burası dünya
Bütün insanlar sınav oluyor burada
Yaşamak kazanmak için çalışıyorlarsa da
Sorular kolay ama cevapları çok zor oluyor da
31.05.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Sınav Değil Mi

Günahsız doğumun
Benim içindi
Seninle tanışmam
Tesadüf değil
Aşkımız sonsuzda nasıl seçildi
Hakka kavuşman
İkimiz içinde
Sınav değil mi?
Bahattin Tonbul
6.3.2011

Bahattin Tonbul
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Sınav Yapan

Bana ne ondan
Sana ne bundan
El elin işini yapmadan
Kimseye sormadan
Boş yere dolaşmadan
Çık gücün yeterse aradan
Usanmadan
Aşk dediğin dolanmadan
Sade yürek solmadan
Bir gül gibi beyaz açan
Bedenlere de kaybolan
Geçmişten günümüze gelip akan
Ruhları doyuran
Sevgiliyi sevdayı tanımayan
Yar
Toprağa girmiş toprak kokan
Hiç bir şey anlamadan
Ufaktan
Kaybettiği sevgiyi sunan
Anıları çok olan
Ummadığın anda dünyasını unutan
Yalnız yaşayan
Beni sensiz seni bensiz bırakmayan
İkimizi ayırtıp sınav yapan
Yaratan
Bahattin Tonbul
17.12.2008

Bahattin Tonbul
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Sır Oldun

Canım sevgilim söz vermiştik evlenirken
Ölene kadardı sevgimiz
Sen öldün sözünde durdun
Ya ben

Ya ben ne yapayım sensiz bu alemi
Nasıl seveyim
Hasretine sensizliğe nasıl dayanayım
Yıllar geçtikçe de daha çok yanar oldu yüreğim
Sen durdun sözünde
Ben hasretinle neyleyeyim

Yanıyor,yanıyor sensiz olan bedenim
Dayanmıyor gönlüm göz yaşlarım kurudu
Hala çırpar adını andıkça sensiz olan yüreğim
Sen durdun sözünde
Ben bu halde neyleyeyim,nerelere gideyim

Yok,yok gidecek yer
Geleceğini bilsem bekleyeyim
Söyle söz vermiştik ben sensiz neyleyim

Sen sözünde durdun ben sensiz
Sessiz bu alemde sevgini sevenlere söyleyeyim
Bak ben hala seni beklemekteyim
Sözümdeyim
Özümdeyim
Seni seven hakkın gözündeyim
Senli sensiz emanete ihanet etmemekteyim

Belki bedenim başkalaşa bilir ama yüreğim
Seninleyim
Sözümdeyim
Seni hala sevmekteyim sevgilim

Tanrım seni benden önce sevip aldı yanına
Sen kavuştun deryana
Acıların sızıların bir yana

Sonsuzluk periyodu tükenmez doymaz sevdasına
Oralarda bir yerde bize ayarlasana
Gönlü bol yüreği merhamet dolu sevgilim
Sen sözünün eri oldun
Beni yalınız koydun
Tanrımla bir oldun
Huzuru buldun
Yüreğindeki o aşkı nereye soydun

Unutma anıları
Unutmadım acıları
Sevdaları
Dünya sanal anladın bütün bunları
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Sen öldün sözünde durdun
Bense hala bu alemde umudum
Sana sahip oldum
Sevdam altında eriyip kayboldun
Sonsuz meleğim,
Yaşayan sevda dolu yüreklere sır oldun
Bahattin Tonbul
4.4.2010

Bahattin Tonbul
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Sır Olmazsan

Candan canı arar insan
Azraile hesap sormaz
Vakit gelmiş ise yasan
Hakikata onu yormaz

Yerden yere konamazsın
İzin yoksa soramazsın
Soğuk yerde donamazsın
Yüreklerde sır olmazsan

Ölüm bizde son kurtuluş
Sevdiğinle gökte buluş
İstemezsen onsuz alış
Yüreklerde sır olmazsan

Bu alemde vardır denge
Aradığın sonsuz renge
Bütün seven olmuş yenge
Yüreklerde sır olmazsan

Ne tükenir ne kaybolur
Her canlıda acı solur
Yar eksilir yasak olur
Yüreklerde sır olmazsan

Bahattin’in özlem duyar
Hakikatlar gönül koyar
Seven insan kime doyar
Yüreklerde sır olmazsan
Bahattin Tonbul
22.7.2011

Bahattin Tonbul
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Sıranı Savdın

Sıranı savdın darısı bize
Bu iş kolay mı zor mu ne
Bilemem başından geçene
Zor olsa orda hesap veren verene

Bize karanlık sade hep sözlerde
Giden gelmiyorki haber verende
Tam olarak bilen yok o yer nerede
Mahşere dek sürecek giden gidene

Kimler gitmediki hepsi o yerde
Tek sabrımız bir an evel görsekde
Dünya ile farkını ölçmeyi denesekde
Sonumuz orda merak etsekde etmesekde
16.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sıranı Savdıysan

Yaşıyın bittiği an,geçen zaman
Vadeyin geldiği an,sa
Dünyadan kurtulduğun andır
Hadi geç oradan,usanmadan
Ne kadar çabuk geçti zaman
Konuşurlar durmadan,arkandan
Hiç usanmadan
Zamansa dolmadan,Yapacak yoktu o an
Kalk yatağından,bekletme insanı
Sıranı savdıysan
Sen de bekletme o canlara
Cankatarken  ulu yaratan
09.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sırat Köprüsünü Geçse

Dünya zulmümden kaçıp Allah'a sığınan kadın
Bu satırları ayrıca senin için özleyerek  yazdım
Tanrıdan bulunduğun yerde iyi olmanı dilerim
O tarafa gelen benim dünyalık sevdiğim eşim

Beni terk etti sizin tarafa habersiz geçti
Bu güne  kadarda daha geri dönmedi
Bekliyorum ama bilgi bile dahi vermedi
Tanrım günahları varsa affet dualar edeyim

Ben onu genç yaşta aldım bağrımda besledim
Yetiştirdim bundaki maksadım  onu sevdim
Aç susuz kalamadı herşeyimi teslim etmiştim
Tereddüt etmeden ona güvenir canımı verirdim

Güvenirim bir ordunun içine bıraksam bile
Çok korkardı namusuma hile gelecek diye
Yalnız bahtsız kadın alışıyordu her şeye
Birden bire geçti haber vermeden öteye

Eğer birileri tarfından çevrilip başka tarafa gitmişse
Tanrım bütün öğrencileri dualarla seferber oldu yetişirse
Yetmedi kırkı,elli ikisi çocukları ve ben  dualarımız kabulse
Bunların hatırına ne olur sevgilimde sırat köprüsünü geçse
08.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sırılsıklam

Kafamı yastığa koyunca su sesi şırıldıyor
Kaldırınca yastıktan aniden o ses kesiliyor
Neydi bu ses anlayamadım hala devam ediyor
Uyumak mümkün değil  yağmurun sesi mi ne?
Ne kadar da çok benziyor
Dışarıda yağmurun altında  birimi var ıslanan
Göz yaşlarımın altında sürekli duran
Sevgimin aşkımın akışından
Olmuş vücudum yatağın içinde
Sırılsıklam
27.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sızarmısın

Çocuktan hiç farkım yokmuş
Yar ağlatsam kızarmısın
Gülerken de ahtım çokmuş
Sen içtikçe sızarmısın

Çocuk olsaydın gülerdi
Onsuz gülmeler nelerdi
Gerçekten seven elerdi
Sen içmeden sızarmısın

Kan akarmış gözlerinden
Hırsız çalsa sözlerinden
Annen dövse izlerinden
Yar içmeden sızarmısın

Önce oyunlara daldı
Yüreğini boşa saldı
Sevecek insanı aldı
Sen içmeden sızarmısın

Kendi kendine gülünmez
Yalnız başına ölünmez
Ağlasanda son bilinmez
Sen içmeden sızarmısın

Soytarı ettiler beni
Ağlarken güldüler hemi
Toprak olmuş bensiz teni
Bulsan bile sızarmısın
Bahattin Tonbul
30.10.2011

Bahattin Tonbul
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Sızlayan Yüreği

Unutulmaz  sevgi, isterim elbet
Olgun insan olsa, karşımda dursa
En küçük yalpada, düşerse elbet
Sızlayan yüreği, tenimi sarsa

Arkasını dönmez, sen öldüğünde
Sırtından hiç vurmaz, o güldüğünde
Güvenilir yari, hep gördüğünde
Sızlayan yüreği, tenimi sarsa

Cesaretli olmak, ayrı pastadır
Yağmurda ıslanmak, farklı ustadır
Yarinden ayrılan, elbet yastadır
Sızlayan yüreği, tenimi sarsa

Fırtınadan kaçıp, toluya tutul
Alnına taş değip, olmuşsun atıl
Kayadan hiç korkma, olursa batıl
Sızlayan yüreği, tenimi sarsa

İşine gelince, sevip okşasa
Taşa takılınca, yari boşasa
Zor günleriniz de, ayrı yaşasa
Sızlayan yüreği, tenimi sarsa

Kaderde ne varsa, Allah’a bırak
Ölüm hak olmuşsa, gözlerden ırak
Nefsine hakim ol, aşkımız toprak
Sızlayan yüreği, tenimi sarsa
Bahattin Tonbul
10.8.2013

Bahattin Tonbul
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Sızlıyor

Birbirini anladı
Aynı dili yazmıyor
Sevdasını fanladı
Acın hala sızlıyor

Konuşmaya ne gerek
Gönül sevgide direk
Ezildikçe can verek
Acın hala sızlıyor

Sen yokken hep harabız
İçilmeyen şarabız
Simsiyah bir arabız
Acın hala sızlıyor

Okmu attın önüme
Şatafatlı günüme
Unutulmaz dünüme
Desen hala sızlıyor

İç yüzünü arama
Gönüllerde var ama
Sevmiş ise tarama
Duysa yaran sızlıyor

Seni gördüm bir anda
Saramadım rüyamda
Sevdan durur yaramda
Acın hala sızlıyor
Bahattin Tonbul
11.1.2012

Bahattin Tonbul
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Sigorta ve Çarpık Düzen

Hayatın çizgilerini biranda kesik çizgiler kaplamış
Benim yavrum tanıdık bulup geleceğini sigortalayamamış
Ne garip dünya beni bırak milyonlarca yaptıramayanlar varmış
Çarpık düzenin verdiği adalet otuz nisanda son bulacakmış

Güçsüz insan,zavallı yaratık,hepimiz değişik hedeflere odaklandık
Eşi dostu olanlar,tarihler boyu çarkın içinde ezilip yok olacaktık
Sonradan gördük,inceledik en az Ecem'e beş yıl kazandıracaktık
Şunu bilelim ki çarpık düzen adaletsizliği tarih boyu saklayacaktık

Tam bulduk adaleti,yasayı derken,Allah'ın verdiğini hiçe saydık
Kendimizi bir şey sandık,deneyerek uzun yıllar yasalar yarattık
Her yasa değişikliğinde,sık,sık veballer altında adeta bunaldık
Çarpık düzen kuralsızlığı,kaldıracağını düşünürken umut bağlamıştık
01.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sil Sene Adımı

Sil sene adımı listemizden
Yokum aslında
Sanal dünyanızda duramam
Artık
Kavgalar çoğaldı
Baksana gidiyorum
Durmadan
Bir taraftan da itiraf ediyorum
Hayaller görüyorum
Her gece

Kirli sevinçlerinize alet olamam
Silin adımı
Silin ne olur
Ortak etmeyin beni
Gözyaşlarınıza
Artık
Bahattin Tonbul
12.9.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Silemem

Açmayın bana kucağınızı
Başka bir kucak açma istemem
Seviyorum ben ocağımızı
Başka bir ocak yanar bilemem

Tutma istersen sen ellerimi
Yardan başkası gelsin diyemem
Konuşu versen kes dillerimi
Göz yaşlarını,inan silemem
Bahattin Tonbul
28.4.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Silgin Olsa

Silgin olsa  bile, dünü silemen
Yarını yazsan da, seven kim olur
Dupduru baksan da, sözü bölemen
Herşeyi seversen, bakan çok olur

Bağlanmayan ruhun, kaybeder yolu
Bir amacı yoksa, bulunmaz solu
Karanlık gecenin, açılsa kolu
Herşeyi seversen, bakan yok olur

Harcadığın insan, kendi içidir
Kalbi  hapishane, mahkum içidir
Güzel bir gülüşü, aşkın gücüdür
Herşeyi seversen, bakan çok olur

Yaşamak su gibi, akıpda gider
Sana kalan sevda, canı can eder
Yapılan dualar, onunla biter
Herşeyi seversen, bakan çok olur

Yaşamadan ölmez, yaşattığını
Güzel hayat ister, boşalttığını
Unutma aşkını, taşıttığını
Herşeyi seversen, bakan çok olur

Bahattin giderken, o yari sevdi
Arkasından baktı, aşkını övdü
Kıyıda dalgalar, nereyi dövdü
Herşeyi seversen, bakan çok olur
Bahattin Tonbul
27.12.2015

Bahattin Tonbul
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Silinir Sonra

Geçmişi alıpda, umuda gitme
Yarınlar yürekte, kaybolur sonra
Ruhunu kaplayan, sevdayı gütme
Rüyanda hayali, silinir sonra

Dostunu dost bilip, sabreden beden
Dağların üstünden, bulutu yitiren
Yağmuru yağdırıp, rüzgar estiren
Rüyanda hayali, silinir sonra

Titremeli gönül, ulu olmalı
Sevdiğin anları, neye koymalı
Ateşin altına, kimi salmalı
Rüyanda hayali, silinir sonra

Gökkuşağı sarmış, bitmez cümleler
Taşmalı duygular, akar heceler
Sevdanın rengine, tutkun sabiler
Rüyanda hayali, silinir sonra

Sadece aşkıyla, gönül bölünür
Derinlerde saklar, yüzü bilinir
Yüreğinde yanan, ateş görünür
Rüyanda hayali, silinir sonra

Sessiz akıp gider, zamanla durur
Esir olmuş kalbi, söyle kim korur
Gül düşünse diken, susuz kudurur
Rüyanda hayali, silinir sonra
Bahattin Tonbul
17.2.2014

Bahattin Tonbul
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Siliversem kanına

Bensiz yarim uzakta
Ulu tanrım yanında
Seven kalbim tuzakta
Asilliğin kanında

Acı dolu yürek de
Esen rüzgarın olsam
Dalıp içerini de
Buzlar gibi soğutsam

Bırakaman evimi
Katı versem yanına
Sevda yüklü terimi
Siliversem kanına
Bahttin Tonbul
21.11.2009

Bahattin Tonbul
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Silmedim

Seven aşık sevdiğine doğrumu
O seslerin,çıkmadıkça bilmedim

Sevda bağı,gökyüzünde yıldız mı
Kan aktıkça yıldız kayar doğrumu
Ay bacayı gün doğmadan aştı mı
Seven yürek sevdiğine doğrumu

Huzur var mı,gittiğin yerde yarim
Yeryüzünde,toprak taşmış bilmedim
Acıları,ruh çektikçe kim zalim
Göz yaşların,akmadıkça silmedim
Bahattin Tonbul
23.2.2010

Bahattin Tonbul
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Silmedim Hatıradan

Gel desen gelemem,bak yanına da hemen
Bir daha bu dünya, orada dursun demem
Yaraların sızlar,seni can bekletemem
Unutmam burada,aşkıma yok diyemem

Alsan ruhumu da,dolaşıversen canım
Sessizliği bende,içime gömsem hanım
Damarımsa delik,durmadan akar kanım
Sevdan da bedenim, bitmiş dizde dermanım

Usulca da gittin,ansız sen bu diyardan
Neden söylemedin,ayrıldın bu mekandan
Kalbimi erittin,perişandım o zaman
Yar seni severdim,silmedim hatıradan
Bahattin Tonbul
11.1.2009

Bahattin Tonbul
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Silmez Kalbinde

Giderken de beni, götür yanında
Aklında saklayıp,  tutsan kalbinde
Gözlerinde umut, sarsan anında
Gülen yüzü kimse, silmez kalbinde

Hayalime girip, dönsen be gözüm
Görmüyorum inan, var iki sözüm
Unutulmaz oldu, baksana yüzüm
Güzel yüzü kimse, silmez kalbinde

Hayatın tamamı, gönülde açık
Parça bölük değil, kalanı küçük
Göğe bakamazsan, yüreği uçuk
Gülen yüzü kimse, silmez kalbinde

Yarsiz bu yerlerde, şarkı demeli
Şiirler yazmalı, danslar etmeli
Ayrı düşmüş beden, acı çekmeli
Gülen yüzü kimse, silmez kalbinde
Bahattin Tonbul
24.7.2013

Bahattin Tonbul
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Silsin

Ey yar söyle gittiğin yerlerede
Hem sevsin hemde bu sevdamı bilsin
Aksa bütün sular derelerede
Aşk dolan yüreğimi canla silsin

Kaldığın yer gerçekten güzel ise
Gönül gözyaşların gerçek sel ise
Saklanan ruhu sana bedel ise
Kan dolan yüreğimi aşkla silsin

Beni oraya çeken yalnız sensin
Yüzümde oluşan siyah bir bensin
Tenimi saran gecelerimdensin
Aşk dolan yüreğimi canla silsin

Yaşadığın yerler güzelse eğer
Seni sensiz sevmek dünyaya değer
Ben sensiz yaşayamazmışım meğer
Alsın canımıda öylece silsin

Bu alem sanalmış sense gerçeksin
Ora özel ise sevdam el çeksin
Ruhumda yaşıyan kalpde gerçeksin
Bedene dolanan ellerim silsin
Bahattin Tonbul
18.2.2012

Bahattin Tonbul
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Simsiyahtı Saçları

Simsiyahtı saçları, hele zümrüt kaşları
Yay gibi gerilmişti, oktu o kirpikleri
Bakışıyla delerdi, kaya gibi taşları
Sevdasıyla  akardı, müthişdi köpükleri

Anlaması pek zordu, dinlemesi bak kolay
Acısı içindedir, sevdası ona olay
Karanlık gecelerde, yıldız olmuş bir kalay
Sevdasıyla  akardı, müthişdi köpükleri

Geçmişine bakarak, severdin hepimizi
Günlerce ağlayarak, bitirdin derdimizi
Umut olmuş günlerce, almışsın sevgimizi
Sevdasıyla  akardı, müthişdi köpükleri
Bahattin Tonbul
4.9.2016

Bahattin Tonbul
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Sinmiş Yalnızlığın

Sinmiş yalnızlığın, umut boş yere
Yıkanmış dumanlar, kirli perdeler
İçin için yakar, akar bu dere
Silinir mi diye, zaman irdeler

Zekaları züğürt, beyinler kaset
Akılları gidik, fikirler haset
Toprak duvar olmuş,  rüyalar vahşet
Silinir mi diye, zaman irdeler

Haberi vermeden, söyler dileğim
Sen alıp gittin ya, kanar yüreğim
Hani neredeyim, söyle meleğim
Silinir mi diye, zaman irdeler

Hakikatı büyür, o ezdirirse
Vicdanlar tükenmiş, ara verirse
Hayali olacak, zarar görürse
Silinir mi diye, zaman irdeler

Ölünün dili yok, cüzdanı da boş
Kolunda şırında, yüreği bir hoş
Kansere yenilmiş, düşecek sarhoş
Silinir mi diye, zaman irdeler

Bahattin gömsünler, yere yatsınlar
Uçurumdan alıp, göle atsınlar
Mahlukları söyle, kime satsınlar
Silinir mi diye, zaman irdeler
Bahattin Tonbul
20.9.2016

Bahattin Tonbul
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Sitem

Size bir şey söyleyeyim mi iyi dinle
Aşık, sevdiğini sev,ama ona söyleme
İçine at,yak,sakla,ne yaparsan yap ama
Söyleme,Söylersen katlan sözlerine edebinle dinle

Deli gibi aşıktım,severdim ve hep severim
Bundan sonra dertlenir kendi kendime dinlerim
Düşüncelerimi bundan sonra dostlarıma söylerim
Bu gün kahroldum,çok üzüldüm ben neylerim

Sevdiğimle tartıştım,belki hatalı olsam bile
Bu aşık olana yapılır mı bunca eziyet çile
Çevrene bak gördüğün dikenli güle
Eline batsa da çıkarırsın güle,güle

Nasılda ötüyor kafeste yalnız bülbül
Sevdiğine şarkı,türkü söyler tek bir dil
Ayırtırsan sevdiğinden,hasretle durmaz öter sefil
Hak Tela onu doğada yaşasın demiş bunu bil

Bülbül yalnız olunca daha çok öter
Güle kötülük  için,uzatırsan eline batar
Sevgilileri ayırtmak istersen,Hak Tela küser
Dünya var olduk ca aşıklar yazarda,yazar
(12.7.2007)

Bahattin Tonbul
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Sizi Eksiltmez

Bilin ki bende sizden biriydim
Yerdim içerdim hakkın eriydim
Yaşayan insan gibi diriydim
Bur da bir Nilgün sizi eksiltmez

Necisi geldi nicesi gitti
Vakit saatte son nefes bitti
Pişmanlık burda acı bir setti
Burda bir Nilgün sizi eksiltmez
Bahattin Tonbul
11.9.2011

Bahattin Tonbul
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Sofrası

Altmışından girince, geçecek tüm yılların
Diğer yılı aratır, anılardan  sonrası
Yetmişine gelince, zor olurmuş ayların
Sekseni yaşarsanız, geçmez günler sofrası

Dinleyin ağlar beyler, yılları bölüşürüz
Bilmediğin bir yerde, aylarca gülüşürüz
Sudan çıkmış balığa, gün olur dönüşürüz
Zamanı aşarsanız, bitmez dünya sofrası
Bahattin Tonbul
8.8.2015

Bahattin Tonbul
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Soğuğuna

Esiyor Çorum yolundan Yozgat yoluna
Alaca’nın soğuk rüzgar uğultusuna
Dayanıyor yıllarca da benim insanım
Müthiş ayazın dondurucu soğuğuna

Sungurlu’dan başlar Zile’ye doğru çıkış
Yükselişin karşılığı bedenler almış
Yari koydum oraya bak sende bir alış
Müthiş ayazın dondurucu soğuğuna
Bahattin Tonbul
19.12.2008

Bahattin Tonbul
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Soğutamam

Sevdan hep yüreğimde
Aşk yanar bedenimde
Seni çok seviyorum
Unutmam ciğerimde

Elimde elin değil
Uzaktan bakıp sevil
Bu hasret neden olmuş
Gönlüm hep yare meyil

Yari yalnız bırakmam
Uzaklarda tutamam
Kalbimdeki ateşi
Buz koyup soğutamam
Bahattin Tonbul
4.1.2009

Bahattin Tonbul
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Soğutmaz

Derelerde su akmaz
Akan sular buz tutmaz
Yardan ayrı olanlar
Çevreye ateş atmaz

Yürekleri yanıyor
Aşka selam salıyor
Yari kaybolanların
Gönülleri kanıyor

Sağa sola hiç bakmaz
Yataklarda yar yatmaz
Lokmaları sert ise
Yemekleri soğutmaz
Bahattin Tonbul
16.4.2009

Bahattin Tonbul
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Sohbet Edersin

Akıl kaybolmuşsa, tükenmiş fikir
Görmeden yüzünü, hergün översin
Bırak uzaklaşsın, sevdasız bekir
Gülüşünü sever, sohbet edersin

Yıpratacak kadar, değersiz değil
Sende onun için, gül olup eğil
Unutmaki yarin, gezdiği sahil
Gülüşünü sever, sohbet edersin

Kalbi taşıyana, sevgiyi veren
Nefreti hak edip, ruhuma giren
Sevdalar içinde, daima diren
Gülüşünü sever, sohbet edersin

Bir gül kadar narin, güzel olasın
Dikeni kadarda, zalim olasın
Öyle bir söz etki, benim olasın
Gülüşünü sever, sohbet edersin

İçmene gerek yok, beni ararsan
Olurum zaten hoş, teni sararsan
Gül gibi o yüzü, saçı tararsan
Gülüşünü sever, sohbet edersin

Bir ömür arkadaş, kalayım senle
Arkadaşım ol ki, iyice dinle
Seni seviyorum, ruhumda inle
Gülüşünü sever, sohbet edersin
Bahattin Tonbul
5.2.2013

Bahattin Tonbul
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Sokak Lambaları

Artık sokak lambalarını düşünüyorum
Kimlere yol gösteriyor bilmiyorum
Kağıt toplayanlara mı?
Yoksa eşkiyalara mı?
İkincisi olamaz çünkü onlar karanlıktan
Tanınmaktan korkarda ondan olamaz
İçlerinin aydınlatmak gerekir o lambaları oraya takmalı onların
Belki de kağıt toplayanlarda gizliyor kendilerini
Yüzlerine bakınca siyahla boyanmış gibi
Göstermiyorlar belkide tanınmaktan korkuyorlar
Anlaşıldı bu lambalar her durumda sokağı aydınlatmalı
İnsanlar ne olursa olsun ışık bulmalı
Karanlık gizlilik saklanma yok olma anlamında
Dahası da var toprağın altı
Söyle bakim burayı nasıl aydınlatmalı
24.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sokak Lambalarını Karartmasınlar

Sokak lambaları yansın
Sokakları aydınlatsın
Hatta hiç sönmesin onlar
Çünkü herşey karanlıkta fırlar

Geçmişim geleceğim hep ordalar
Birgün bakarsın çıkıp gelir adamlar
Bu yüzden kararmasın sokaklar
Hep aydınlık olsun yansın o lambalar

Çevremi daha göremediğim yerleri
Bak şu tepenin gerisinide ordakileri
Göre bilmem için aydınlatsınlar her yeri
Yaksınlar lambalarınıda bilelim gelecekleri

Hatta tüm mezarlıkları bile aydınlatsınlar
Zaten toprak altında yaşıyan değil mi bunlar
Işığa ihtiyaçları yok ama onları görecek insanlar
Onun için sokak lambalarını asla karaltmasınlar
24.04.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sokak Lambalarıyla

Sokak lambalarıyla kaldırımlar aydınlanıyor
Kimsecikler yok caddeler bile boş duruyor
Bir ben bakıyorum pencereden canım sevgilim
Birde hayalini içerimde sindirmeye çalışıyorum

Simsiyah bulutlar göğü karartmış öylece duruyor
Ortalığa iğne atsan sesi duyulur çıt bile çıkmıyor
O ne müthiş bir özlem ki dünyamı aydınlatacak
Kalbimin sesi ta uzaktan tık tık diye duyuluyor
4.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Solacak Elbet

Hangi kavuşmalar, son bulmadı ki
Gidişin dönüşü, olacak elbet
Ayrılıp terkeden, kaybolmadı ki
Bu sevda gönülde, solacak elbet

Ümitle bekleyiş, yarin olacak
Karanlıklar sanma, ışık dolacak
Özleyen yüreğe, yari koyacak
Bu sevda gönülde, solacak elbet

Ufukta görünür, parlayan güneş
Sabret biraz daha, ısıtır güneş
Gözlediğin yerde, doruyor güneş
Bu sevda gönülde, solacak elbet

Kaybı olmaz aşkın, bekler o yerde
Dualar ettiğin, tutulmuş derde
Acılar bağlıyor, ruhunu serde
Bu sevda gönülde, solacak elbet

Türkü dinlemeyen, şarkımı sever
Sevgiyi bilmeyen, farkını över
O sevda o aşkı, tutarsan eğer
Bu sevda gönülde, solacak elbet

Bahattin severek, kaldı kimsesiz
Yalnızlık dert değil, özlem yetersiz
Kaybetmeyi bildin, kazan habersiz
Bu sevda gönülde, solacak elbet
Bahattin Tonbul
23.2.2014

Bahattin Tonbul
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Solacak Yüreği

Ne derseniz deyin,kanadım kırık
Yuvayı kurarken,düşünemedim
Tüyleri yeni iken,yokluğu buruk
Çocuklar büyürken hiç bilemedim

Gök yüzünde uçan,sessiz kuş gibi
Çağlayan sesleri çıkaramadım
Karanlığa kaçtın,sanki el gibi
Solacak yüreği unutamadım
Bahattin Tonbul
25.4.2010

Bahattin Tonbul
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Solan Yar

Geçmişi olmayanın yarından umudu
Olmaz
Kaybolan bugünü yaşayıp
Bulamaz
Geleceği görmeyen
Dünü aramaz
Korkusuz severse bir daha
Düşünmeden
İnan yaşayamaz
Aşkını sorgulayan
Yalan yalan bu dünya gerçekten yalan
Desende umudu arayan
Zamanı oynayan
Yar
Bekle gelecek elbet bize
Hepsi hayal ama
Biliyorum sana bütün bunlar
Ayan
Evet dayan dayanda aşkı tanıyan
Hapsolmuş göğsünde
Mahkum gölgelerde saklayan
Saklanan mısın
Beni çok iyi tanıyan
Yar
Selam olsun rüyalarımda
Yokolup uçan
Kaybolup solan
Yar
Bahattin Tonbul
13.11.2015

Bahattin Tonbul
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Soldu Rengi Gülün

Dağların tepesinde rüzgarı hiç dinmedi
Sevgili yarimin ateşini
Oralar da söndüremedi
Ağaçta olgunlaştı
Dalından düştü gönlüm
Yaban elde gezerken
Solmuştu rengi gülün

Aldı onu yaradan,haberim de olmadı
Son zamanda yarimin dili damağı tutmadı
Ağzındaki tükürüğü bile yutmadı
İki ay yatakta pişirdi aldı gönlüm
Yürekleri yakıp da
Soldurdu rengi gülün

Haber vermeden aniden gitti
Vedaya zamanı  bile yetmedi
Yüreğindeki derdi
Canım sümbülüm
Söndürmeden gülerek gitti
Soldu rengi gülün
Bahattin Tonbul
6.09.2008

Bahattin Tonbul
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Soldurdu Felek

İlk karşılaşmada içime aktın
Damarımda akan,kanı sızlattın
Kalbimden geçerken,sıkıntı yaptın
Bakmayın yüzüme soldurdu felek

Kokunu çekersem ciğerlerime
Hatırlıya bilirsem,sevdiklerime
Aydınlata bilirsem,kapanan göze
Bakmayın yüzüme soldurdu felek

Bir ılık esinti olursa eğer
Rüzgarı kesildi,ormanı sever
Gönlündeki aşkı unutma kader
Bakmayın yüzüme,soldurdu felek

Yağmur ıslatırsa garip gönlümü
İçimi yakarsa,boş ver sözümü
Üstüme çeki ver,toprak örtümü
Bakmayın yüzüme,soldurdu felek
Bahattin Tonbul
11.09.2008

Bahattin Tonbul
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Solgunsa

Rahmet kapısını, açsan Allah’ım
Camiye girenin, vakti uygunsa
Oturmadan namaz, kılsam ferahım
Sana gelip gülen, yüzüm solgunsa

Bağışlarsan bitsin, bütün günahım
Dünyada kalmadı, bitti tüm ahım
Sevdiğimi aldın, tükendi vahım
Sana gelip gülen, yüzüm solgunsa
Bahattin Tonbul
7.10.2012

Bahattin Tonbul
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Solmaz Gönül

Yok olmaz umutlarda, güneş batana kadar
Doğar insan için, bitmez ömür boyunca
Seven ayrı kalınca, özler sabaha kadar
Hergün yeni bir hayat, solmaz gönül koyunca
Bahattin Tonbul
11.1.2013

Bahattin Tonbul
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Solmazdı

Ben istedim olmadı
Gönül hakkı bulmadı
Çekilmeyen ne çokmuş
Seven yüzün solmadı

Hakikat bir bütündür
Yüreği hep tütündür
Hainlikse itindir
Seven yüzün solmazdı

Sensizlik dünya sonu
Çok sevmiştim ben onu
Yaşananlar hep konu
Seven yüzün solmadı

Gönül kapısı açık
Bedenler daim balçık
Akıldan noksan kaçık
Seven yüzün solmazdı

Aşkındaki edayı
Ruhundaki detayı
Susuz olan adayı
Gören yüzün solmazdı

Karadeniz uşağı
Yitiverse kuşağı
Tarak yoksa kaşağı
Bilen gözler solmazdı

Karanlık gecelerin
Sevdasız hecelerin
Gönülden geçenlerin
Olsa bile solmazdı
Bahattin Tonbul
31.8.2011

Bahattin Tonbul
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Solmazsa

Elinle dilin
Yarimi bilin
Bağrımdan silin
Aşkım olmazsa

Kalbinde yerin
Dünyada serin
Aşkımı verin
Sevdam  olmazsa

Ham iken bittin
Severken gittin
Gönlümde yittin
Yarim olmazsa

Doymadan yettin
Ağzımda ettin
Ruhunda settin
Sevgim solmazsa
Bahattin Tonbul
14.11.2009

Bahattin Tonbul
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Solsun

Sevgiye düşman değilsen
Sevki sevenin çok olsun
Eğer sevmez isen de sen
Yavaş yavaş benzin solsun

Allah’ın sopası yok ki
Şaşmaz adaleti vardır

Hangi dünya kime dardı
Gelip geçen hepsi yardi
Yaşayan sevda kardı
Ölüm tüm insanı sardı
Duyup duymayanlar solsun

Allah’ın sopası yok ki
Şaşmaz adaleti vardır

Eğer dünyada değilsen
Acıya tat vermişsen
Gönüllerde erimişsen
Hayra hayırı yormuşsan
Yürekler durmaz solsun
Bahattin Tonbul
7.8.2011

Bahattin Tonbul
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Solu Verse

Yağmur yağar,yüce dağlar sel olur
Sevdiğim güzele gönül kor olur
Acı dolup,taşsa hayli zor olur
Seven gönül,sevdiğine kal der mi

Bu dünyada zaman girmez sepete
Geri dönüp baktığında hikmete
Gülü geçmiş anlaşılmaz demete
Solu verse diyemezsin sevdiğim
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Solursun

Aşka hitap edenler
Kalbe acı vermişler
Yatan yar bedeninde
Sevdayı eritmişler

Yürek yanık dururdu
Yari hasret korurdu
Dünyada ki anılar
Bedenleri kavurdu

Bırak hep ayrı dursun
Yar olmazsa kurursun
Onun kokusunu  sen
Hiç durmadan solursun
Bahattin Tonbul
12.5.2009

Bahattin Tonbul
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Soluyum

Dünya ya yeniden gelsem,çocuk olurdum
Belki fakir,belki de zengin olurdum
Ne olursam olayım ama sevgi doluyum
Seviyorum onu,o var oldukça da soluyum
26.8.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Somut

Güneş ufuktan da,sakın doğmasın
Gündüzler karanlık,gecem olmasın
Gönlüm hasretinle,alev almasın
Ellerim havada,öyle durmasın

Beklerim yolunu,içimde umut
Acıları bırak,hayat bir somut
Bahattin Tonbul
16.1.2009

Bahattin Tonbul
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Son Anda

Yüzüne bakmıştım son anda
Nur gibi  parlıyordun o anda
Şuurun  yerinde değil şaşkındın
Hep gülümsüyordun yatağında

Sen rahat uyu canım sana doyamadım
İçimde ağlayan acılarını unutamadım
Ben en güzel yıllarımı seninle yaşadım
Hakkını helal et diye de soramadım
27.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Son Andı

Rüyalarımda gördüğüm sessiz filmi
Kim yazdı
Sen gidince gönlüm için ses edecek
Ne vardı
Kimsesizim yaban elde,çok sevdiğim
Yar kaldı
Bak göğsüme koskocaman,aşk yarası
Dem aldı
Yaşadıkça bu dünyada,akan sular
Can aldı
Uyan da gel uyan canım,sensizliğim
Son andı
Bahattin Tonbul
4.5.2011

Bahattin Tonbul
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Son Arzum

Bu alem artık sensiz
İçim sessiz geziyor
Ufkun beyazlığı
Bedenimi eziyor

Seni candan severdim
Beni burada terk ettin
Ateşini sererdim
Bu gönlümü fet ettin

Ne teninle ne tensiz
Seven toprağa girmiş
Sevmeyenler çok densiz
Yüreklerde erirmiş

Gönül candan hiç çıkmaz
Yari toprak olsa da
Acılar kanda durmaz
Benzi gerçek solmuşsa

Yüreğinde kin tutma
Sakın beni unutma
Yari sevdim seveli
Anıları uyutma

Dillerinde bir umut
Göğe yükselsin arzum
Hayallerinde korkut
Biti vermez son arzum
Bahattin Tonbul
8.7.2010

Bahattin Tonbul
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Son Aşk

Sevda çeken yari, kalbde örensin
Herhangi bir lütuf, bunu bilesin
Karanlık ölümsüz, sevda görensin
Son aşk ölümsüzdür, hakka gidesin

Sevda çeken yari, kime satarsın
Ondan ayrı geçen, ömre katarsın
Allah aşkı  sarıp, birlik yatarsın
Son aşk ölümsüzdür, hakka gidesin

Eğer varsa kuldan, sarmış yarası
Fakir arkadaşa, gelmiş sırası
Aydınlık sevdanın, olmaz karası
Son aşk ölümsüzdür, hakka gidesin

Geceler karanlık, güçlü çelikten
Görülmez arkası, ince delikten
Saçları aklaşmış, görsen belikten
Son aşk ölümsüzdür, hakka gidesin

Boşyere yalvarıp, atma dışarı
Sevda çeken gönül, elbet haşarı
Acıları tutmak, kalpde başarı
Son aşk ölümsüzdür, hakka gidesin

Bahattin aşkını, nerde yıkarsın
İnsanlar bir melek, tende tıkarsın
Toprağa düşmüşse, özler bakarsın
Son aşk ölümsüzdür, hakka gidesin
Bahattin Tonbul
14.12.2014

Bahattin Tonbul
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Son Bulmuştu

Sevda çiçekleri,o güzel melekler
Gönül çiçekleri,hepsi gülecekler
Kanatları kırık,sevinecektiler
Toprağa konmuştu,güzel kelebekler

Her çiçeğe konmuş özünü almıştı
Alınan bu özler,yiyecek olmuştu
Doğadaki besin,sevgiyle dolmuştu
Yardan uzaklaşmak,hayatı son bulmuştu
Bahattin Tonbul
9.08.2008

Bahattin Tonbul
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Son Bulur

Yar sevdikçe yar seven, gönüllerde çok olur
Yari dostu bilenin, yüreklerde can bulur
Birde seniste haktan, hepsi o an kaybolur
Umutlarım gitmesin, hayat tende son bulur
Bahattin Tonbul
27.4.2013

Bahattin Tonbul
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Son Elveda Demedi

Bu derdi kapınca sen,umutların gitmedi
Beş yıl geçince hemen,ilaçların kesildi
Yendim bunu ben diye,haykırırdın ebedi
O yaralı yüreğin,metastazsa yetmedi

Sorma sevgilim sorma,kemiklerin eridi
Ak ciğer karaciğer,derken beyne işledi
O sinsi hastalığa,ilaçlar kar etmedi
O yaralı yüreğin,son zamanda felç etti

Çok direndin kalmaya,gücün kafi gelmedi
Kımıldamadan yattın,umutların bitmedi
Çocukların ve benim,sevgimize güç geldi
O yaralı yüreğin,son elveda demedi
Bahattin Tonbul
22.10.08

Bahattin Tonbul
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Son Gerçek

Ölümle dans ediyordu sanki anıyı unutmak
Mümkün değildi
Anlayamadı hislerimi hala
Ağlar sensiz
Benden ayrılan melek

İhanetin bedeli yoktur
Ancak aşkı yaşamak
Onu tatmak
Dünyadaki  kimsesiz
Çocuk gibidir
Sevdasız dolaşmak
Bunalan yaşanan
Ağlayıp ağlatan
Sen
Özleyip bağlatan yine sen
Hayat dediğin bu olsa gerek
Yarsiz kalan en son gerçek
Bahattin Tonbul
26.1.2012

Bahattin Tonbul
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Son Hecedir

Yar sevene sorulmuş, sevda acep nicedir
Oda yarine demiş, kapkaranlık gecedir
Göğsünde tıp tıp atan, yaşanmış bilmecedir
Yazılan satırlarda, silinmez son hecedir
Bahattin Tonbul
4.7.2013

Bahattin Tonbul
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Son Mektup

Bu son mektup ikimizi
Unuttun mu sende bizi
Bitmeyen bu sevgimizi
Mahvediyor birbirimizi

Aşkımızın istiyorsan devamını
Bu kararım sana bağlı
Her sözümde bir manalı
Unutma olur mu sevgilim

Kerem gibi yanıp tutuşuyorum
Aşkın ile inliyorum
Senin sözünü bekliyorum
Cevabını tez ver sevgilim

Ya devam yada sonu
Tükenmeyen bu aşk yolu
Memlekete olmuş konu
Bana karşı sevgin yok mu

Bahattin der seviyorum
Sevdiğim için ölüyorum
Mektubunu bekliyorum
Seviyor musun sana soruyorum
03.09.1972
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Son Mısra

Hep sana yazmıştım,bu şiirleri
Ufkuma sen girdin, unutma beni
Saniyede olsan, o gülüşleri
Son mısra yaptırdın,affetmem seni

Ateşe körüktü,nefis bakışlar
Satırlarda sesti,sensiz akışlar
Yüreğimde acı,arsız yakışlar
Son mısra yaptırdın,affetmem seni

Karanlık gecede,söylenen mısra
İçimdeki tutsak,ağlatma hemi
Dinmiyor ağrılar,yazsam bin asra
Son mısra yaptırdın,affetmem seni

Çok derine gömdüm,sanıyordum ben
Bir şafak vaktinde,yanıyordu ten
Ebediye mahkum,kanıyordun sen
Son mısra yaptırdın,affetmem seni

Sazımdaki nota,dilimde hece
Bu nasıl sevdadır,bitmiyor gece
Hayalin gitmiyor,gerçekler yüce
Son mısra yaptırdın,affetmem seni

Arada sırada.çıkma karşıma
Sevdamızı sakla,koyma çarşıma
Adını yazmıştım,ben bu marşıma
Son mısra yaptırdın,affetmem seni

Bahattin’im zaman,nasılda doldu
Yari seven gönlüm,kalbimde yoldu
Sanmayın bu sevda,ruhumda  soldu
Son mısra yaptırdın,affetmem seni
Bahattin Tonbul
9.6.2012

Bahattin Tonbul
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Son Nefesi

Vakit çok geç karanlıklar prensesi
Seni bekliyorum var olan nesi
Aniden kesilen sesi
Unutmadım yar habersiz verdiğin son nefesi
Deldi yüreğimi o an
Çıkıp bağırdım sokaklara kimse duymadı
Acın hala durur yüreğimde bekliyor
Her doğan batan güneşin ışıkları
Çok yalnız kaldım bu dünyada
Sen her şeyimmişsin bilemedim yaşarken
Eğer şiirlerde olmazsa patlarım seni anarken
Boş bu dünya sensiz yaşarken
Kolum kanadım tutmuyor güzellikler yakışmıyor
Bana
Çünkü sen yoksunya yanımda
Her güzellikler seninle var olan dünyamda
Bırak kalsın orada
Ben memnunum şu anda
Yaşıyor yüreğim avunuyorum seninle olan
Hatıralarımla
Yalnızlığım hep senin yanında
Ruhum bedenim belki bu dünyada ama
Beynimdeki hayalin karşımda
Ey dünya günlerim sayılıyor yakında sana derim
Elveda
28.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Son Olacak

Öncede küçüktüm şimdide
İçimde yanarken kendime
Bakmadım inan can kalbime
Seviver olacak bedende

Sensizdir bu yürek bakmayın
Uzaktır yolları takmayın
Severse kalpleri yıkmayın
Oturan güzeli sormayın

Tanecik olursa hayatı
Bitecek o yarin şefaati
Güzel yer bulursa zamanı
Kaybolan yürekte o aktı

Akarak yaşamı bitecek
O aşkın sonunda gezecek
Yanarak kül olup uçacak
Dönüver canım son olacak
Bahattin Tonbul
21.08.2008

Bahattin Tonbul
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Son Olsam

Hayali aklımdan çıkmaz ki şimdi
Sevda ve sevgiyle, umut da olsam
Karanlık gecede, yıldızın kimdi
Seni bu dünyada, seven son olsam

Rüyada sevda da tükenmez yollar
Acıyı bilmeden, gitti o yıllar
Yar ile geçecek, ömürdü canlar
Seni bu dünyada, seven son olsam
Bahattin Tonbul
23.5.2017

Bahattin Tonbul
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Son Peygamber

Güneş doğudan doğup,dünyayı ısıtandı
Gönüllerde ışık,damarda akan kandı
İçinde olan ateş,bedenleri yakandı
Senin uğruna soldu,yaratılan her canlı
Muhammed Mustafa’yı,son peygamber yapandı

Ufkumda doğan yıldız,gök yüzünde melektir
Bedeni saran damar,yaşam için hep kandı
Toprakta oluşan tat,ağızlarda çilektir
Tüm sevenler uğruna,peygamberim atandı
Muhammed Mustafa’yı,son peygamber yapandı

Bir elinde meşale,ışığıyla nur yaydı
Söylediği her sözü,Allah’ın kelamıydı
Yer yüzünün düzeni,Hakikat selamıydı
Yaratılan uğruna,emirleri yayandı
Muhammed Mustafa’yı,son peygamber yapandı
Bahattin Tonbul
14.2.2011

Bahattin Tonbul
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Son Satır

Kızıp kıskanırsan, nefret doludur
Kapıları kapat,sessizce otur
Kıskançlığa izin, aşık yoludur
Sözlerin özünde,  bitmez son satır

Filim gibi geçti, sevdanın izi
Rüyalarda seçti, özledin bizi
Şaşırtacaksınya, gözledin dizi
Sözlerin altında, bitmez son satır

O duygu herzaman,orada durmaz
Orada kalamaz, acıyı sarmaz
Herşey kesin ise, yaran azdırmaz
 Sözlerin altında, bitmez son satır

Er yada geç geçer,geçmiş o zaman
Sadece dakika, alır son zaman
Bittiği anda da, yetmez tam zaman
Sözlerin altında, bitmez son satır

Bahattin’im bende,hiç iz bırakmaz
Hayat gizli emir, sevip bırakmaz
Birtek sen ol yolda, suyu hiç akmaz
Sözlerin altında, bitmez son satır
Bahattin Tonbul
31.7.2012

Bahattin Tonbul
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Son Sefere

Hasta hane penceresinden gördüğüm dünya
Alıp da yok ettin
Hatta sevdiğimi öldürdün ya
Yaşattığın her şey
Şuan  sanki bana bir rüya
Bana mı sordun bütün bunları
Aşkı,sevdiğinden ayırtırken
Hiç ne olacaklar diye düşünmedin ya

Bak hala  deliler gibi
Sormakta yanmakta için için gönlüm
Bu yanan ateş acep kim için
Koru dumanı yetti
Göğsüme
Nefes alamaz oldu sevenler
Artık ayrı kalsınlar sevdalar
Bir dahaki  son sefere
Bahattin Tonbul
22.1.2011

Bahattin Tonbul
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Son Sese Karşılık

Karanlık bir gecede,bölündü uykum
İçimi titreten aşkı tutamam
Sevdayı kaplayan zamanı böldüm
Yılları yutacak kalbi atamam

Gün olur bir gün
Güneşin solar
Sevdanın yarası ruhumu oyar
Ansızın sancılar tenimde kaynar
O sesi rüzgara katını sendin

Yaşayan sevgiler ufkumu kaplar
Varlığı anımda yüreği paklar
Tanesi olmayan buğdaylı saplar
Derinden kesilse de,özü de sendin

El tutup yarayı,sarsan sevgiyle
Gün olur
Peşinden koşup gelirsin
Çocukluk yılları,ansan övgüyle
Son sese karşılık,içten erirsin
Bahattin Tonbul
4.7.2011

Bahattin Tonbul
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Son Sözlerin

Can ölümüm sana.cesaret vermesin
Senden ayrılınca,çaresiz kalmışım
Hasretimle her an,bensiz gezersin
Durduğun dünyada sen çok özelsin

Ağlamayı bilmez,bensiz o gözlerin
Sevmeyi  söylemez,sessiz son sözlerin

Kim kazandı dersen,belki de anarsın
Eğer pişman isen,sen içten yanarsın
Unutma istersen,bende ben değilim
Şarkıları yazan,yakan hiç değilim

Ağlamayı bilmez,bensiz o gözlerin
Sevmeyi  söylemez,sessiz son sözlerin

Ben değilim aşkla,arkandan ağlayan
Ben değilim artık,özünde çağlayan
Unut istersen sen,eğer sever  isen
Yokluk da ağlayıp,gülen değil isen

Ağlamayı bilmez,bensiz o gözlerin
Sevmeyi  söylemez,sessiz son sözlerin
Bahattin Tonbul
23.9.2010

Bahattin Tonbul
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Son Sözü Ne İdi?

Geçen gün kızım Ecem
Annesi hakkında geçmişi hatırlarken
Baba bana sorsalar hiç merak ettiğin
Hayatta arzuladığın bir şey var mı? diye
Neyi merak ediyorum biliyor musun?
Annem konuşabilseydi eğer
Derdini anlatabilseydi
Son sözü ne olurdu?
Ağzından çıkacak olan en son söz...
Hakkınızı helal edin mi derdi?
Yoksa başka ne söylerdi?
Bilmem...
Bunu unutamam ölene kadar
İçimde duracak sonsuza kadar
Hep merak edeceğim
Son sözü ne idi?
Canım annem! Keşke ölmeseydi...
30.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Son Sözü-1

Kuvvet aldık,içimizdeki aşktan
Son olacak hasretle yaşamaktan
Uzak kaldık,eş dost ve arkadaştan
Kurtulamadık toprağa konmaktan

Ölünce de buraları kaynıyor
Dünyada ki hesaplar sorgulanıyor
Yaptıkların tek,tek hatırlatılıyor
Her şey sabit anıların canlanıyor

Sevgili,yar neden kaldık biz geri
Acı çektin bunca zamandan beri
Yok olacak gösterdi sebepleri
Kaybettin ölünce sevdiklerini
Bahattin Tonbul
07.08.2008

Bahattin Tonbul
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Son sözü-2

Sevdalanmak yar için hayırlı iş
Ayrı kalmak ölüp,ölüp diriliş
Bu gönlünü taze nesle verilmiş
Hasret olup bu diyardan gidilmiş

Ayrılırken eski zamanın kolu
Sorguladın yaşamın içi dolu
Gelip gittin yaşadığın köy yolu
Sonsuz değil hayat dediğin bu mu?

Yaşanacak bir gerçeğin iç yüzü
Benim için gündüzlerin gündüzü
Sevdiğim yar görülecek nur yüzü
Dağı taşı söyletecek son sözü
07.08.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Son Sözüm

Söyledim sana son sözümü
Saklıyorsun benden gözünü
Kendin biliyorsun ama
Sen de söyle son sözünü

Artık ne derdine de geç
Sen kendine yeni bir eş seç
Ben bu sevdadan geçeli
Düşün de son sözünü seç

Artık sabrım kalmadı
Çok yalvardım olmadı
İkimizin sevdasına
Kimse razı olmadı

İyi dinle sevgilim
Hiç hoşuna gitmeyecek
Biliyorum ben,seni
Baban başkasına verecek
(16.1i1973)

Bahattin Tonbul
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Son Sözüm Olacak

Sanma ki gözlerim,hep seni anacak
Ölsem bile ruhum,seninle kalacak
İnan ki yüreğim,özlemle yanacak
Seni seviyorum son sözüm olacak

Bakma bana öyle,nazlı nazlı yarim
Senin için doğdum,senin için ölürüm

Yağmurlu bir günde,şimşekler çakacak
Seven yüreklerin,ahımdı tutacak
Hasretlik acısı,yaramı açacak
Seni seviyorum,son sözüm olacak
Bahattin Tonbul
10.08.2008

Bahattin Tonbul
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Son Tango

Son anlarındı anlayamadım sesin kaybolmuştu
Konuştuğun zamanlar bile acını içine koymuştu
Bu nasıl düşünce hayatının içine zehir atmıştı
Bu oyunun son tango olacağını anlayamamıştı

İki ay dilini çeviremeden nasılda rol yaptın
Zaten çoğu acılarını içinde yıllarca saklamıştın
Çok iyi gidiyordu sesiz oyun onada alışmıştım
Bu oyunun son tango olacağını kavrayamamıştım

İlaçların etkisiyle kokunda kaybolmaya başladı
İçin de bir bulantı,dilin ekşidi dudalların morardı
Nasıl birşeymiş adeta damarında kanın kalmadı
Bu oyunun son tangosuymuş inan tam anayamadı
13.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Son Yolu

İşte bakın bu haldeyim
Tutabilsem en son yolu
Çok perişan bir haldeyim
Yaka bilsem o son yolu

Gönüllerde görenlerdir
Cana canı verenlerdir
Sevdaları çekenlerdir
Diye bilsen en son yolu

Üzümü üzüme takacak
Gözü yüzüme bakacak
Aşk yüreğini yakacak
Diye bilsen en son yolu

Cennetine ekenlerdir
Bu dünyada sekenlerdir
Yere göğe dikenlerdir
Yarsiz erenlerin yolu
Bahattin Tonbul
11.9.2010

Bahattin Tonbul
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Sona Erecek

Hiç ara vermeden, özlemektir aşk
Hayatla esinti, sevda verecek
Adımla çoğalan,  adımlaşan aşk
Birgün mutlaka, sona erecek

Tesellisi yoktur, zaman ilerler
Herkes için aynı, olsa gülerler
Sevda yakar ama, eksik dilerler
Yar ile gezinti, sona erecek

Ağlamak imzadır, anlayanlara
Amaçsız yazılar, karayanlara
Irmakta yüzersen, çağlayanlara
Ulaştıkça hayat, sona erecek

Yanmak kolay değil, ateş olmazsa
Işık saçmak için, gönül solmazsa
Çıra olup yaksan, sonuç bulmazsa
Dipsiz olan hayat, sona erecek

Dizinde dermanın, tükendiği an
Ruhunda yeşeren, aşk ile inan
Yarınlar sabırdır, hele bir dayan
Dağılan hayatın, sona erecek

Bahattin vaktini, sabırla bekler
Güneş geçte doğsa,  yarini bekler
Özünde ki aşka, ruhunu ekler
Yalınız hayatın, sona erecek
Bahattin Tonbul
2.11.2014

Bahattin Tonbul
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Sonbahar  Yaprağı

Sonbahar yaprağı, yaslı bir günde
Kışa rehin düştü, kalpler de durur
Tomurcuk baharı, düşledi hemde
Yağmurda ıslanıp, gönülde kurur

Huzurla aldığın, enson nefesde
Dokunan varlığın, birden kaybolur
Hayırlar dokunsa, umut hevesde
Yağmurda ıslanıp sevdan can olur

Şükür edebilsen, özlem anındır
Ağlaya bilen dost, belki canındır
İyi günde kötü, bakan yanındır
Yağmurda ıslanıp, gönülde kurur

Susa bildiğin eş, hayrı dokunan
Özleyebildiğin, farklı yakınan
Yanında olup da, gerçek sakınan
Yağmurda ıslanıp, gönülde kurur

Sanki özel biri, tutmuş elini
Cam diye kırılsa, satma gülünü
Şarkılarda söyle, yarin dilini
Yağmurda ıslanıp, gönülde kurur
Bahattin Tonbul
9.11.2013

Bahattin Tonbul
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Sonbahar Rüzgarı

Nefis olsam sana, canımı versem
Gecenin siyahı, gidermi dersin
Yar olup da kazsam, toprağa girsem
Sonbahar rüzgarı, dururmu dersin

Saçların parlaksa, gözlerin niye
Kırılmış kollarım, sana hediye
Harman yeri olmuş,meydanın diye
Sonbahar rüzgarı kalır mı dersin

Zulasında sevda, kalbe yük olmuş
Gün batımı doğan, güneş kaybolmuş
Şafağa sürülmüş, yüzler hep solmuş
Sonbahar rüzgarı eser mi dersin

Acılar kor ateş, yanar içinde
Tutulmuş her yanı, donar biçimde
Sıcak kucağından, sevda geçince
Sonbahar rüzgarı kalır mı dersin

Mubarek elleri, tenime değse
Saklanır geceden, yalnız değilse
Göğsüme yaslanıp, öyle eğilse
Sonbahar rüzgarı esermi dersin

Bahattin’im sevda, içimde hüzün
Kuytular karanlık, görülmez yüzün
Kirpiklerin ıslak, ağlarmış gözün
Sonbahar rüzgarı kalır mı dersin
Bahattin Tonbul
26.10.2012

Bahattin Tonbul
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Sonbahara

Uzaklarda da olsan ağlarım arkandan
Ben sevda adamıyım
Sense yaratılan
Hergün gitsem arkandan
Yakında olsa sevdan
Dayanamam
Kokun yaşadığım şehirde kaldı
Geceler bilmeden karanlığa daldı
Aşktı artık ruhum
Doymadı yıllarca
Zamana
Acıttı gönlümü bakışlar
Doyurmadı gelecek sabaha
Deli divane gibi sordu
Sual buyurdu
Bilmedi bildirmedi kimseye
Sarhoştu artık görmedi göremezdi bahara
Avuttu yalancı yüzler
Tükenen sonbahara
Bahattin Tonbul
17.3.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sonbaharımı

Birlikte alıp götürdün bensiz baharını
Yetim kaldı yüreğim
Sen yokken çalmadım kimselerin kapılarını
Çalmam da inan
Mahpus kalsamda sensiz bu dünyada
Beklerim o gelecek sonsuzluğun
Özlem duyduğum
Seninle olacak sonbaharımı
Bahattin Tonbul
5.3.2012

Bahattin Tonbul
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Sondu

Elimdeki resimler
Beklerken soldu
Sendeki isimler
Nereye kondu
Sevda dediğin
Nasılda soldu
Acılar içinde
Çıkmaz bir yoldu

Gittiğin alemde aşkı ararken
Kalbindeki yerin bir gecekondu
Bıraktığın sokak yalnız yanarken
Yaşanan sevdamız gerçek mi sondu
Bahattin Tonbul
5.3.2011

Bahattin Tonbul
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Sondu Sözlerim

Acılar tükenmez, sevgi uğruna
Perişan oldukça, yari özlerim
Bıçak vuran aşkın, düştüm bağrına
Dillerde dolanan, sondu sözlerim

Gönülde sakladım, ben o kıbleyi
Hançeri vurdukça, aldım darbeyi
Hakikat uğruna, bulsam kıbleyi
Dillerde dolanan, sondu sözlerim

Sen gideli ruhum, yalnız gezecek
Belki bir tebessüm, bana edecek
Sevdamız uğruna, dünya gülecek
Dillerde dolanan, sondu sözlerim

Özünde saklandı, bunca sevenler
Yarinden ayrılıp, hergün övenler
Gölgede beslenmiş, öksüz diyenler
Dillerde dolanan, sondu sözlerim

Birsevda uğruna, bekler dururum
Yariden ayrılmış, bitmez gururum
O yari çok sevdim, hepten kururum
Dillerde dolanan, sondu sözlerim

Bahattin’im tende, saklıdır anım
Yazmakla gitmiyor, sızlıyor canım
O sevdaya helal, olsun bu kanım
Dillerde dolanan, sondu sözlerim
Bahattin Tonbul
5.3.2013

Bahattin Tonbul
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Sonmuş Gidişi

Yarimi kaybettim,susuz ellerde
Olmaz artık bunun,geri dönüşü
Yaşattığı yalan, solmuş dillerde
Hayallere kandım,sonmuş inişi

Dokunmayın bana,kalbimde gizli
Gözleri siyahtı, yarası izli
İsyan etmem artık,o bana sözlü
Hayallere kandım,sonmuş inişi

Akan sular kesik, kirpikleri ok
Yalnız ter döküyor, gülenleri çok
Dili sus pus olmuş,diyenleri yok
Hayallere kandım,sonmuş inişi

Yarden başkasını,konuşamıyor
Aldığı kokular,karışamıyor
Herşeyi biliyor,alışamıyor
Hayallere kandım,sonmuş inişi

Kalbindeki yeri,her an görüyor
Her defasında da,acı örüyor
Boş yere üzülüp, her gün eriyor
Hayallere kandım,sonmuş inişi

Aklımdan yar seni silemiyorum
Geçmişe baktıkça,gülemiyorum
Bundan böyle artık,gelemiyorum
Hayallere kandım,sonmuş gidişi

Yarsiz kaldım yarsiz, görsen nedensiz
Sevdasız sevgisiz,sanki bedensiz
Söyle rahatmısın, çaresiz bensiz
Hayallere kandım,sonmuş gidişi
Bahattin Tonbul
7.8.2012

Bahattin Tonbul
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Sonsuz Acılar

Etrafı etten duvar,yüreği fırtınalar
Sever insanı ayrılsada unutulmaz hatıralar
Solsada resimler
Kırılsada gümüş çerçeveler
Çakmaklar
Yakar herbirini yeni doğan yıldızlar
Aydınlanır mı dersin işte o zaman
Yarsiz duran karanlıklar
Özlemi koysan derinliklere
Çıkmaz içinden tükenmez
O sonsuz acılar
Bahattin Tonbul
30.11.2011

Bahattin Tonbul
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Sonsuz Aşk

Ben sizleri seveyim, sizler beni sevmeyin
Hapsolmuş bedenine, saklanmıştı sonsuz aşk
Seven insan bilmezmiş, acı nedir demeyin
Gönüllerden çıkmazmış, o çektiğin sonsuz aşk
Bahattin Tonbul
26.3.2013

Bahattin Tonbul
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Sonsuz Bekarım

Ben doğarken aşkta,herzaman varım
Ateşin göğsünde,durmaz yanarım
Sevdiğim olmadan,yaşamaz arım
Yarim ölmüşsede,sonsuz bekarım
Bahattin Tonbul
1.6.2012

Bahattin Tonbul
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Sonsuz Bir Emek

Çıraklar yetişir ustaların yanında,huyunu alır
Şairler korkuyor cümleler çalınmasın hırsızı tanır
Geçin bunları tüm şiirler birbirinin kopyasıdır
Yürekten yazılan satırlara mızrak gibi saplanır

Şiirler yürekten gelir iyi tahlil edip güzelce ezberlesek
Okunduğu anda kanımız çekilir damarları dinle yi versek
Yok ölçüymüş yok heceymiş kimide diyor serbest
İçimde hüzün zevk verebiliyorsa işte sana sonsuz  bir emek
3.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sonsuz Bir Perde

Bir çift turna gördüm
Dağlar üstünde
Aşka yasak
Koyanların
Hepsini birden söyle
Kanaviçeler sökülmüş işlemelerinde
Anılarım yazılarım bari dursa
Onun ve sevdasının üstünde

Senin sevdan boynum da vebal di
Sanki
Hasretin özlemin amel defterin de
Fişlenmiş
Vizesi dolmuş aşkımın
Uzatmak imkansız
Göç mevsimlerin de

Sana ulaşmak güç olmuş
Son bulmuş sanki
Ölüm ikimizin arasında
Oluşmuş
Sonsuz bir perde
Bahattin Tonbul
24.12.2011

Bahattin Tonbul
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Sonsuz Geceler

Sevda dedikleri, bu olsa gerek
Hayatım zulümdü, yalnız geceler
Ne yaparsan yap da, umuda erek
Göklerden nur yağsa, sonsuz geceler

İkisi toplamı, zamansız keder
İçime çeksem ben, bir hayat eder
Bir nefes gibidir, hasretlik yeter
Göklerden nur yağsa, sonsuz geceler
Bahattin Tonbul
1.11.2015

Bahattin Tonbul
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Sonsuz Nefesi

Sevgide son yoktur
Bitmez sevgiler
Bitmiş gibi görünsede
Yaşadıkça yaşatır
Onu sevda

Ne kadarda çabuk geçti
Sensiz sessiz seneler
Gönlüme ateş atıp
İçimi yaktı
Bilemedim ölümün yarası
Tende
Kağıda kaleme yazacak
Yer kalmadı inanın
Bende

Şimdi el alem neder bana bilirmisin
Yaşa yaşat sevdayı ne değiştirirsin
Güneşin sıcağı,rüzgarın sesi
Umud olur sende
Yarin
Bitmez o sonsuz nefesi
Bahattin Tonbul
21.7.2012

Bahattin Tonbul
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Sonsuz Sevdan Var

Geri dönersin diye belki
Hep adını sorar sayıklar
Zamanın donduramadığı
Sevginin solduramadığı
Acıyla
İnim inim inlersin
Bensiz yar
O alemde
De hele unutulmayan
Sevdan var

Durmadan alev almış yanar
Yanar yanmasına da
Göğsünden çıkmayan çıban
Olmuş dermansız yaralar
Dünyanı sevdanı alabildiğine sarar
Aşkını özünde karar
Buram buram kokmuş olan
Sonsuz
Sevdan var

Yüreğinde merhamet
Kalmamış sevmeyenler de keramet
Almış götürmüş rüzgarı
Esmiş esmiş toz duman
Bulut olmuş gökyüzünde
Görülmeye değer
O toz bulutlar duman
Gönüllerde sanki bir diyar olmuş
Koskocaman
Sevdan taşar

Tut artık elimi
Hiç bırakma
Titriyor bak bedenim
Ayaklarım
Senin sıcaklığınla
Isınmış
Unutmuyor geçmişi
Seni meleğim
Ve döneceğin günü düşünüyor
Damarlarında dolaşan
Kanın
Sende oluşacak
Ruhun
Elbet bir gün döneceğine
Umut bağlamış
Karanlıklarda sonsuzluğa
Sessiz bomboş duran yüreğini
Özlem kaplamış
Belki de pişman olur
Geri gelirsin diye

https://www.antoloji.com
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Unutulmaz o
Sonsuz sevdan var
Bahattin Tonbul
27.9.2010

Bahattin Tonbul
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Sonsuz Severim

Derdimi söylemem ben o güzele
Dert çekmesi de hiç bitmezmiş
Onsuz
Aşkını yakan  müthiş ateşte
Bensiz olan
Ruhun sonsuzdur
Onu bulana kadar gönüllerde gezerim
Sevdayı yükseklerde sakın arama
Sevgimi kalbe gömer
Tek başıma kalsam da
Usanmaz  içimde ezerim
Anla artık ben seni gerçekten
Gerçektende sonsuz severim
Bahattin Tonbul
4.5.2011

Bahattin Tonbul
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Sonsuz Sevgi

Bu sevgi nereye kadar bilmem ama ben tahmin ediyorum
Yalnız kaldığım da severim onu unutmam adeta ölüyorum
Bak istersen gözlerimin içine belki beynim de hissediyorum
Bu beden bende durdukça bu ruhla yaşadıkça inan seviyorum

Doymadım doyamadım ona bakmıya bile kıyamazdım
Bir dediğini iki yapmadım onu sever adeta ona tapardım
Bu sevgi duruyor içimde sökmemde söküp atamadım
Dünya durdukça bu aşkım dillerden dilere hep dolaşsın
04.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sonsuza Akar

Sevgisiz yaşam olmaz insanın içinde
Sevgi sevenin yüreğinde ise
Bitmez aşk,sevda denen olay yaşar gönüller de
Kim bilir sevgilini kaybetsen bile
Dolanır dilden dile gönülden gönüle akar
Bu sevda öyle karışıktır ki adamın içini içten,içe
Yakar
Yok etmez ama acısı sürer mahşere kadar
Seven iki yüreği de sonsuza akar
Bahattin Tonbul
15.08.2008

Bahattin Tonbul
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Sonsuza Dek

Derelerde yar olur
Uzak yeri han olur
Ben yarime dur demem
Akan ırmak sel olur

Gönüllerde yarim var
Benim onda ahım var
Haber vermeden gitti
İçerimde canı var

Karanlıkta ağlama
Yürekleri dağlama
Sevdiğim akıp gitmiş
Derelerde çağlama

Tut elini elinle
Yare haykır dilinle
Sevdiğini anlatsan
Oda gelir seninle

Ben yarimi severim
Acısı da çok derin
Yıllar gedse de bile
Sonsuza dek beklerim
Bahattin Tonbul
26.6.2009

Bahattin Tonbul
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Sonsuza Dek Ararım Seni

Gözünün üstünde kaşın mı olsam
Dağbaşında gezen,çobana sorsam
Acıları alıp,göğsünde yatsam
Sonsuza dek orda,ararım seni

Salıncağa koyup,yari uyutsam
Hayaller içinde,gökte bulutsam
Rüzgarın önünde,aşkı birtutsam
Sonsuza dek orda,ararım sevgi

Yağmurda akacak,birdamla olsam
Yanağında akıp,göğsüne dolsam
Islanan bedeni nerde kurutsam
Sonsuza dek orda,ararım seni

Karanlıkta yanan,bir mum gibisin
Ruhumda parlayan,sevda erisin
Yüreğimi yakan,aşk elçisisin
Sonsuz cennette,ararım seni

Bahattin'im gece,gündüz beklerim
Ayrılan yarime,anı eklerim
Yıldızlar içinde,nasıl teklerim
Sonsuza dek orda,ararım seni
Bahattin Tonbul
19.12.2009

Bahattin Tonbul
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Sonsuza Dek Beklerim

Hasret oldum hasretim
Yar yolunu beklerim
Nöbette ben tüfeğim
Sonsuza dek beklerim

Ayağında potinim
Omuzum da cepkenim
Beni ayakta tutan
Sensiz acı kaderim

Uzaklarda duramaz
Acılara dayanmaz
Kimselere soramaz
Sonsuza dek beklerim

Tut elini derseler
Düşmanını sövseler
Seni bana verseler
Sonsuza dek beklerim
Bahattin Tonbul
23.5.2009

Bahattin Tonbul
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Sonsuza Dek İnan

Ruhumdaki sessizliğin çıldırtıyor
Yar beni
Geceleri karanlıkta ıssızlık
Kaybolmasın hiç
Orada düşlüyorum çünkü ben seni

Sabahlar olmasın
Güneş sensiz hele doğmasın hiç
Isıtmasın bedenimi
Can vermesin
Yaşatmasın tenimi
Bak sensiz gülemiyorum
Buralarda hiç

Susuz kalmışım can
Birde tek başınayım
Yağmur eğer sensiz yağacaksa
Yağmasın üzerime hiç
İşte o an bende susuz
Ölürüm
Bu alemde senin için ben
Kaybolurum sonsuza dek inan
Bahattin Tonbul
9.8.2010

Bahattin Tonbul
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Sonsuza Dek Sevenim

Yüreğimi tutsana
Seven yare baksana
İçindeki ateşi
Ona buna atsana

Yavaş,yavaş duracak
Sularsa bulanacak
Kaynayan şu göğsümü
Kiminle  soğutacak

Aşkı tanıyan benim
Kalbini can delenim
Ruhumu ona verdim
Sonsuza dek sevenim
Bahattin Tonbul
9.2.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sonsuza Dek Unutamazsın

Gözümdeki yaşlar damla,damla akarak inceldi
Artık
Nefesim dilim adını söyleyemez oldu içimi
Yaktık

Belki bu damlalar inanın kendi düşen damlalar
Bir gün duracak
İşte o zaman bu garip seven yüreğe iyice bak
Ortadan yok olacak

Yüzünü çevirme bakma o aynalara sen belki
Tanıtamazsın
Yüreğini dolduran ısının sıcaklığını inanın
Sonsuza dek unutamazsın
22.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sonsuza Kadar

Ateş salsa yüreğine
Güneş solmasın dünyandan
Kar yağsa lapa lapa
Ufkun kararmasın
Gel zaman git zaman
Gözlerin sulanacak o zaman
Ne gelir ne gider bilmem ama
Bir türküdür adı özlemin dudaklarda dolaşan
Seni sen yapan belki de
Bendeki bedende yanan bu ateş
Soğmasın yarimin göğsünde
Bakar durur sabahtan akşama kadar
Gönülleri bekleyen bir eş
Doldur ışıkları gecelerime
Aydınlansın yalnız dünyam
Başkaları için yaşamak varken
Dert de tasa da arama yari
Umut da tut sevdanı
Hasret belki özler ama
Sevda kaybetmez uzaklarda olsa da
Sevdiğini
Bekler sonsuza kadar
Bahattin Tonbul
11.3.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sonsuzda Buluşurlar

Tatlıdır nefes almak
Sevgiliye sarılmak
Onun için yaşamak
Yürekleri dağlamak

Sevgiliye tutunmak
Sarılıp ta koklamak
Yüzüne gülüp bakmak
Nefesiyle okşamak

Aşkı sonsuza sunmak
Yere göğe sığmamak
Sevgiden uzaklaşmak
Üstüne toprak atmak

Çok zordur bütün bunlar
İçindeki yaralar
Ruhlardaki o anlar
Sonsuzda buluşurlar
Bahattin Tonbul
22.08.2008

Bahattin Tonbul
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Sonsuzda Uyutamam

Yar diye yarimi ararım
Yüreğinde aşkım durursa
Onu kollarıma sararım
Sevdan bu alemde kurursa

Dinmiyor gönülde acılar
Anılarını unutamam
Resimdeki tüm yabancılar
Seni sonsuz da uyutamam
Bahattin Tonbul
3.5.2009

Bahattin Tonbul
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Sonsuzluğu Mühürleyen

Dudaklarımda  sevginin alevi var
Ellerimin içi alev alev yanar
Gözlerindeki o parıltılar
Kalbin durmadan küt küt diye atar
Kucaklamak istiyorum seni
Koklamak istiyordum bedenini
Avuçlarını avuçlarıma alıp
Doyasıya öpmek istiyordum ellerini
Tek seni tanımış seni sevmiştim
Yüreğimi sana vermiştim
Hayallerimin prensesi
Kalbimin sultanı
Gönlümün kraliçesi
Rüyalarımın perisi
Sendin beni seven sevgisini veren
Sonsuzluğu mühürleyen
Sevgilim
29.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sonsuzluklarda

İnsan sevdiğini,unutmaz aylarca
Geçse de yılları,hatta asırlarca
Gönül yarasıdır,bitmez hiç kanımca
Arar her saniye,o sonsuzluklarda

Etrafı karanlık,duramaz sevenler
İçinde ayrılık,kalamaz gülenler
Yarime sormuşum,ayırtma diyenler
Severim ben onu,can sonsuzluklarda
Bahattin Tonbul
3.7.2009

Bahattin Tonbul
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Sonsuzlukta Öleceğim

Parmak uçlarımda yürüyorum gecenin sessizliğinde
Ruhum karanlıklar ülkesinde mahkum
Senin ile içtiğimiz gün sarhoş oldum
Hala içerim ama birtürlü onun gibi olamadım
O gün buldum dudaklarıyın tadını
O gün aldım kokunu
Beni o gün mahkum ettin yüreğine
Güçsüz uçan bir kelebek gibiyim
Ömrüm çok kısa
Yormayın sevdamı
Yormayın aşkımızı
Bak çağırıyor ölüm melekleri
Biliyorsun er veya geç öleceğim
Kaybolmuyorumya
Kalbine ağırlık veren sevdam
Şarkılarda sesleniyor herkese
Seviyorum seviyorum seviyorum diye
Onu yaşatacak sonsuzluğa götürecek ekmek tuz misali
Yanaklarımı yanağına dayayıp
Karanlıkta kaybolur gibi
Hep aynı ses
Hep aynı rüzgar
Titretiyor bedenimi
Acılarım dinmek bilmiyor
Sana gelmek istiyor yüreğim
Beni yaşatan özlemim sana umuttu
Bak
Kahrından sen öldün
İşte bu korkunç uykudan uyanmak istiyorum
Ellerimle ellerini tutmak
Dilimle dilini yalamak
Kısacası sana dokunmak
Kadehdeki şarap gibi içimde ısıtmak istiyorum
Ne dersen de
Sana mahkum olmuş bu gönlüm
Sensiz doğdum ama seninle
Sonsuzlukta  öleceğim
Bahattin Tonbul
20.2.2012

Bahattin Tonbul
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Sonsuzlukta Sen Ve Ben

Seviyorum,seviyorum seni ben
Gönlümün içinde,yüreğimin derininden
Yok başka kimse,anlayamadım neden sen
Sen başkasın benim için en büyük neden
Tam alışmıştım senli benli olmaya
Ruhuma katıp seni sonsuzda okşamaya
Acılarınla yaşarken
Dayanamazdın bu koca yalan dünyaya
Hem sen hem de ben

Söz vermiştik birlikte hapsetmiştik koca canavarı
Sekiz yıl aradan sonra çıkınca ortaya
Devam ….devamdı amacımız
Yılmayacağız diye kararlıydık
El ele diz dize sen ve ben

Atladığımız bir şey vardı herhalde
Akciğer,karaciğer derken kemik az geldi bize
Yılmadan usanmadan devam ettik tedaviye
Hele,hele en sonu sağ yanını tutmaz etti
Ağzına bir damla su,bir lokma koyamadık
Aylarca hasta hanede yattık
Sen ve ben

Onu da yenmiştik  birlikte
Sevgimiz kazanmış demiştin sonunda
Ruhumuz güçlüydü
Bütün bu aşamada bedenin zayıf düşmüştü
Hasta hane mikrobuna alarak
Hayata karşı direnç küçülmüş
Gözlerini kapatarak beden toprağa göçmüştü
Vakit saat dolmuştu ayrılık için
İşte hesap edemediğimiz bu olsa gerek
Tanrım seni ve beni bedenen ayırttı
Ama ruhumuz hala bir aradaydı
Sen ve ben

Ben yalan sense gerçek dünyada kaldın
Bizleri uzaktan uzağa kolladın
Anıların hayallerin yarım kaldı belki buralarda
Vaktim olursa rabbim izin verirse tamamlarım
İsteklerini
Ruhlarımız ayrılmasın dursun bir arada
Heran kalalım birlikte taaki
Sonsuzluk tükenene kadar
Sen ve ben.
Bahattin Tonbul
1.8.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sonu Olan Yoldayız

Sen olmayınca uyku bile anlamsız
Beklermisin hiç ölümüne ordayız
Bunalıyorum sonu olan yoldayız
Yaşarmıyım ben bedenim sanki yalnız

Bu yol ki seni,benden ayırıp koyan
Bedenimizi,dilim,dilim doğrayan
Sonrada seni,bu dünyadan ayıran
Boğuluyorum sonu olan yoldayız
11.02.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Sonu Topraktır

Kimden vazgeçtim ki, ondan vazgeçsem
Dökülen yaprağın, sonu topraktır
Bir yudum su bulup, yar ile içsem
Dalında sararan, solan yapraktır

Nasıl olsa ömrüm, bir çiçek boyu
Yanında dikeni, korunan soyu
Denizde saklanan, limansız koyu
Dökülen yaprağın, sonu topraktır

Açıp yokolduğu, kalaba şehir
Dağ boyu akdıkça, çoğalan nehir
Karanlık gecede, gündüzün tehir
Dalında sararan, solan yapraktır

Çıkmaz sokaklarda, beni arama
Gözyaşın umutsa, değme yarama
Kesilmez acısı, özde var ama
Dökülen yaprağın, sonu topraktır

Tenha evlerinde, bulunmaz ahtı
Ruhun sancısıydı, yaradan tahtı
Bağışla Allah’ım, kul olsa şahtı
Dalında sararan, solan yapraktır

Bahattin sevdiğin, sondu dileğin
Mutlu olamadın, kimdi yüreğin
Cehennem ateşi, sabır meleğin
Dökülen yaprağın, sonu topraktır
Bahattin Tonbul
10.2.2016

Bahattin Tonbul
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Sonucu Mechul

Çok teşekkür ederim öyle güzel aşk yaşadım ki
Seninle geçen zamanlarımı hiç unutamam sevgilim
Bir ben değil biliyorum ki
Bunu sende yaşamışındır benim gibi san ki

Bütün o tatları damağımda bırakıp kaçtın
Sanki bir parmak bal gibi
Nasıl da su gibi kısa geçirdin bu ömrü
Bardaktan mideye akar gibi

Orada ne olup bittiğini anlayamadık
Sadece acının verdiği sıcaklığı
Damarlarda dolaşırken kavradık
Sonucu meçhul.....Ona bağlı
19.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sonun Olmuştur Hüsran

Alev alev yanacak bu sevda çoğalacak
Seni beni onu Kürdü Türkü kavuracak
Bu alevi içimize atan utanacak
Türk gücünün altında eriyip yok olacak

Tarih yok edemedi sularsa eritmedi
Dünya da leş yeyip mezarı soyanlar geldi
Aslan yeleli kurt bakışlı olan Mehmedi
Artık yiyenler bir türlü hesap edemedi

Ellerinde bayrağı yükseklere dikmişti
Bu aşk uğruna nice şahinler gelip geçti
Heveslenme arkasında olan Türk milleti
Yıldıracak durduracak yoktur hiç kuvvetti

Karanlıkta göz kırpıp,aldattığını sanan
İnsanlar arasına durmadan nifak saçan
Unutmuşsun yüreğinde sevdasını yakan
Toplumun yaşlanmışsa,sonun olmuştur hüsran
Bahattin Tonbul
11.10.2008

Bahattin Tonbul
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Sonunda

Yürü sevgilim şelven görünsün
Deli gibi sevdim sende görürüsün
Sonunda kahrolup elbet ölürsün
Bana çektirdiğini sende bilirsin

Sevmiştim seni kahrolasıca
Giyinip kuşanıp tozarcasına
Söz verip de cayarcasına
Bana çektirdiğini sende bilirsin

Yazmayım dedim yazdırdın
Beni delicesine kızdırdın
Bu günler sen çok azdırdın
Görürsün bir gün sevgilim

Kızıyorsun değilmi sevgilim
Sevgime karşılık sevgi vermedin
Evlensen bile huzur görmüyesin
Bana çektirdiğini sende bilirsin

Hayatın dertle cezayla geçsin
Dilerim mevladan mesut etmesin
Kahrol dese sevgilim sana dilim
Demek istemiyor inan bu kalbim
1.2.1978
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sonunda Oda Pes Etti

Pır pır ediyordu kalbi bir kuşun ki gibi
Bana gelirken canım,sevgilimin yüreği
Korkudan mı,heyecandan mı belli değildi
Anlıyordum onu bir yuva kurmaktı onun hevesi

Batıdan kalkıp orta anadoluya bu heves için geldi
Bu nasıl bir sevgi,bunu bağlıyan aşka değermiydi
Bilmediği tanımadığı değişik bir ortama gelip girdi
Her halde değdiki yıllarca birlikte gülüp eğlendi

Yaşarken alışırken belkide zorluk çekti
Benimle birlikte iken hiç bahsetmadi
Memleket ve anne özlemini içine gömdü
Canım sevgilim bu dertleri aldı yüreği eğildi

İşte belkide bu yüzden zayıf düşen bedeni
O melun hastalığı vücudunda hissedeli
Tedavi gördü iyileşti,yaşamak için mücadele etti
Ama lakin gücü yetmedi sonunda oda yenildi pes etti
21.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sor Doktoruma

Sor Mehmet beye sor Bahattin ne diyor
Ahmet bey burda benimle fazla ilgilenemiyor
Canım doktorum benim için neler düşünüyor
Şaşırdım artık bu dünya bana ızdırap veriyor

Arayıp sordumu acep duygular boşmudur
Doktorluk çok acı,her hasta için hoş olur
Bizimkisi ayda yılda ancak birkez yok olur
Bütün doktorlarınkisi ise adeta kaybolur

Belki çok yakını belki ruhsal bağlandığı ise
İşte onlar bundan sonra yıkımı hatırlar ise
Kalpleri her yıkılışta tamiri mümkün değilse
Görev yapamazlar kalplerine taş değmemişse
10.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Soracağız Hesap

Bir elinde bayrak bir elinde Kur'an
lkücü arkadaş,bu zulme dayan
İşaret alınca bizler albaydan
Soracağız tek,tek hesap onlardan

Hayasızca dilime dinime laf atan
Yabancıya uşaklık edip vatanı satan
Milliyetçi Türkiyeyi kurduğumuz zaman
Soracağız hesap tek,tek onlardan

Moskova emrindeki iç bakandan
Eğitimleri bozup sürgün yapandan
Maoya,Lenine Allah deyi tapandan
Soracağız hesap tek,tek onlardan

Bu memleketi sahipsiz sanmasınlar
Aylak,aylak dışarıda dolaşmasınlar
Dövizimizi boştan yere harcamasınlar
Hesap soracak ülkücüleri unutmasınlar

Bahattin der zaferimiz yakında
Bozkurtlar ordusu Türk'ün yanında
Yalancı başbakanlarında hakkında
Soracağız hesap tek,tek ondanda
08.09.1978
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Soramadan Gittiler

Dumanı çoktur yakamazsın ateşte
Varı ve yoğu bulamazsın savaşta
Kimi ölür kimi yok olur bu aşkta
Dünyalarını soramadan gittiler

Yüreklerde kordu,ateşti görmedi
İçerisinde sevdayı hissetmedi
Bütün yaşamını ayaklara serdi
Dünyalarını soramadan gittiler

Kimi zaman ağlayıp bazen de güldü
Aşkın ateşini gözünde büyüttü
Çokta sevmişti ama doymadan öldü
Dünyalarını soramadan gittiler
Bahattin Tonbul
7.10.2008

Bahattin Tonbul
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Soramadım

Sabah erken uyandım
Sağa da sola da seni aradım
Yoktun ortalık yerde
Sevdiğine kaçtın sandım?

Baktım o an yüreğime
Orda seni bulamadım
Neden yaptın bunu sen
Eşe dosta da soramadım
15.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Soramadım Senin Yanında

Gönül penceresini kapatıp gitti
Seven yüreğimi nerelere yitti
Uzak değildi gurbet elde yiğitti
Soramadım feleğe nasıl çürüttü

Aniden almıştı,yarimi o benden
İçimi eritmişti ateş atarken
Hiç mi acımadın yalnız koyarken
Soramadım feleğe nasıl götürdü

Kollarımda hayalin,ateşin bur da
Unutamadım yarim seni kanımda
Dolaşırken hissederim her an orada
Soramadım feleğe senin yanın da
Bahattin Tonbul
12.10.2008

Bahattin Tonbul
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Sorar İsen Bu Ellerde-1

Kaybetmişim aşkımı da sevdayı
Göremedim yüksek yerden sılayı
Annem ile yari koyduğum dursaydı
Sorar isen bu ellerde yok diyor

Yaşmak ile kapatmamış yüzünü
Herkes bakmış nazar değmiş gözünü
Gönlümde de kaybedemez izini
Sorar isen bu ellerde yok diyor

Yüreklerde yanan aşkı arama
Bu diyarda eşe dosta da sorma
Yaralı gönlümü uzakta  tutma
Sorar isen bu ellerde yok diyor
Bahattin Tonbul
6.10.2008

Bahattin Tonbul
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Sorar İsen Bu Ellerde-2

Yağmuru yaşı hissetmedi gözü
Akıttığı yaşı silmedi yüzü
Yanağından akan damlayı özü
Sorar isen bu ellerde yok diyor

Havada ki serinliğe bakma sen
Yüreklerde yanan aşkı tüterken
Bırakıp da gurbet de gezerken
Sorar isen bu ellerde yok diyor

Gönüller den gönle boşa akmıyor
Seven yürekleri fazla tutmuyor
Aşıkların kalbi boşa çıkmıyor
Sorar isen bu ellerde yok diyor
Bahattin Tonbul
6.10.2008

Bahattin Tonbul
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Sormadılar Neredesin Diye

Bana sormadılar neredesin diye
Beynimdeki düşünceler seninle gömmüştüm ben
Toprağa etmiştim hediye
Sormadılar bana neden diye
Kalbimin tek sahibi sendin anlamadım mı hala
Düşüncelerim ruhumu sana bağlamıştım
Aklım kalmadı artık,yazıyorum sadece
Hediye ediyorum geleceğe
Işıklar olsada olmasada
Sana bağlıyım sonsuza dek
Karanlıkta kalsamda vermem gönlümü kimseye
08.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sormadım Kimseye

Yaşamımda günler,damla damla altındır
Çocuksu yıllarım,içimdedir saklıdır
Gençlik yıllarım ise,unutulmayacaktır
Seninle tanışmam,bak dönüm noktasıdır

Günler yok olacak,yüreğim eriyecek
Yıllar çoğaldıkça,bedenim küçülecek
Düşüncelerimse,adeta kaybolacak
İşte o an beden,acıyla tükenecek

Dallar arasında,yok oldun birden bire
Çok aradım seni,yoktun koyduğum yerde
Ne oldu nerdesin,üstünü örttüğümde
Sormadım kimseye,yok diyecekler diye
18.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sormam Sevdiğim

Hala haykırırım,arkandan
Damarımda boşa,akandan
Yüksekten aşşağı,sarkandan
Ayıramam seni,sevdiğim

Gözümü alamam,bakandan
Yalnızken korkarım,yakandan
Kafam da kaybola,tokandan
Sensiz olamam ki,sevdiğim

Bahattin'im arar,dururum
Seven kalbe aşkı,vururum
Geçmişini söyle korurum
Seni sana  sormam sevdiğim
Bahattin Tonbul
21.11.2009

Bahattin Tonbul
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Sormasın Seven

Bir sarışın çekip gitti alemden
Sensizliği ittin sen bana canım
İçime hasreti,saran kalemden
Bensiz o dünyada neylersin canım

Yeryüzünde bana sevdalar mı yok
Kaybettiğim yarin dönüşümü yok
Sevda sarmış gönlü acısı mı çok
Giden aşkın artık faydası hiç yok

Arkanda ışığı karartmadan git
Bıraktığın anı,sarartmadan git
Sevdiğin yüreği daraltmadan git
Git ki seni sana,sormasın seven
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Sormuyorum Bana Gelecekler

Yer,yer kabarıyor yürekler,sen yoksun ya melekler
Bazen iyi bazende yol gösteriyor,içimdeki dilekler
Kalkıp soramıyorum seni,bana sanki yok diyecekler
Unutma sabrediyorum sormuyorum bana gelecekler

Hatta senden bana haber,selam getirecekler
Yüzünü göremedim tam ama şekil verecekler
Üzülme konuş onlarla bakarsın dost diyecekler
Unutma sabrediyorum,sormuyorum bizi sevecekler
08.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sorulmaz Kadındı

Sorulmaz kadındı, hüzünlü yolda
Buz tutmuş hayatı, aniden bitti
Karanlık gecede, ayrı bir kolda
Geçmişin izleri, kaybolup gitti

Yavaş yavaş yağar, beden ıslanır
Bazısı hak verir, kimi yaslanır
Gittiğin o elde, kalbin paslanır
Geçmişin izleri, savrulup gitti

Gökyüzünde hiddet, hüzünle gelir
Tozlanmış hayaller, yalınız ölür
Kuruyan tohuma, Allah can verir
Geçmişin izleri, kavrulup gitti

Yağınca yağmurlar, sel olup akar
Toprağa can verir, içini yakar
Buğulu gözlerle o sana bakar
Geçmişin izleri, kaybolup gitti

Islanan bedenler, uykunu açar
Sevmeyen gönüller, kabahat saçar
Hayale daldıkça, gölgeden kaçar
Geçmişin izleri, kaybolup gitti

Bahattin temizler, gönülden kiri
Allah’a yalvarır, yıkansa diri
Hayat mutluluktur, anlatsa biri
Geçmişin izleri, kaybolup gitti
Bahattin Tonbul
27.12.2014

Bahattin Tonbul
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Soruyor

Aşksız alem boş mudur
Yürekleri hoş mudur
Bedenlerde sevgi var
Yalnız mekan loş mudur

Gönüllere bakarım
Sevdaları yakarım
Ağzındaki acıyı
Boğazına sokarım

Rüyalarım duruyor
Hayallerim kuruyor
İçerimi karartma
Yarim seni soruyor
Bahattin Tonbul
19.7.2009

Bahattin Tonbul
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Soruyorum.

Sensizlik içimi,acıtıyor ki
Soruyorum yalnız,tek suçlu ben mi?
Her an arıyorum,gönlüm yanıyor ki
Can bulamıyorum,geri dönmen mi?

Hasret çeken ruhum,sensiz yeter mi?
Yaralar kalbimden,hemen geçer mi?
Kavuşursan bana,yenden seven mi?
Soruyorum yalnız,tek suçlu ben mi?

Seni ben çok sevdim,özüme attım
Sana koşuyorum,sözümü yaptım
Kavuşursam sana,aşkımı kattım
Can bulamıyorum,geri dönmen mi?

Sendeki yüreği,bensiz kim dinler
Boş vaatler ile,geçti o günler
Mezarda bedenin,durmadan inler
Soruyorum yalnız,tek suçlu ben mi?

Kaçmak istiyorum,ben bu illerden
Kimseler görmeden,saran ellerden
Hüzüne uğradım,esen yellerden
Soruyorum yalnız,tek suçlu ben mi?
Bahattin Tonbul
8.7.2011

Bahattin Tonbul
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Soymuşlar

Parça parça olmuş seven yüreğim
Acıları bir çuvala koymuşlar
Yoktur bak tanrıdan başka dileğim
Sensiz olan bu dünyayı soymuşlar

Kimileri  toprağa sarılmıştı
Kimileri sevdaya darılmıştı
Kimisi de yıkanıp arınmıştı
Sensiz olan bu dünyayı soymuşlar

Elleriyle yüzlerini tutamaz
Dilleriyle o ateşi yutamaz
Seven gönül ayrı düşse yatamaz
Sensiz olan bu dünyayı soymuşlar

Yaraları akar tende sel gibi
Sevenleri yakar sanki el gibi
Gök yüzünü saran yıldız tel gibi
Sensiz olan bu dünyayı soymuşlar
Bahattin Tonbul
31.10.2010

Bahattin Tonbul
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Söktüm

Yakmasınlar sevdamı,sanki toprağa çöktüm
Bir tutam aşkın için,özlemi kalbe döktüm
Başka bahara kalan,düşmez yaprağı büktüm
Sanmasınlar yok olduk,sevdayı çoktan bulduk

Ölüm neden korkutur,yaşayacak insanı
Acıları son oktur,gönülde taşıyanı
Anıları pek çoktur,yok olacak mekanı
Sanmasınlar yok olduk,biz aşkı şimdi bulduk
Bahattin Tonbul
27.11.2010

Bahattin Tonbul
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Söndürmesinler

Anılarda arama
Geçmişimi unut
Yüreğim de hiç durma
Sevdamız olmuş bulut

Yaşamamışız hiç biz
Kayboldu geçmişimiz
Nasıl birden yok olur
O güzel günlerimiz

Kim neyi der desinler
Seni beni görmezler
Şu bedenimdeki ateşi
Hiç de söndürmesinler
Bahattin Tonbul
2.11.2008

Bahattin Tonbul
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Söner Mi

Yalnızlık bana çok zor geliyor
Yağmur yağsa acep söner mi

Acılarını sarmak yetmiyor
Ayrılık yüreğimi deliyor
Sevgilimin hayali,gedmiyor
Yalnızlık bana çok zor geliyor

Sensiz yüzüm inanın,gülmüyor
Sevdiğimi arasam,güler mi
Gök yüzünde güneşin sönmüyor
Yağmur yağsa acep söner mi
Bahattin Tonbul
21.2.2010

Bahattin Tonbul
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Söner Mi?

Bu alemde vakti gelip gidenler
Acaba geriye tekrar döner mi
Gerçekten candan ciğerden sevenler
Hasret çekip üzülünce söner mi
Bahattin Tonbul
1.2.2011

Bahattin Tonbul
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Sönerdi

Gönülleri acı çeker mi
Yaralara bakıp,sönerdi

Hakkı hakka deyip sevenler
Sevdiğinden ayrı gidenler
Yürekleri açıp, delenler
Gönüllerde sevda çeker mi

Gönül açıp aşktan,kaçanlar
Ufukları yakıp, severdi
Dağ başında çiçek,açanlar
Karanlığa bakıp,sönerdi
Bahattin Tonbul
21.2.2010

Bahattin Tonbul
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Sönerken

Yakıp giden güzellerden
Hissetmediği yerlerden
Kurtarmadı felek onu
Tane tane benlerinden

Saygı sevgi bitmiş iken
Kaçamadı sabah erken
Yakalanıp esir oldu
Sevda ateşi sönerken
Bahattin tonbul
31.10.2008

Bahattin Tonbul
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Sönmüşüm

Allah’ın adına, düştü bedenim
Yüreğim yandıkça, küle dönmüşüm
Akdıkça gözyaşı, sileni bendim
Çağlayan sularda, nasıl sönmüşüm

Parlayan alevle, ateşe yazdım
Yarimin kabrini, elimle kazdım
Umudu arayan, gönülde sazdım
Çağlayan sularda, nasıl sönmüşüm

Yüreğim uzakta, sevgim dillerde
Yarimi ararken gezdim çöllerde
Hayaliyle hergün, yüzdüm göllerde
Çağlayan sularda, nasıl sönmüşüm

Gündüzün bahardı, gecesi ayaz
Vakit geçmez sandın, hayali beyaz
O yar toprak olmuş, ne yazarsan yaz
Çağlayan sularda, nasıl sönmüşüm

Yaşarken sevdiğim, birtek o güzel
Gönüller verdiğim, o yarim özel
Sevdanın içinde, yanız o ezel
Çağlayan sularda, nasıl sönmüşüm

Bahattin’im bende, umut hayaldir
Özleyip yanarak, sana dönmüşüm
Huzuru bulursa, sevda sanaldır
Çağlayan sularda, nasıl sönmüşüm
Bahattin Tonbul
13.4.2013

Bahattin Tonbul
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Söyle

Çok hızlı yemek yerim
Çiğnemeden yutarım lokmaları
Ne yavaş nede hızlı tüketirim
Kıskanırım sevdayı
Saklarım gecelerden
Umudu
Sevgiyi yüreklerden alır
Aşkı ellerimle boğarım
İyi bakın buğulu gözlerime
Yağmurun ıslattığı
Simsiyah saçlar
Kaşlarıma çökmüş
İnadına sana bakıyor
Hatırlaya bildin mi
Ben kimim
Kim ola bilirim
İyi düşündün mü
Tanıdın mı? ,
Ona göre yön vereyim
Kendi kendime
Söyle
Bahattin Tonbul
2.3.2013

Bahattin Tonbul
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Söyle Bakim

Seni sensiz bileceğim
Gurbet ele geleceğim
Onu sonsuz seveceğim
Uyu dersem uyurmuşsun

Ruhu yakıp gömeceğim
Ellerimle dileceğim
Acıları vereceğim
Unut dersem unutursun

Acı tatlı beyinizim
Yari candan serenizim
Gurbet elde gecenizim
Dile benden ne dilersen

Acı yürek verendensin
Konuştukça erendensin
Gönüllerde  gezendensin
Söyle bakim ben neyinim
Bahattin Tonbul
22.6.2010

Bahattin Tonbul
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Söyle Doğaya

Cesaretin varmı,bensiz olmaya
Karanlık gecede,kafa bulmaya
Hasret çeken aşkla,sen kaybolmaya
Eğer varsa sözün,söyle doğaya

Yıldız arkasına,saklama beni
Umudun yiterse,titrer bedeni
Kalbe batırmaya,farklı dikeni
Eğer varsa sözün,söyle doğaya

Sözüm var gecene,ışık bulmaya
Dikenli yollarda,nefes almaya
Yanında ağlayıp,onla kalmaya
Eğer varsa sözün,söyle doğaya

Özüm var baktığın,çok uzaklarda
Sevdiğin güzelle,kal tuzaklarda
Seviyorum desen,öl kucaklarda
Eğer varsa sözün,söyle doğaya
Bahattin Tonbul
25.7.2011

Bahattin Tonbul
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Söyle Sevgilim

Geldin yetiştin bana
Kucağımı aştım sana
Ne duruyorsun koşsana
Gel,gel artık bana sevgilim

Ben senden artık ayrılmam
Gel gidelim artık buralardan
Yalnız boynu bükük koyamam
Hasretliğine dayanamam sevgilim

Ne.. o! .. yoksa gelmiyormusun
Benimle dalgamı geçiyorsun
Yoksa artık sevmiyormusun
Söyle haydi,cevap ver sevgilim

Bak birde durmuş ağlıyor
Senin ağıtın yüreğimi dağlıyor
Mumun sönecek diye kalbim kopuyor
Dikkat et.. göz yaşına sevgilim

Ne istiyorsun derdin nedir
Beni bırakıp öldürmekmidir
Yaram çok derin beni eritir
Söyle artık,söyle sevgilim
(1.1.1979)

Bahattin Tonbul
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Söylemedin Meleğim

Yaşayamadım ve bilemedim
Canların kıymetini
Yokluğu onunla yaşadım
Tattığı acıyı dindiremedim
Bilemedim gökyüzünde bulutu
Yer yüzünde umudun olduğunu
Acıları yalnız çektin,
Senin yürek sancını silemedim
Hep tek başına idin
Söylemedin meleğim
Bahattin Tonbul
4.5.2011

Bahattin Tonbul
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Söylemesi Çok Kolay

Sevmemiştim kimseyi,sevdiğim eşim kadar
Yıllar çabuk geçse de,mazisi tarih yazar
Yüreği parça parça,toplanması ne kadar
Söylemesi çok kolay,toprağı kimler kazar

Gitmediysen ne olur,geri dönsen sen bana
Ruhumda ki acıyı,,elle sarılır sanma
Umutlarım güneşti,hayat dolsa da bana
Söylemesi çok kolay,toprağı kazır sanma

Sensiz bura cehennem,görmüyor bak gözlerim
Hayallerim yıkılmış,tükenmiyor özlerim
Onu candan sevmiştim,masal oldu sözlerim
Söylemesi çok kolay,toprağı eller kazar

Bir bulut olup gittin,acıyı çeker iken
Bu gönlüme hükmettin,tüylerim diken diken
Yürüyemez olmuştun,ayağın seker iken
Söylemesi çok kolay,toprağı gerçek kazar

Bahattin’im nefesi,yarsiz almam zorlaştı
Tek hayalim aşkıyla,yanaraktan korlaştı
Damarımda duran kan,sensiz iken morlaştı
Söylemesi çok kolay,toprağı seven kazar
Bahattin Tonbul
24.4.2011

Bahattin Tonbul
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Söylenecek Her Söz

Çivisi çıkmıştır, bu memleketin
Adalet elinde, para onunla
Askeri polisi, o memleketin
Söylenecek her söz, kalır onunla

Nerde o yasama, nerde o vekil
Siyaset karıştı, herşeyi şekil
Parti lideriysen, olamaz kefil
Söylenecek her söz, durur onunla

Başkanı lideri, tükenmiş konu
Gündemi elinde, siyaset sonu
İkna gücü fazla, müthiş sestonu
Söylenecek her söz, biter onunla
Bahattin Tonbul
12.10.2016

Bahattin Tonbul
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Söylenecekler

Söylenmez dertler anlatılmaz yalnız geceler
Yaşarken akılda kalıp söylenen nağmeler
Cenazenin verdiği soğukluktan titreyenlerden
Gözlerinde yaş dolup ağlattığın tüm bedenler sen

Yok ettin hepsini şimdi sana ne diyecekler
Bakma bana öyle aramızda yoktu öyle bir şey
Beni burada boynu bükük öksüz koydun canım
Yazık değil mi diye sana hep söylenecekler
2.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Söylenen Sözler

Ben Türk’üm burnundan alır nefesi
Ay doğsun üstüme, öyle geleyim
Madem ki yürekler, aşkın kalesi
Bir kurt ağlarsa da, özden bileyim

Dünyaya dağılmış, esip gülmekten
Bu millet bin yıldır, pek çok bölündü
Müslüman sanıpda, ilgilenmekten
Söylenen tüm sözler, çiyana döndü

Gitte öz yurdundan, öz vatanından
Arnavudum diye, öt vatanından
Yediğin yemeğe, kazık atanından
Verilen tüm sözler, akrebe döndü

Doğudan batıya, ferman gönderen
Açtığın yarayı, kinle dindiren
Kendini küçültüp, Türk’ü sindiren
Verilen tüm sözler, çakala döndü

Sözlerin doğruysa, haykır arkadaş
Birine Turancı diğeri yoldaş
Öyle bile olsa hainsin gardaş
Verilen tüm sözler, kediye döndü

Geçmiş ataları, kalbe atarız
Kazmış mezarları, toprak yaparız
Allah’a inanıp, ona taparız
Verilen kem sözler, yalana döndü
Bahattin Tonbul
23.2.2013

Bahattin Tonbul
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Söyler Giderim

Sevenlerin içi,ateş gibidir
Görenlerin gözü,gündüz gibidir
Aşıkların izi,acı gibidir
Derdini dertliye,söyler giderim

Bulutlar üstünde yatanı olmaz
Güneşin izinde,tutanı olmaz
İnsanın üstünde,batanı olmaz
Derdini dertsize söyler giderim
Bahattin Tonbul
12.6.2010

Bahattin Tonbul
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Söyler Yaradan

Makamınız aşktır, usulünüz aşk
Kapıya kul koymuş, seni aradan
Edep nedir deme, taşır seni aşk
Gönlünü sarsacak, korur yaradan

Gaflete düşenler, sona dayanır
Ya ölür, ya köle,  olur uyanır
Sevdasına yanar, aşka boyanır
Gönlünü sarsacak, söyler yaradan
Bahattin Tonbul
6.12.2016

Bahattin Tonbul
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Söylesene

Söylesene bozkurt, sessizlik yeter
Yedi veren açtı, senin kalbinde
Yaşanan dünyada, hainlik beter
Kırk harami deldi, sevdan gönlünde

Eninde sonunda, bahar gelecek
Az konuş söyleme, yürek delecek
Toprağa hasretsin, elbet bitecek
Kırk harami geldi, kurşun göğsünde

Her baş taşıyamaz, Türklüğü heybet
Her omuz tutamaz, yaparsa kıybet
O yürek yıldırmaz, bozkurtu elbet
Kırk harami deldi, sevdan göğsünde
Bahattin Tonbul
29.1.2014

Bahattin Tonbul
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Söylesene Düşünmeden

Bitmeyen yüreklerin umudusun sen gönül
Bakma öyle uzaklara yaşamasını bil
Bir ben birde benim sevgim sefil
Uçarak mı geleyim dönde bir bak hele
Uzaklaşıyor beden gün geçtikçe bu yerden

Bırak nasıl geçerse geçsin sefil yürekler
Acıma bir sendeğil ağlayan tüm melekler
Çıkmış sefere yarimin etrafında bir halka olmuş
Ellerinde değil kanatlanıp hepsi uçmuş
Tüm insanların çevresinde dolaşıyorlar
Sanki bedenlerinde değil gökyüzünü kaplıyorlar
Sırası gelen kayı veriyor
Yerini aniden başka yıldız geliyor

Gördün mü boş kalmıyor evren
Dünya yıllardır sanki aynı düzen
Gelen giden bedenlerden değişen
Ama gönüllerde acı hasret  tükenmeden
Devam ediyor tüm evren
Düşün kim bu düzene hükmeden
Ne sen nede ben
Aklındaki
Söylesene düşünmeden
02.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Söyleseydin Sevmezmiyim

Bana tatlı tatlı bakı verdin
Hayatıma gelip giriverdin
Canımdan can isteseydin
Sana söyle vermezmiydim

Hayatımı seninle yaşadım
Her güzelliği bana tatdırdın
Bazen bilmeden seni kırardım
Söyleseydin sevmezmiydim

Hiç ayrılmadım senden
Yüreğimi aldın benden
Bu dünyadan gideriken
Sana gönül vermezmiydim

Kaşım kara gözüm kara
Çok güzel anı verdin bana
Hala durursun  uzaklarda
Desen gönül vermezmiydim

Çok çektin tek başına can
Derdini sen anlatmazsan
Yüreğimi kucaklasan
Seni öyle sevmezmiyim

Haydi can dostum haydi
Bu dünyanın sonu geldi
Sen bu elden gittin gideli
Söyleseydin sevmezmiydim
19.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Söyletin

Geçmek bilmiyor, bıraktığın acı müthiş
Seviyordu bu, kalbim içim nasıl geçmiş
Tutuşan yürek,ayrılıp uzağa gitmiş
Bırakın onu,Allah bile zor affetmiş

Kalplerini al,çok uzaklara götürün
Yanan yüreği,çalıp herkese dinletin
Sağda ve solda,şarkı türküyü söyletin
Beklemeyin yar,her geleni de gönderin
Bahattin Tonbul
4.08.2008

Bahattin Tonbul
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Söyletme Beni

Dostumun dostusun, sevdalı yaşa
Gönlünde aşkımı,alıp tutmuşsun
Genç sevenlerini, getirdin başa
Uzaklarda yatıp,can yutturmuşsun

Ayrıca sarıp da,sana doyamam
Farklıca kalıp da,sevda sayamam
Bu dünyada sessiz,yare kıyamam
Türküleri yakıp,söyletme bana

İçimde kocaman,sevgin duruyor
Gün gedikçe yaran,nasıl kuruyor
Acı verince de,kalbim buruyor
Şarkılar deyip de söyletme beni
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Söyletmeli

Anımız çok sesimiz yok,filimleri saklarmışsın
Sevda çeken acımız o,giden yari özlemeli
Karanlığa ışık koyduk,gündüzleri aklarmışsın
Can yokuştu,kalbi oyduk,bedenleri gözlemeli

Gök gürledi,şimşek çaktı,bulut yarsiz ne etmeli
Sular dondu,ateş yaktı,ısınınca eritmeli
Sevenleri ayırtmışlar,bu elleri terk etmeli
Yaşadığım rüya ise,resimleri diriltmeli

Ben yarime hasret iken,tuzda eksen kurutamam
At yürüdü çiçek açtı,gönülleri unutamam
Akan suya zehir katsan,çeşmeleri durul tamam
Geleceği hayal ise,türkülerde söyletmeli
Bahattin Tonbul
24.11.2010

Bahattin Tonbul
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Söylettin Kardaş....Adnan Acar'ın duyguları

Dönerim yatakda gelmez sabahlar
Hasta olsam yalnız, yoktur arkadaş
Issız gecelerde, bekler ahvahlar
Yaşanmış geçmişi, dinleyin kardaş

Sözüm ona değil sana hiç değil
Yükselen o dağlar, birazcık eğil
Çizdiğim o yari, bekliyor sefil
Yaşanmış geçmişi, dinleyin kardaş

Ulu tanrım bana, onu verirse
 Yüreğimin yağı onsuz erirse
Acırım zamana, gülü verirse
Haykırın a dostlar haykırın kardaş

Bir yiğenim vardı kardeşten öte
Yüreğimde ateş, düşmesin dile
Sevda çemberinde, oluşmuş site
Ağlayın a dostlar ağlayın kardaş

Adnandım zengindim, kaldım diyarda
Gurbet ele saldım, bitmiş ayarda
Sakin gecelerde, yıldız kayarda
Bakın gökyüzüne, bakın be kardaş

Yüce mevlam beni, böyle yarattı
Acıyan gönlümü, gaflet daralttı
Sebep olanların, hepsi haraptı
Ağlayan bahtıma söyleyin kardaş

Mahkumum ben ona soramadınsa
Esir kalmış gönlüm ağlarım kardaş
Geçmiş yıllarımı, saramadınsa
Haykırıp ağlarım ağlarım kardaş

Anam babam olsa, beni yakar mı
Bom boş olan gönlüm, yalnız bıkar mı
Ağlayan güldükçe, seven yıkar mı
Dostları dost sandım, söyleyin kardeş
Bahattin Tonbul
1.6.2013

Bahattin Tonbul
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Söyleyemeyecekler

Yanlış yaptın o anda
Bulamadım yanım da
Seni sevdiğim anda
Kaybetmişim baksana

Dönüp de elimi tut
Yüreğinde ki yakut
Sana kavuşmam umut
Sevdamız olmuş somut

Sen orada ben bur da
Ayrı ayrı dünyada
Arada ki mesafe
Metrelerce uzakta

Hasret olan bedenler
Tek tek elenecekler
Bu alemden giderken
Hiç söylemeyecekler
Bahattin tonbul
16.11.2008

Bahattin Tonbul
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Söyleyinde Canımı Yesin

Hala adını söylemez dilim,nerde anarsam kafamı kesin
Eş dost soruyor evde sen çocuklar acep ne edersin
Yanlışlıkla adını anarlarsa bu yürek parçalanıyor bilesin
Çok sevdim onu bilemezdim,söyleyinde canımı yesin

Bir can değil bin can feda olsun,sevgilisine sevenin
Onun için var onunla yaşıyor bu beden daha ne desin
Aşkımız dilden dile dolaşıp ibreti alem de hep gezsin
Çok sevdim onu bilemezdim,söyleyinde canımı yesin
08.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Söz Veremiyorum Elimde Değil

İnan canım sana kavuşacağımı bildiğim için,içim rahat
O günü bekliyorum ama nasıl da çok ağır geçiyor hayat
Birlikte iken o günlerin kıymetini bilemedik gözünü kapat
El ele dolaştığımız o günlerin hayaliyle geceleri erken yat

Söz veremiyorum elimde değil,senin gibi gelebilirim şimdi
Her işimiz Allah'ın elinde iyi düşün gerçekten öyle değilmi
Aşkımı bağlamışsın yüreğine alıp götürme acıtma ciğerimi
Çok severdim biliyorsun,elele olup heran dolaşmayı değilmi
08.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Söz Vermiştik

Dayanamıyorum dostlar dayanamıyorum bana onu sormayın
Bu aşk ateşi öyle bir yakıyor ki,sakın ha yüreğime dokunmayın
Bırakın beni düşünmeyin ben böyle boş,boş gezip tozayım
Belki bu yarayı tedavi edecek ilacı eşe dosta sorup bakayım

Deli gönlüm bu ateşe dayanamaz artık,içim durmadan ağlıyor
Canımı toprağa bıraktım oralarda yalnız kaldı kimse bakmıyor
Şu dünyada düşme düşenlerin ellerinden tutulupda kaldırılmıyor
Sabret geleceğim yanına o zaman can dostun sana dayanamıyor

Nerde ne zaman bu aşk içime girdi adeta içmi kaplamış bilemedik
Hatırlarsın ya sen bahçede ben balkonda göz,göze bir an gelmiştik
İşte o zaman ılık,ılık bir esinti yüreğimi parçalarcasına delip geşmişti
Arkadaşlık teklifi yaptım nazlandın sonrada birbirimize söz vermiştik
12.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sözde Özgürlük

Ne çok garip yaratıklar
Var
Hepside birbirine benziyor
Renkleri farklı
Kimi siyah kimi sarı
Hatta beyaz olanı
Düşünme
Ne olur artık
Yaradan biliyor onları
İçinde acımasız olanı
Parçalar tek,tek sorgulayanları
Kendilerini bunun için görevlendiğini zannedip
Toplumda yaşayanları
Garip değimli bütün insanları
Çıkarları uğruna öldürüyorlar
Durmadan.
Pakistan’ı,Irak’ı hatta Hindistan’ı
Unutmayın sözde kürdü
Kullanarak çekmek istiyorlar bizim
Vatanda yaşayan insanları
Sözde özgürlük adıyla
Yok ediyorlar bunları
24.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sözlerim

Dikkat edin sözlerime Rusya'yı anlatıyor
Birkaç moskof para verip sizleri aldatıyor
Ne yapsınlar ülkenizde cereyan eden haksızlar
Derse ise komünistler,aldanmayın boşa siz.
Çünkü parolası budur,haksızları korumak
İktidara gelince de O,sizleri de astırmak
Ey yurduna ihanet eden anarşistler sizlere
Bir öğütte bulunacağım,Türk olan hepinize
Tarihine dön de bir bak Fatih,Yavuz nicedir
Yüce İslam'ın son kalesi senin cennet vatanın
Ey Atilla'nın,Yavuz'un torunları uyanın
Bir elin nesi var ise,iki elin sesi vardır.
Komünistlere bir fikir altında toplanıp saldır
Ülkücü, Mücadeleci,Devrimciliği bırakın
Birleşip milli duygu ile Türkiye'den atın.
(20.8.1973
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sözlerimi

Gözlerinden koparsam, ölürüm demiştin ya
Ölüm gelsede korkma, kapatmam gözlerimi
Yaşarken sevmek varken, aşkı hissetmiştin ya
Tek bir haber duysan da, haykır o sözlerimi

Bekleyenin yok ise, yalnız sen doğsan bana
Uzaklarda değilsen, yüreğini açsana
Saçma dolu bekleyiş, acı vermiş hep bana
Tek bir haber duysan da, haykır o sözlerimi

Uyutsan da anımı, başımı hepten döndür
Yatır o dizlerine, ciğerimde sen söndür
Nefesim kesilecek, sana sardığım gündür
Tek bir haber duysan da, haykır o sözlerimi
Bahattin Tonbul
18.8.2012

Bahattin Tonbul
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Sözlerin

Unut istersen sen,eğer seven  isen
Ağlamayı bilmez,bensiz o gözlerin
Yokluğumda ağla,gülen değil isen
Sevmeyi de bilmez,sessiz o sözlerin

Durduğun son yerde,acıyı peklerim
Gece gündüz aşkı,çaresiz eklerim
Bu halimle ıssız,ben sensiz beklerim
Yüreğimi silmez,yakan o gözlerin

Yazamadım bende,elveda şiiri
Anlata bilirsen,bak katarım kiri
Sorgulayamadım,can gülen şairi
Sevmeyi de bilmez,sessiz o sözlerin
Bahattin Tonbul
10.10.2010

Bahattin Tonbul
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Sözlerini

Can öpüşüm yanağından
Hasta hanede yatarken
Bir damlacık yaş akmıştı
Gözlerinde tam o zaman

Son bakışımdı ölmeden
Gözlerimi o yakışın
İlk gülüşündü gitmeden
Yüreğime kan  akışın

Görmemem için saklandın
Feri bitmiş gözlerini
Beni gönlünde akladın
Unutmadım sözlerini
Bahattin Tonbul
15.4.2009

Bahattin Tonbul
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Sözüm Alaca

Alamas köyünde,üzümlü bağda
Alaca höyükte,su dolu dağda
Nerde yaşıyorsun,bensiz o çağda
Memleketim Çorum,yazım Alaca

Küre belindedir,çetin yolları
Büyük camiliden,inen kolları
Bektaşi’den olan,gerçek kulları
Memleketim Çorum,özüm Alaca

Ankara yolunda,Eskiyapar var
Kıcılı köyü de,haki katım yar
Gençlik yıllarımda,aşka kapan var
Memleketim Çorum,sazım Alaca

Ünallan’dan sonra,Kızıllı Çöplü
Esacıdan sonra,Akören köprü
Çopraşığı geçip,Bozdoğan örtü
Memleketim Çorum,sızım Alaca

Fakılar Sincan’ı,Yozgat yolunda
Değirmenderesi,suyun kolunda
Onbaşı,Çatalbaş,orman sonunda
Memleketim Çorum,sözüm Alaca
Bahattin Tonbul
2.6.2011

Bahattin Tonbul
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Su

Kar olur beyazlar içinde gökte yağmur
Bezende buz olur,tolu gibi
Canlılara zarar verir
Yaprak,bitki ve çiçek içinde kaybolu verir
Toprağın bağrında çekilir,
Yer altında yuva yapar madenleri eritir
Zayıf bir nokta bulur dışarı fışkırır
Bir kaynak gibi
Bazen sıcak su,bazende maden dolu
İnsanlar,yıkanır gün boyu
Buhar olup gökyüzünde dolaşır,beyazlar içinde bulut
Sis olur
Görmeyi engeller kaybolur
Kısaca dolaşır her yanımızda durmadan
Kafamı okşar ve serinletir
Kızgın güneşin ateşini o giderir
Gökyüzünü beyazlatır
Denizleri mavi renge boyar
Bahar aylarında toprağa karışır
Onun rengini alır adeta
Bazen sarı
Bazen kara
Bazen yeşil yeşil akar ırmaklarda
Bazende beyaz olur köpürür şelalelerde
Akar akar gece gündüz durmadan denizlere doğru
Hasrettir ona evi arkadaşları sevdiği hep orada
Buluşur
Özlemdir onun için bu yolculuk umut doludur
Dağlardan tepelerden geçer
Yüksek kayaların üstünde atlar
Bir kısmı rüzgar ile savrulur
Sonsuzluğun
Sonsuz yolculuğun bir sembolüdür
Su
Bahattin Tonbul
6.09.2008

Bahattin Tonbul
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Su Gibi Geçti

Aşkımız hayatımız kısaca seninle birlikte olduğumuz
Evimiz,yaşayıp nefes alıp verdiğimiz,hatta okulumuz
İçimiz,kalbimiz belkide dışımız  seni seven ruhumuz
Birlikte yeyip içtiğimiz zaman nasılda su gibi geçti

Daha dün gibi geliyor o an birlikte konuşuyorduk
Ecem,Gökcen hatta Selcen ilede konuşamıyorduk
Büyüdüler ikimiz birlikte torunlarımızı hayal ediyorduk
Boş ver bazende birlikte oluruz diye seviniyorduk

06.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Su Selinde

Yar elleri tutamadım,aç dilleri sıkamadım
Tutamadım aç dilleri,sıkamadım yar elleri
Aç dilleri sıkamadım,yar elleri tutamadım
Sıkamadım yar elleri,tutamadım aç dilleri

Aşk elinde acılarım,su selinde sancılarım
Acılarım su selinde,sancılarım aşk elinde
Su selinde sancılarım,aşk elinde acılarım
Sancılarım aşk elinde,acılarım  su selinde
Bahattin Tonbul
27.6.2009

Bahattin Tonbul
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Suçum Ne

Kendi vurdu kendi geğirdi
Aşkı kurdu içi erirdi
Hasretinden acı çekenler
Buluşunca can sevilirdi

Dertlerini attın içine
Sarıverdi olan gönlüne
Yüreğini yakan sevdalar
Yar terk etmiş benim suçum ne
Bahattin Tonbul
10.4.2009

Bahattin Tonbul
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Sular Daima Akar

Beklenmedik bir yağmurla ırmak nasıl taşarsa
Çok gedmeden bu topraklar bizi de alacaksa
Her zaman arkanda bir yetim öksüz olacaksa
Irmakların içinde şarıldayan sular daima akar

Çayır çimenin üzerinden esen rüzgarın
Tozu dumanı olmaz sakın aldanmayın
Ölen insanların kokusunu duymayın
Sakın ha yelin gücünü hafife almayın
16.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sular Yalnız

Kaliteli kadın bilir, hanım efendi gider
Unutma sev sevil ama, sevdaya bağlı kalma
Gölgeye sakın aldanma, karanlıklar terk eder
Sular yalnız durdurulmaz, sakın  ateşe salma

O kimdir nereye ait, olacağını bilir
Kelimeler efendisi, kadın o sahip gelir
Saygı karekterinizse, sevgi ona güç verir
Sular yalnız akamaz ki, o sevdiğini görür

Birbirini ısındıran, kalpleriniz atıyor
Kraliçenin gönlünde, seven erkek yatıyor
Enbüyük aşk isbatıdır, ne hayaller batıyor
Sular yalnız aksada, o çakıllar hoş görür

Seversen sevdiğin kadar, sakın yari unutma
Ay güneşe bağlanmıştır, o güneşi darıltma
Hava su herkese lazım, ekmeğini kurutma
Sular yalnız aksada, taş toprağı hoş görür

Gök yüzünde yıldızlara, yazarım ben adını
Topuna da  tüfeğine, yar   dediğin kadını
Sıralara ağaçlara, kazısam da tadını
Sular yalnız aksada, hak sevdiğini görür
Bahattin Tonbul
11.4.2016

Bahattin Tonbul
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Sultanısın Ramazan

İslam'ın beş şartından biri
Zenginin görmediği,fakirin çektiği
Otuz gün boyunca,niyet ettiği
On bir ayın sultanısın, ramazan

Gündüzün yenmeyip,akşamın yendiği
Nefsini bir an, terbiye ettiği
Zenginin fakiri,taklit ettiği
On bir ayın sultanısın, ramazan

Rahmet ayın da bolluk,bereket salınır
Cennet kapıları açılır,şeytanlar bağlanır
Teravih namazıyla,insanlar canlanır
On bir ayın sultanısın,ramazan
15.9.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sunar

Hatıralar yazılır
Yüreklere kazılır
Sevgiyi bilmeyenler
Acep kime sarılır

Kalbi durmadan yanar
Ateş olup hep kanar
Bu dünyada dolanıp
Aşkını yare sunar
Bahattin Tonbul
2.2.2009

Bahattin Tonbul
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Sunum...İkinci şiir kitabım için

Bahattin Tonbul İlk şiir kitabı
'Nilgün Sensizliğimin Öyküsü'
Ankara-2010 Birinci Baskı14x20 Enso kağıt 160 s.
ısbn:978-605-61161-0-0 Bilge ofset matbaa

Sunum

        Saygıdeğer okurlarım merhaba
Sizinle buluşmamın birincisin de ”Nilgün Sensizliğimin Öyküsü”,ikincisi ise “Nilgün
Bitanem” adlı şiir eseriyle karşılaştık.Her iki şiir kitabımda da gerçek yaşamımdan
parçaları sunarken duyduğum ve hissettiğim gibi aynen yansıtmaya çalıştım.
        Sevgili eşim Nilgün Balıkesir’in Balya kazasının Akbaş köyünde dünyaya gelmiş
Atike’den olma Refik Çağlayanın kızıdır.Onunla Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsünde
okurken tanıştık
        7-temmuz-2080de evlendik.Selcen-Çağlayan Ecem adında kızlarımız,Gökçen
adında oğlumuz oldu.1999 şubatında eşim 40 yaşına gelince bir kontrole gidilmesi
gerektiğini düşünerek Hacettepe Hastanesine gitti orada amansız hastalığını öğrendik.
       5.1.2008 yılında da hastalığa yenik düşmesi ve bu alemden ayrılışının yüreğime
bıraktığı ateş şiir yazmamı süratlendirmiştir.Aklıma gelen her şeyi kaleme döktüm
zaman,zaman.
       Şiir ve şair denildiği zaman akla alt alta süslü satırlar ve ölçülü kafiyeli dizelerden
oluştuğunu zannediyordum.Bu eser ortaya çıkınca şunu anladım şiir yazmak değil
yaşamakmış bunu daha iyi anladım.İçimden geleni geldiği gibi aktardım.Eş dost ve
arkadaşlarım artık kendime gelmemi başka şeyler yazmamı öneriyorlardı.Elimde değildi
hiç biri çıkan yazılan satırlar hep onun adınaydı,gece gündüz istemeden dökülen heceler
kabuk bağlamış yaraydı yüreğimde sanki,temizlemek mümkün değildi.Her adını anışım
beni göz yaşlarıma boğuyor sesim titriyor konuşamıyordum.Buna aşk mı? ,sevgi mi?
,sevda mı? Denir bilmiyorum,hala özlüyorum.
      Tek merak ettiğim bir şey vardı sevgili eşim ölümünden önce konuşa bilseydi bana
son sözü ne olurdu onu çok istiyordum ama olmadı.Hep başında olmama rağmen onun
ayakların da ki morluğun geçmesi için  ovalarken,birden gülümser gibi göz kapaklarını
kapattı ve boynu vücudu yatağın içinde küçüldü,normal uyku olmadığını
anladım.haykırarak dışarıdan doktor ve hemşireyi çağırdım ama ben veda gülüşü
olduğunu işte o zaman anladım.
       Hala seriler halinde internetten Antoloji com.Edebiyat defteriEdebiyat sayfasışiir
fırtınası gibi sitelerde şiirlerim yayınlanmaktadır.Yazdığım şiirler 4000 in üzerindedir
bunlardan aldığım bir kısım şiirleri eşim Nilgün  Tonbul anısına kitap haline
getirdim.Amacım birbirimize olan sevgimizi aşkımızı sonsuza taşımaktı.
       Severek evlendik sevgiyle yaşadık yaşamımızda kimi zaman eğlendik kimi zaman
da kavga ettik hatta ayrılma derecesine geldik,sonunda sevgimiz galip geldi.Bazen o
kükredi ben sustum,ben kükreyince o sustu,hatta unutmam şunu derdi bana eşim”ben
öldüğümde hemen evlenir ona daha çok yaparsın mantığı vardı içinde.
       Yalnız sevdiğimi bilirdi gücünün bu derece olduğunu tahmin edemezdi.Eğer o
yaşasaydı ben ölseydim bu acıya dayanacağını zannetmiyorum.işte o zaman
rahatlıyorum acı çekmesine dayanamazdım onun.Hastanede uzun süre yatmamız ona
sevgiyle bakmamız hastalığını kısmen de olsa yenmesi karşılıklı aşkımıza bağlıydı ama
hasta hane mikrobu ayırttı bu sevgiyi.Hatta haksızlık ettiğimi düşündüm sonradan ne
kadar acı çekiyordu yatakta kim bilir derdini söyleyemiyordu ki bize konuşamıyordu
Allah kimsenin başına vermesin.
Hakkım helal olsun mekanı cennet olsun rahat uyu cennetinde meleğim bir gün bende
yanına geleceğim.
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Bu şiirleri ben yazmadım sen yazdırdın hepsi senin.Yazana değil yazdıranı takdir edin.
Dostlar sağlıkla kalın.
       Sevdiklerinizle yaşarken birlikteliğin kıymetini bilin.Birbirinizi incitmeyin hayat çok
kısa geçmez demeyin,yaşayın sevdiklerinizle doya,doya bunu yapmadım
demeyin.biranda ayrılık herkesin kapısını çalacak bilin derim.
       Zaten geriye akmıyor sevgi aşk,bir gemi gibi,binmesini de inmesini de kadir
kıymetini de bilin.Çünkü dümeni elinde değil.
       Sanki aşk yaşamda bir oyundu bizde bu oyunun geçici figüranlarıydık,oynadık bitti.
       Rüzgarın ağaçlara,çiçeklere verdiği esinti,onları yaşatmaya çoğalmaya
sebepti.Aşkın içerime bıraktığı esinti işte onun gibi bir şey.
        Hatta aşk bir ömür gibidir yaşadıkça tatlanır..
        Aşkı bilmeyen sevdayı tanımaz..Aşk dillerde mekan gönüllerde harman yaşadıkça
tatlanır ve rahatlatır.Aşk ölümdür,sevda güldür sevgi bülbül ise hasret dikenidir.
        Bu eserde sevgili eşimin aziz hatırasına hitaben düzenlendi
Sevdiklerinizle sağlıcakla kalın
Bahattin Tonbul
4.4.2010

Bahattin Tonbul
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Susayı Versin

Çöl sessizliğini, sarsan özüme
Severken yüreğim ağlar mı dersin
Sazın her telini, vursan dizime
Kanayan dillerin, susayı versin

Bahar kokuları, senin özelin
Buğulu gözlerin, bitmez ezelin
Birbaşka sevemem, budur güzelim
Kanayan dillerin, susayı versin

En büyük sevdayı, seninle buldum
Sol göğsün altında, nasıl kayboldum
Ufaktan ufağa, bilmeden soldum
Kanayan dillerin, susayı versin

Sevginin ateşi, yakarda yakar
Uzaktan uzağa, özleyen bakar
Çağlayan çeşmeden, anılar akar
Kanayan dillerin, susayı versin

Dağları kırları, uzaktan varmış
Seni bu diyarda, tutmak ayarmış
Nazarın içinde, kalmak bekarmış
Kanayan dillerin, susayı versin

Bahattin’im burda, rüzgarın olsa
İçimde yandıkça, ateşin dolsa
Çalsam yar kapını, ruhumda solsa
Kanayan dillerin, susayı versin
Bahattin Tonbul
2.12.2012

Bahattin Tonbul
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Susma Sakın

Bilseydim sensizliğin zorluğunu bırakmazdım seni
Çok zormuş yalnızlık gönül durmuyor artık ebedi
Hayat dediğin bir ipin ucunda iyi bak doğru değil mi
Kopunca biter her şey yok olur adeta uçar gider hepsi

Susma sakın haykır ki sevdiğini hep duysunlar
İçindeki aşk ateşi sürekli adamın ciğerini yakar
Eğer sen ona sahip olmazsan yara sürekli kanar
İşte o zaman biter her şey ancak onu toprak paklar
31.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Susmayacak

Doğudan doğarak ışığını ve ısısını yayan güneş
Gün boyu dalların ve çiçeklerin arasından süzülüp
Onlara yaşamları için bulundurduğu enerjisini verecek
Akşama doğruda aynı geldiği gibi süzülerek gidecek

Onun  yerine akşam oldu mu yıldızlar alacak
Hatta ay karanlığı ışığı ile yırtarak aydınlatacak
Denizler yok olacak sadece yansıyan ışık kalacak
Geçmişten gelecek türküler çığlıklar susmayacak
27.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Susmayan

Kaderinde sevip aşık olmak varsa
Kalbini sıkı tut ateş altında
Kavuşmak yok ise hayalin arsa
Susmayan gönlünü beklet bahtında
Bahattin Tonbul
13.8.2013

Bahattin Tonbul
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Sussun Dillerin

Neden evlisin sen, söyle derdini
Acılı tenimi, sardı ellerin
Kalbimi çalınca, aldın merdini
Yaramı açmadan, sussun dillerin

Bu yüzden yaşlandım, hüznü akıttın
Düşe kalka sevdim, kime bakıttın
Gördüğüm rüyayı, sele akıttın
Yaramı açmadan,sussun dillerin

Sana baktığımda,hayal ederim
Bembeyaz kağıda,gönül dikerim
Gördüğüm surete, sevgi ekerim
Yaramı açmadan,sussun dillerin

Durduğun o yerin ateşi çoktur
Sevenin ateşi,yürekte oktur
Yarini sevmeyen elbette yoktur
Yaramı açmadan,sussun dillerin

Bütün mucizeyi,veren Allah’ım
Yari andıkçada,yakar Allah’ım
Cehennem ateşi,gören Allah’ım
Yaramı açmadan,sussun dillerin

Bahattin’im aşkla,mısralar düşer
Dillerinde sevda,gönülde pişer
En son dizeleri,yürekte şişer
Yaramı açmadan,sussun dillerin
Bahattin Tonbul
17.6.2012

Bahattin Tonbul
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Süper Güçler Oynuyor

Neye benzetiyorum biliyormusun yapılan yaptırılan bu işi
Televiz yonlardaki belgesel hayvanlar alemlerindeki gibi
Süper güç şurada diyor,bizde ne var ne yok bilmeden oraya
Saldırıyoruz kim bunlar haberleri var mı yok mu hayal gibi

Neyseki aldatamadılar bindi üstlerine Türk askeri
Beklemiyorlardı bunu kış günü başaramaz bu seferi
Deniliyordu ki barındıkları kamplar yerle bir edildi
Başladı  karadan sefer onları toptan yok edecekti

Avı yaralı bıraktık çekilirkende kükreyerek nara attık
Belki korkarlarda oralardan gelmez diye tehdidi yaptık
Esas pislik içimizde ordakile ne,artık gizli değil hepside
Bizleri temsil ettiğiniz yerde ekmeğimizi yedirerek  yatırtık

Demokrasi hürriyet adına nerdeyse vatanı parçalayıp sattık
Ben Türk'üm deyince sen ırkcısın,kürtcülüğü ön safa attık
Onlar ırkcı değil gerilla diye mecliste kahraman yaptırdık
Söyleyin içimizdeki bu zulüme daha ne kadar dayanacaktık

Bu beyni yıkanmış insanlar vatan haini değil mi ne duruyorlar
Ne adına besleyip bağrımızda tutuyoruz insanlıktan anlamıyorlar
Sabreden göz yuman her kimse vatan hainidir neden bilmiyorlar
Atalarımız o elleri kanları pahasına mücadele ile bu yurda kattılar

İstemez süper güç onların yok olmasını hem Türkler hemde onlar
Alttan onlara toparlansın diye yardım edip,bizede çomak sallar
O zaman muhtaç olmazlar geliri biter süpergüçten yardım alamazlar
Kısaca her düzenin ipini eline almış kedi fare oyunu gibi oynuyorlar
04.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Sürekli Yanar

Yüreğimdeki acılar,parçalandı köyünde
Bıraktığın evi bekledim bu yazı yerinde

Gündüzleri bahçelerde,geceleri evinde
Aradım durdum her zaman,bulamadım o yerde

Yağmur yağdı esen yelde,içim durmadan sızlar
Senin için bu yüreğim,adını her an anar

Hatırla sevgili yarim,toprağa konduğun an
Gözlerim durmadan ağlar,kalbim  sürekli yanar
Bahattin Tonbul
13.08.2008

Bahattin Tonbul
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Sürünmez

Bu dünyanın hali sensiz çekilmez
Yüreğime koydun sancı tükenmez
Ağrıdan sızıdan vaz da geçilmez
Yürüyelim can sevgilim birlikte

Aşıkların sevdası hiç çürümez
Gönül sevenlerinden ayrı düşmez
Yaraların sızıları tükenmez
Yaşayanlar sonsuza dek sürünmez
Bahattin Tonbul
14.12.2008

Bahattin Tonbul
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Şahane

Onun bakışları, hatırlatıyor
Yapılan kahveler, hepsi bahane
Sohbetiyle beni, aydınlatıyor
Bitmesin vakitler, dursa şahane

Onu heran bana, hatırlatıyor
O bakışlar neden, neden şahane
Yari bana heran, hatırlatıyor
Sevdan yüreğimde, durmuş daha ne

En güzel servetim, seni izlemek
Yanına geldikçe, ruhu özlemek
İçindeki ateş, yari gözlemek
Aşkı yüreğimde, yanar şahane

Bu dünyada yoksan, gül yinede gül
Hale razı oluş, kokar o son gül
Heran şükür edip, gül daima gül
Bakışların beni, yakar şahane

Simsiyah gözlerin, bakışın tipi
Ne kadar tatlısın,tıpkı bal gibi
Hoş sohbet edişin, sanki can gibi
Yari acısıyla, hatırlatıyor

Yerde hala durur, izleri onun
Gölgeler soluyor, bitmesin konun
Toprak yorgan olmuş, bu mudur sonun
Hayat kahvelerde, yakar şahane

Bahattin bilemez, o bilse bizi
Bilene selamlar, sevsinler sizi
Aşk ile sevdayı, yapsalar dizi
Gönül sancısıyla, kalsa şahane
Bahattin Tonbul
4.10.2015

Bahattin Tonbul
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Şahin Tonbul

Şahvelet abim vardı ben küçükken bizde kalırdı
Orta okulu Alaca'da okurdu babası ilgilenmezdi
Çok severdim imrenirdim onların o dönemlerine
Şartları ağırdı soğukta aç ve susuz yaşarlardı

Ama okumaya çalışırlardı,bazen bize gelir kalırdı
Hayvanlara bakar  sıcak bir yer için hizmet ederdi
Erinmez kibirlenmez ne bulsa yerdi ayırt edmezdi
Zor şartlarda derslerini yapar ayrıca öğrenirdi

Öğretmen okuluna gitti kısa yoldan öğretmen oldu
Hayata atıldı babadan destek görmedi gönlü boldu
Kimseyi incitmezdi bu makamı zor şartlarda doldurdu
Memlekete hizmet etti önder oldu ayrıca hayat doluydu

Kendinden sonraki gelen neslede yardımcı oldu
Onlarada meslek sahibi etti ortama soktu
Kısaca ailesine kendi çapında yardımı dokundu
Çünkü kendisi zor şartlarda okuyarak kondu

Bizler küçükken Şahvelet bilirdik esas adı Şahinmiş
Benim gözümde gerçekten imrendiğim kişiymiş
Adeta onun mücadelesi küçük beynime işlemiş
Bu zamana kadarda memlekete hizmet etmiş

Seni tanımayanlar bilemez benim kadar Şahin abim
Sıfırdan başlayıp hayatta mücadele etmene hayranım
Okudun okuttun etrafın nazarıyle çocuklardan perişandın
Allah başka acı vermesin abi sana adeta hayrandım
09.04.2009
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Şahit Gözüm

Görmüyeli beş yıl oldu
Seni özler oldu sözüm
Cennetinde seven boldu
Gölgelerin şahit  gözüm

Seven yarden usanır mı
Üzüm bağdan kıskanır mı
Geçmiş anı paslanır mı
Gölgelerin şahit  gözüm

Sevdamıza umut veren
Yüreğime ateş düren
Hakıkata bizi gören
Dostlarımız şahit gözüm

Gökyüzünde son sarayı
Kalpten ayırma orayı
Işık boğmayan karayı
Görmemize şahit gözüm

Uzaklardan bir yol iner
Seven sevdiğine döner
Özlem aşka elbet biner
Hayallerim şahit gözüm

Er yiğidin son sözünden
Ayırma yari dizinden
Sevda çekenin izinden
Cana şahit oldu gözüm

Bahattin’im acım kopar
Kan çekilir gönül tapar
Kıyameti her an yapar
Sensizliğe şahit gözüm
Bahattin Tonbul
13.12.2012

Bahattin Tonbul
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Şahit Olun

Vurun dostlar vurun,sesim dağılsın
İşiten kurt,kuş hemen yarimi arasın
Onsuz bu dunyanın ışıkları kararsın
Gözler görmesin,acım dışarı taşmasın

Allah kimsenin başına böyle acı vermesin
Seven yürekler yarinden hiç mi hiç ayrılmasın
Eller titremesin,dillerde dualar eksilmesin
Benim yarim gittiği yerde beni hep beklesin

Ayrılığın sızısı sönmedi sönmezde sürekli yanar
Seven bütün kalpler hasret ve ayrılıktan korkar
Yalnız kalınca tutmayacak olan el ve ayaklar
Şimdiden şahit olun seviyorum onu arkadaşlar
12.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Şahitlik İçin

Defterime not etmişim şahitlik için
Umutlar bağlamışım sevgi üstüne
Ben yarimi candan sevmişim
Bırakmayın onu yalnız başına

Çok gezdik dolaştık bu dünyada
Mutlu günler bitincede hayatda
Onun gibisi geldimi hiç buraya
Bırakmayın onu sade tek  başına
08.07.2008
BahattinTonbul

Bahattin Tonbul
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Şair Adnan Şahin

Edebiyat defterinde olan mekan
Bir arkadaşla tanıştım buralardan
Yüreğinde taşıyordu o heyecan
Adını sorarsan şair Şahin Adnan

Memleket hasreti sarmış yüreğini
Hiçbir zaman unutmazdı dileğini
Anılarına katarmış sevgisini
Yazmış satırlarına o mesleğini

Buram buram toprak kokar tüm o eller
Yaba ile sapı atar yok hay eller
Bazıları yulaf toplar tırpan sallar
Unutmadı unutulmaz hayaller

Hepsini yaşamış Adnan,hissediyor
Aç kalmış güneşte yanmış,test ediyor
Albümlerde saklamış o,hep gülüyor
Acılar yıkamamışta,dans ediyor

De bire Adnan de hele,sevenlere
Sarmıştır bedenini bak,görenlere
Duygularını açtın sen,bilenlere
Şiirlerde arkadaşım diyenlere

Çok gezmiş görmüş dünyayı,yüreğinde
Her birine gönül vermiş,dileğinde
Aşık olmuş toprağına,sevdiğine
Adnan Şahin unutmadı,belleğinde
Bahattin Tonbul
4.6.2009

Bahattin Tonbul
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Şair Olamazsın

Karanlık olmazsa aydınlığın kıymetini bilemezsin
Fakirlik olmazsa zenginliği istemezsin
Aç kalmazsan tokluğu
Su içmezsen susuzluğu
Soğuk olmazsa sıcaklığı
Nefret olmazsada sevgiyi hissedemezsin
Ölümü duyarsın çevrende yaşadıklarından
Sevdiğini kaybetmezsen,ölümü
Acısını tanıyamazsın
Yanarsın yanarsın ama aşık olmadan
Aşk ateşinin korunu taşıyamazsın
Deli gönül yazarsın yazarsın ama bir türlü şair
Olamazsın...
Bahattin Tonbul
4.09.2008

Bahattin Tonbul
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Şalvarında Püskül Yok

Seke seke oynarsın
Kız yürekler yakarsın
O göz çekişlerini
Başkasına yapmazsın

Hele bir dön göreyim
Gönüller eriteyim
Bütün kızlar içinde
Seni de seyredeyim

Ayakların sekiyor
Bedeninden titriyor
Başkasına bakıp da
Yürekler eritiyor

Ayağında çorap yok
Kız ne yaktın kına çok
Giymişsin koca donu
Şalvarında püskül yok
Bahattin Tonbul
25.10.2008

Bahattin Tonbul
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Şarkılar

Şarkılar söylerdin, seni izlerdim
Yürürdün koşardın, hayat doluydun
İzlemeyi sever, seni özlerdim
Boş olan dünyada, ölüm salıydın

27.2.2017

Bahattin Tonbul
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Şarkılar Bestesi

Sevda eşmesinden, su içti yarim
Acılar içinde kaybettim onu
Gönül kervanında tükendi varım
Şiirler bestesi, bağladı sonu

Aşkına mahkumum, sevgisi özüm
Dillerden düşmezdi, söylenen çözüm
O yare bakarken, ağlardı gözüm
Şarkılar bestesi, bağladı onu

Geçmişe bakıp da, onu arama
Sevda çemberinde, gönül karama
Ruhlarla bağlanan, aşklar var ama
Şarkılar bestesi, bağladı sonu

Yaralı gönlümü, aldı erenler
Toprağa yarimi, saldı verenler
Tükenmez kervanı, yaydı görenler
Şarkılar bestesi, bağladı sonu

Ayrılık yarası tükenmez tende
Yağan yağmurlarsa, akar bir bende
Sevdası gönüle düşerse sende
Şarkılar bestesi, bağladı sonu

Ufukta inmedi, güneşin yolu
Yürekte yaralar, acıyla dolu
Sevdası yetecek, cennetin kolu
Şarkılar bestesi, bağladı sonu
Bahattin Tonbul
5.9.2012

Bahattin Tonbul
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Şarkılar Söyler

Buram burak kokar, bahar yelinde
Bir tüy gibi hafif, rüzgarda  eser
İnceden inceye, sayfa elinde
Şarkılarda söyler, şiirler eser

Delirdi coşkular, soysuz bedenler
Toprağa karıştı, elden gidenler
Bedenin dokusu, candan edenler
Şarkılarda söyler, şiirler eser

Düşerken sevenler, elden yıkmayın
Yare hasret kalmış, sakın korkmayın
Ruhu okşayacak, cana bakmayın
Şarkılarda söyler, şiirler eser

Boncuk boncuk baktı, kaç ömür yeter
Sevdası yürekten, çabucak biter
Dilsiz aynalardan, hasretlik beter
Şarkılarda söyler, şiirler eser

Bugulu yüzlere, selamı verin
Feda olsun canım, topraktır yerin
Sevdası içimde, derinden derin
Şarkılarda söyler, şiirler eser

Bahattin masmavi, göğsümden geçer
El alem ne der ki, umuttur seçer
Sevda dilinde, içer mi içer
Şarkılarda söyler, şiirler eser
Bahattin Tonbul
7.2.2017

Bahattin Tonbul
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Şarkılar Söylet

İnsanları sevki sevgi bulasın
Kötülük yapana sahip olasın
Hayalen yalnızsan,kalbe dolasın
Gönül kervanına, şarkılar söylet

Fatih olamazsan askeri olsan
Cengiz olamazsan, kılıcı kalsan
Ben sen olsamda yüzünde dursam
Gönül kervanında, şarkılar söylet

Iyiyi kötüyü, ayırta bilsen
Bir tutam duayla, bağlata bilsen
Unutup kusuru, saklaya bilsen
Gönül kervanında, şarkılar söylet

Saklayan dost değil elbet düşmandır
Aşkını yaşayan seven insandır
Haini anlamak, sözde fermandır
Gönül kervanında, şarkılar söylet

İhtiyar gençliğin, enson halidir
Gençlik elden gitse, gönül dahidir
Ağlayan gözünde o yar şahindir
Gönül kervanında, şarkılar söylet
Bahattin Tonbul
1.6.2013

Bahattin Tonbul
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Şarkıları

Binerdin arabanın,sen en ön koltuğuna
Kimselere vermezdin,yarim oturduğunda
Arada azarlardın,yapmayın ha bir daha
Çocuklar oturmasın,sakın ben olduğumda

Ne kadarda özlerdin,beni durmaz beslerdin
Yolculuğa çıkarken,gözlüğümü silerdin
İçim birden dalınca,uykumu açmak için
O güzelim sesinle,şarkıları söylerdin
Bahattin Tonbul
23.5.2009

Bahattin Tonbul
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Şaşardın

İnan unutamadın
Gönül koymaz şaşardın

Tane,tane umutlar
Yüreği tutamadın
Bana da hep aşıklar
İnan unutamadın

Koysalar kap içine
Kenarından taşardın
Hovardanın piçine
Gönül koymaz şaşardın
Bahattin Tonbul
12.2.2009

Bahattin Tonbul
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Şaşarım

Yıldızlar üstünde
Dünyada yaşardım
Taç olur göğsünde
Gördükçe şaşarım

Belki bir kış günü
Bahar geçmiş günü
Yazın seçiş günü
Mevsimler aşardım

Ağlamadım onsuz
Sızlamadın sonsuz
Kıyamadım ansız
Gitmene şaşarım

Rüzgarlar esiyor
Aşk ise kesiyor
Gönüller küsüyor
Bakmana şaşardım

Ayrılık olmasa
O benzin solmasa
Sevdalar dolmasa
Gülmene şaşarım
Bahattin Tonbul
11.6.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şaşırdım Allah'ım

Yüreğimdeki acın borcunla duruyor
Bakma bana öyle canım çok acıyor
Yokluğunda sancım gittikçe çoğalıyor
Şaşırdım Allah'ım gözüm de kararıyor

Aradım sordum seni bak tüm dostlarıma
Bulamadılar çare duruyor aha kursağım da
Aşk ateşin sen gittin gideli dizildi boğazıma
Şaşırdım Allah'ım sığındı oda senin kollarına

Yemeden içmeden kesildi yaşayan bedenim
Sensizliğin verdiği acıyı unutamam olur kederim
Gözleriyin nuru çektiğin acı hepsi benim yüreğim
Şaşırdım Allah'ım senin yardımını her an beklerim
11.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Şaşırttı Bizi Ölüm

Sen gittin bu alemden
Sevdim koruyamadım
Bakamadım gönlümden
Yarimi bulamadım

Sevgi denen aşkımı
Artık bulamıyorum
Yürekteki yaramı
Bak söndüremiyorum

Nasılda müthiş yanar
Ateşinde kalan kor
Ruhunda onu saklar
Uzaklaşmak hayli zor

Kalbimdeki aşkımı
Alevlendirdi gülüm
Aniden kaçışını
Şaşırttı bizi ölüm
Bahattin Tonbul
11.09.2008

Bahattin Tonbul
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Şaşkın

Gök yüzünde süzülürken,derinden gelirdi aşkım
Bulutlar arasında kalmışım,hala çok mu şaşkın
Düşebilsen sisten bunalıp da bedenin üstüne
Toprağa karışmış tenin dalmışım öylece şaşkın
Bahattin Tonbul
16.9.2010

Bahattin Tonbul
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Şaşkın Bakmasın

Gök yüzünde sonsuzluk,bulutları toplamış
Üzerinde mutluluk,inan boşa durmamış
Rüzgarın esintisi,şimşek olup parlamış
Yarini sevenlerin,benizleri solmamış

Gönüllerde durmasın,aşkın beni yakmasın
İçin ateş almasın,acıyarak kokmasın
Hakka sığınırken sen,neden bana sormazsın
Bırak Allah aşkına,yarim şaşkın bakmasın
Bahattin Tonbul
23.5.2009

Bahattin Tonbul
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Şehir Bana Olmuş Mapus

Şehir bana olmuş bir mapus
İş ile ev arası yaşadığım kabus
Hiç farkı yok ikisi arasındaki husus
Kış bitmiş,bahar gelmiş herşey sonsuz

Bakmışım etrafı çiçek,yeşillik sarmış
Hiç haberim olmadan sararı vermiş
Ekinler biçilip etraf temizce tırmıklanmış
Bahar bitmiş,sonbahar başlamış

Yapraklar düşmüş yerlere,ağaçlar boşalmış
Rüzgar yağmur etrafı,tozu dumana katmış
Havalar soğumuş,kış kapıya yaklaşmış
Sonbahar bitmiş,kış gelmeye başlamış

Kar lapa,lapa yağıyor,ortalık donmuş
Benim sevdiğim güzel uykuya dalmış
Mevsimler peş,peşe durmadan dolaşmış
Ben sanki mapusa atılmış,rengim kalmamış
02.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Şehir Şehir Gezmez Mi

Bakışınla yüreğimi delersin
İçerime bıçak gibi girersin
Ne olur fazla eziyet verme
Sevdiğimi yerinden edersin

Kıyamam senin hasretine
Taş bastım boş olan yüreğime
Yari yolda kaybettim
Selam edin canım sevgilime

Yürüyerek yollar bitmezdi
İçim deki sızın hiç de gedmezdi
Yarı yanında olmayan aşık
Şehir şehir gezmez mi?
20.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Şehit Kalanmış

Yanmış kara toprak, cennet vatanda
Gökyüzü maviye nasıl boyanmış
Analar bağrında, saklanan canda
Tutuşan bedenler, kana doyanmış

Belki sığacaktır, belki doğacak
Umutlar yeşermiş, ruhla sulanmış
Şahidim ben ona, hakkın uğruna
Sabahlar olmadan,  gönül dolanmış

Bir hilal adına, yıldız tadına
Varmış beden ona, Allah katına
Sevgiler yitmeden, ömür bitmeden
Saklanan bedenle, şehit kalanmış
Bahattin Tonbul
29.7.2015

Bahattin Tonbul
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Şehri Ramazan

Ey  şehri ramazan,elvada sana
Kutlu ayda nefis, imtihan oldu
İmanlar güçlendi, ruhumuz cana
Bağlandı soframız, bereket oldu

Gönlümüzü açıp, kardeşlik tattık
Muhtaç olanlara, bağışlar yaptık
İbadet aşkıyla, semada yattık
Elveda sana ey, şehri ramazan

İnsan sevgisini, gönüle koydun
Evlere ocağa, islamı oydun
Aynı heyecanla, nasıl da doydun
Elveda sana ey, şehri ramazan

Verdiğin duyguyla, bayrama geldik
Camilere dolup, taşan can seldik
Ilgıt ılgıt esen, müthiş bir yeldik
Elveda sana ey, şehri ramazan

Ramazan bayramı, aşk ile paklar
Yüce milletimde, insanlık saklar
Birlik beraberlik, huzuru aklar
Elveda sana ey, şehri ramazan

Gelecek bayrama, umut güderiz
Yüce Allah’ıma, dua ederiz
Bütün insanlığı, selam ederiz
Elveda sana ey, şehri ramazan
Bahattin Tonbul
19.8.2012

Bahattin Tonbul
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Şehrin Gürültüsü

Şehrin gürültüsü rahatsız ederdi seni
Bir gölün üstünde uçan rüzgarın sesini
Onun çıkardığı uğultusu  ninni gelirdi
Huzur bulurdun içini kıpır,kıpır ederdi

Çayır ve çiçeklerin üzerine uzanıp yatardın
Sırtın yerde gök yüzüne bakmaya doymazdın
Vücudundaki tüm elektriği toprağa atardın
Bütün ağrı ve sızıların geçerdi o an rahatlardın
16.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Şeker Gibi Tatlı

Herşey güzel olur,umut yaşarken
Yar seni severse,ama ne zaman
Sevgiliden gelen,aşkı taşırken
Şeker gibi tatlı,olur bi zaman

Bilinir sıkıntı, güzellik saklı
İçinde olacak,yarsiz son aklı
Bize sevgiliden,doğacak farklı
Şeker gibi tatlı,olur bi zaman

Elinden hayali,alınmış kadın
Kalbi onun için, hep parçaladın
Sevdası ruhunda,kaybolmuş adın
Şeker gibi tatlı,olur bi zaman

Sende bu sevdamı,hisseder misin
Yokluğun gönlümde, terk eder misin
Gerçeği bilirsen, sen sever misin
Şeker gibi tatlı,olur bi zaman

Dokunmadım her an,yalnız eridim
Yarin yüreğinde,sonsuz kar idim
Dirhem dirhen yanıp,sanki köz idim
Şeker gibi tatlı,olur bi zaman

Değil senin aşkın,ister ıslanmak
Sevda yağmurunda,öksüz paslanmak
Özlemin acısı,sevip uslanmak
Şeker gibi tatlı,olur bi zaman
Bahattin Tonbul
11.8.2012

Bahattin Tonbul
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Şekerden De Beterdi

Beni ayakta,sevdiğim insan tuttu
Yıllarca inan,o göğsünde uyuttu
Bazen ağladı,yar bazense umuttu
Affet Allah’ım,şekerden de beterdi

Kırk yıldır inan,doya, doya yemedim
Perhizi her an,yerken aklımda dedim
Gönlümde yanan,yar aşkına sürmedim
Affet Allah’ım,şekerden de beterdi

Bir haktır tanrım,bana verdi bu derdi
İçimde yıllar, yavaş,yavaş erirdi
Böbrek ve gözler,bak iflas ediverdi
Affet Allah’ım,şekerden de beterdi

Gözüm karardı,sevdiğimi görmedim
İçim yanardı,doyarak su içmedim
Haftada üç gün,kanımı temizlettim
Affet Allah’ım,şekerden de beterdi

Şu an yanımda,sevgili aşkım durur
Onun bağrında,tüm anılar kudurur
Gözümle böbrek,bedenimi dondurur
Affet Allah’ım,şekerden de beterdi

Yeter İsmet Baz,çektiklerin kefaret
İçindeki haz,gönüllerde bekaret
Eşinle biraz,duyduğun bu sefalet
Affet Allah’ım,şekerden de beterdi
Bahattin Tonbul
15.7.2009

Bahattin Tonbul
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Şendik

Mutluluk oynunu, birlikte tatdık
Bir zamanlar yarle, gülüp eğlendik
Ağlayan gönlümde, sevdayı satdık
Ne kadar mutluyduk, ne kadar şendik

21.3.2017

Bahattin Tonbul
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Şentepe

Ankara Türkiyenin,enson olmuş başkenti
Atam yatar içinde,yanında yücetepe
Yenimahalle’ninde,varoş dolu bir semti
Yıl bin dokuz yüz doksan,tepelerden Şentepe

Anlatayım sizlere,nasıl gidilir bire
Ulustan bin dolmuşa,dura kalka indire
İvedikten geçince,sağa döndün birkere
Yıl bin dokuz yüz doksan,tepelerden Şentepe

Çıktın hafif bir yokuş,geldin güzel evlere
Suadiyeyi geçip,yol çatallaştı bire
Yol ağzında inenler,yokuş devam bizlere
Yıl bin dokuz yüz doksan,tepelerden Şentepe

Sert kışlarda çıkılmaz,yarı yolda yürürdük
Arabayla inilmez,yokuş aşşağ sürürdük
Kapıların önünden,müthiş karlar kürürdük
Yıl bin dokuz yüz doksan,tepelerden Şentepe

Kayalardan bademli,çıkar enson durağa
Bizim okulda orda,ne söylesem burağa
Hasan Yüksel müdürdü,gönlümüzde kırağa
Yıl bin dokuz yüz doksan,tepelerden Şentepe

Duyun ey dostlar duyun,Şentepede bu oyun
Bir araya gelecek,gönülleri siz koyun
Geçmişin çocukları, anılarla hep doyun
Yıl bin dokuz yüz doksan,tepelerden Şentepe
Bahattin Tonbul
18.7.2012

Bahattin Tonbul
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Şentepe Çıkışında

Yolağzında eğlendim
Sevdalı bakışında
Kayalarda dinlendim
Şentepe çıkışında

Bademliyi severdim
Tekbaşıma gülerdim
Döne döne inerdim
Şentepe yokuşunda

Mahmut emmi imamdı
Yaşayanlar tamamdı
Sondurağa yamandı
Şentepe yokuşunda

Ayşe Albayrak ünal
Evlenmiş Hüseyinle
Son Sefer Emre ünal
Oğul övün ebeveyinle

Esma Kurnaz Özkanı
Öğretmen olmuş şanı
Ömer Faruk’u tanı
Şentepe yokuşunda

Sevim Yıldırım vardı
Sinan Altun bir ardı
Zübeyde Çakılkumda
Şentepede yaşardı

Şenol bekdemir burda
Nazif Altıntaş orda
Murat keklikçi barda
Şentepe yokuşunda
Bahattin Tonbul
18.7.2012

Bahattin Tonbul
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Şentepe Lisesi

Abdulhaluk Güngör’le,sevgileri ekildi
İbrahim Kani ile,gönüllere dikildi
Faruk Erkek resimle,dikkatleri çekildi
Yıl bin dokuz yüz doksan,tepelerden Şentepe

Kantinci Ali dayı,güler yüzlü hoş sohbet
Edebiyat hocası,Nilgün Tonbul’du rahmet
Emin Kemerli ise,hala çalışır zahmet
Yıl bin dokuz yüz doksan,tepelerden Şentepe

Saymakla hiç bitermi,Kasım Yiğiter’leri
Vahip Sezen hep sesiz,Mehmet Armut son eri
İlyas ile Şükrüyü,İbrahim Aktaş seri
Yıl bin dokuz yüz doksan,tepelerden Şentepe

O zamanın gençleri,sevgi muhabbet yeri
Hiç saygısızlık etmez,sever öğretmenleri
Yıllar geçsede inan,bitmez o sohbetleri
Yıl bin dokuz yüz doksan,tepelerden Şentepe

Onlar artık büyüdü,çocukların gülüydü
Kimi zaman aç gelip,lokmalar bölüşüldü
Aldıkları terbiye,hakikatın ehliydi
Yıl bin dokuz yüz doksan,tepelerden Şentepe

Yeni bir site kurmuş,Şentepe mezunları
Bir araya gelecek,ilk defa mezunları
Geçmişin özlemiyle,tat alır yazınları
Yıl bin dokuz yüz doksan,tepelerden Şentepe
Bahattin Tonbul
18.7.2012

Bahattin Tonbul
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Şentepe Yokuşunda

Betül Akça Konyada
Sedat Bülbül burada
Nurhayat Yılmaz sırda
Şentepe yokuşunda

Yüksel Tabak yaşıyor
Murat Yüksel şaşıyor
Yücel Ertuğrul aşıyor
Şentepe yokuşunda

Fatma Abbas Çiçek’ti
Elif Atar çok çekti
Kalpde Medet Tetikti
Şentepe yokuşunda

Hülya Keskin Ünlü oldu
Berkan Tetik çok boldu
Nefise Dilek can koldu
Şentepe yokuşunda

Canan Aktaş Anayurt
Sinan Kayhan’ı ayırt
Eyüp Yılmaz son bozkur
Şentepe yokuşunda

Mehmet Sancur severdi
Kemal Uyar gülerdi
Sultan sevgi dilerdi
Şentepe yokuşunda
Bahattin Tonbul
18.7.2012

Bahattin Tonbul
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Şeytan Aşk'ı Karıştırran

Bu şimdiki aşk değil geçmişten gelen
İnsanın içini sarartıp,ruhunu incelten
Var oluş Ademden Hava’dan beri hissedilen
Sevda yürekleri hoplatıp,bedenleri toprağa gömen

Gördün mü aşkın geçmişini geleceği bize veren şaşırtan
Aklına girip kandıran insanı sevmediğin kavuşturan şeytan
Uzak dursun sevenlerin yüreği kabuk bağlamış hepsi ondan
Unutma Allah’ın adını anınca durmaz o yaratık kaybolur oradan
31.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Şiddetmiş

Aslında aşk olsun,denmez şeytana
Seni seviyorum,demek şiddetmiş
Hepsine karşısın,baksan meydana
Bir tokat atarsa,oda şiddetmiş

Bırak artık sevda,seni yaşatsın
Ruhundaki özlem,teni kuşatsın
Seni seven kulu,Allah yaşatsın
Karşıyım desende oda şiddetmiş

Elimde bir kadeh,kırmızı şarap
İçsemde haramsın,baksamda harap
Sızlayan yaramsın, özümde serap
Karşıyım desende, oda şiddetmiş

Sevdanı gizleme, azcık belli et
Uzaktan izleme, aşkını söz et
Başkasına fırsat, aman inkar et
Karşıyım desende, oda şiddetmiş

Sevdiğini insan,yanında ister
Tutuştuğu ateş,gönlünü besler
Gerçek seviyorsan,hayali göster
Karşıyım desende, oda şiddetmiş

Bahattin’in sakın, beni unutma
Daha yazışırız, farklı tanıtma
Birbirinden uzak,mısra yanıtma
Karşıyım desende oda şiddetmiş
Bahattin Tonbul
27.7.2012
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Şiir çalsın

İçindeki ateşin
Hiçbir zaman sönmesin
Usanmadan şiirin
Satır satır dizilsin

Yaz yaz yaz ki hak bilsin
Yaz yaz yaz ki kul görsün
Yaz yaz ki ilham alsın
Kafaya takma baksın

Okuyanlar hep senden
İstemeden  bana sen
Şiir yazdırdın hemen
Bırak kimse görmeden

Yaz yaz yaz ki hak bilsin
Yaz yaz yaz ki kul görsün
Yaz yaz ki ilham alsın
Kafaya takma çalsın

Şairin şiirleri
Dökülür hep dilleri
Değişiklik yok ise
Sapıtır gönülleri

Yaz yaz yaz ki hak bilsin
Yaz yaz yaz ki kul görsün
Yaz yaz ki ilham alsın
Kafaya takma çalsın

Yüreğinde yara var
Senden name çalan var
Bırak çalsın çalanlar
Bu dünyada Allah var

Yaz yaz yaz ki hak bilsin
Yaz yaz yaz ki kul görsün
Yaz yaz ki ilham alsın
Kafaya takma çalsın
Bahattin Tonbul
16.11.2008
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Şiir Okunur

Sen hayvanları sev, insandan uzak
Kendine acıma, o sevgi esir
Bu sevdaya bağlı, yüreğin tutsak
Hayaller altında, söylenen nesir

Bu nesir ki dilden, dile söylenir
Kırması çok zordur,  umut eklenir
Çeşidi elinde, nasip beklenir
Rüyalar altında,haykırır şiir

Teslimiyet varsa, itikat olsun
Karşına çıkarsa, gönlünde solsun
Geceyi gündüz yap, hayali dolsun
Sabahlar altında, özlenen şiir

Sen sen olda itme, uzağa gitme
Sevecek insan ol, onu terketme
Yazın alnındadır, sakın bekletme
Güzellik altında, yazılan şiir

Uzağı kısa yap, Allah’a güven
Karşına çıkanı, o haktır öven
Yıllarca bekledin, dizini döven
Doğacak güneşle, söylenir şiir

Gönülde yaşatıp,sevdayı salma
Aynaya aldanıp, yüzüne dalma
Güzeli çirkini, gençlikten kalma
Nasibin içinde, okunur şiir
Bahattin Tonbul
21.7.2014
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Şiir Yazan Yürekler

Bana çok görüyorlar sevgilim yazdığım şiirleri
Çal kalem yazıyorum biliyorum içimden geldiği gibi
Bazen güzel düşüyor bazen de uymuyor oda belli
Ama şu var ki hepsi yürekten geliyor bunların hepsi

Yazmak istersen yoksa ilhamın bir kelime bile yazamazsın
İçim öyle dolu ki Allah  benim gibi düşmanımı dahi yakmasın
Mehmet Akif’in dediği gibi şiirleri de kimseye yazdırmasın
Yazan yürekleri de bir an evvel huzur versin rahatlatsın
23.05.2008
Bahattin Tonbul
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Şiir Yazmak

Şiir niçin yazılır bilirmisin,içinde gelir adeta sesin
İşte o zaman hisseder duyar o şiir şirdir dersin
Belki de okuyup o şiirle o dünyalarda gezersin
Okur kende yazarkende adeta şiirle bütünleşirsin

İnsanların şiirle bütünleşmesinden dolayı duygu çoğalır
Karşılıklı sevgi saygı hatta anlayış bütünleşip yoğunlaşır
Aşk, meşk derken hayat su gibi ısınır adeta buharlaşır
İşte bu en sonunda Allah'a kavuşup onunla kucaklaşır
08.02.2008
Bahattin Tonbul
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Şiirim Sana Son Hatıra Olacak

Şimdi senin hoştur güzelliğin
Bir gün sende yanıp gidersin
Dünyanın tadını çıkarayım dersin
Sevip de,sevilmeyen yarı neyleyim

İlk aşkın çok zevkli gelir
İlk baharda ağaçlar yeşillenir
Son baharda saralıb dökülür
Nihayet sevgin bir mezar olur

Bir yanında sevgilin güler
Diğer yanda ilk aşkın yiter
Çapkınlıkla hayat aniden geçer
Dört mevsimde bir bahar olur

Gençliğin mazide bulut kalacak
Bu güzelliğin elbet bir gün solacak
Yaşlandık ca ay bacayı geçe çek
O zaman bu şiirim,sana son hatıra olacak

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şiirimin Gülü

Sana yazmıştım ben tüm şiirleri
Şiirimin gülü yakar izleri
Bırakıp da gittin zaten bizleri
Şiirimin gülü durur izleri

Seviyorsan beni sakın unutma
Ateşleri yakıp teni kurutma
Sevda çeken canı yerde arıtma
Şiirimin gülü durur izleri

Karlıdağın üstü bütün kar sarmış
İkimizin aşkı,nasıl morarmış
Sevda çeken ömür yerde kararmış
Şiirimin gülü durur izleri

Devrilirse hepsi bir bir yerlere
Acın durur hala şekilsiz pare
Sevda dedikleri yürekte care
Şiirimin gülü durur izleri
Bahattin Tonbul
24.12.2011
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Şiirler

Bazen uygun düşer kelimeler
Gelirler derinden
Bazen de düşmeye bilir dilden

Sokak da yalnız yürür iken
Elinde değil bütün bunlar
Düşer beynine sözcükler birden

İşte o an not alman gerekir hemen
Ne bulursan aniden yaz ki
Unutmayasın o cümleyi birden

Doğar satırlar ard arda gelir
Duygu ve düşünceler
İçinde dökülü verir
19.06.2008
Bahattin Tonbul
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Şiirlerim Senin Eserin

Şiirlerimi okuyup bana destek veren canımdın
Bütün bunları senden öğrendim heyecanlandın
Bir gün oturup onlara sen düzen yapacaktın
Doğru dürüst başına oturup vakit bulamamıştın

Her yazdığım şiirleri okurdum sonra hüzün kaplardı
Kimini beğenir kiminede  inceler değerler katardı
Son zamanda konuşamadın dinleyince hıçkırıklar atardı
He canım bu şiirler biliyorum seni dahada çok yakardı

Çünkü her şiirimde konu sensin şekerim
Eğer kitap olursa bütün bunlar senin eserin
Bütün bu şiirleri yazdıran aşkındır derim
Seni benim kalbimin en güzel köşesindesin

Bu kitapa ad konarsa bilki senin adın olur
Çünkü ateşleyen sensin içimdeki senin korundur
Hala yakar varsa yoksa sensiz olmaz sorundur
Rahat uyu arkandan kalacak bir eser veya torundur
05.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şiirlerime Konuyu Veren

İçimdeki aşkı sormayın dostlar,
Şiirlerime konuyu veren anılar
Hepsini bu yürek içinde saklar
Bakarsın gözlerine seni hatırlar

Bilemedim gitmeden sevgisini
Dilimden düşüremedim ismini
O kadar kendisiyle özleşmişimki
Bakarsın gözlerine görürsün kendini

O benim canımmış inan bilemedin
Ölünce kıymetini daha çok öğrendim
Yazdığım şiirlerde hep ondan bahsettim
Bakardım gözlerinin içine kendimi hissettim

O kadar tatlı o kadar güzeldi ki
Hayatta iken yazdığım özlemlerimi
Bir an uzaklaştığında acıyan kalbimi
Bakardım görmeyi özletirdi kendini

Onu sevmek onunla olmak hayattı bana
Bir anda veda etmeden gitti toprağa
Sanki bir parçamı da aldı yanına
Bakardım görmeyi isterdim onunla yaşamaya

Buna sevgi denmez ondan da öte
Canımı alıp versem ona hediye
Belki bu yüzden yanında olurum diye
Bakardım gözlerine gülerdi sevgilim diye
09.05.2008
Bahattin Tonbul
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Şiirlerimle Kendimi Tanıyorum

Yazıyor yazıyorum ama şair olmaya çalışamıyorum
Böyle bir iddiam yok,sadece şu an kenara koyuyorum
Ne yaptım ne yaşadıysam,hepsini şiirlerime taşıyorum
Belki onları okursanız,nerelerde nasıl yaşadığımı çıkarırsın

Neleri gördüğümü çektiğimi ayrıca hissediyorsun
Şiirlerimin tekini değil,ayrıca tamamını okuyorsun
İşte o zaman,bunu okuyanlar bana hak veriyorsun
Tek bir şiirle ancak,bir anımı o zaman tadıyorsun
06.02.2008
Bahattin Tonbul
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Şikayet

Niçin kaçıyor Alaca'dan hemen
Dedi kodu çıkar durmadan benden
İyi günde usandı hoca bizden
Vazifesini aksatıyor ikide birden

Hakikatten usandım öğretmenlikten
Ne yapsan çekeceksin bu zahmeti sen
Zahmetsiz para zahmetsiz ekmekten
Size soruyorum hayır gelir mi bu işten

Belki bu çıkışlarımı aksi anlarsınız
Bir iş varda, durmaz sanarsınız
Bir dakika huzur bulamıyor ki evde
Kalırdım bende,senelerce bu yerde

Aşık Bahattin derdini yazsa bitmez
Bitse bile yazacak defter yetmez
Ne derserniz deyin laf ta kar etmez
Üzüntü içerisinde seneler gedmez
(1.4.1974)

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şimdi

Hani susuz kalınca suyu insan özler ya
Varlığı bedenimi,teni yakıyor şimdi
Estirir rüzgarları,sevdamı toplatır ya
Yarılmış dudakların,beni anlatır şimdi

Bal diyerek özledim, aşkı tadı ver şimdi
Ey benim fakir gönlüm,kalbe katıver şimdi
Gözyaşın hesabını,hakka sarıver şimdi
Yokluk sancılıdır,seni yakıyor şimdi

Ağlatırsın her zaman,söyletirsin ya hep
Sus be gönül artık sus,aşkın uzakta halep
İçtiğin bütün sular,kaynamış sıcak salep
Çatlamış dudakların,yari koklatır şimdi

Aşk göğsümde peçedir,sevdan aşkımda perde
Allah’tan kim korkmaz ki,düşmüş isen o derde
Hakkını helal eder,sevdiğim acep nerde
Çatlamış dudakların,yari aratır şimdi

Bir türküydü aslında,onu sevip özlemek
Hasretini çekerken,yüreğini közlemek
Güneşli havalarda,sevdiğini gözlemek
Çatlamış dudakların,yari aratır şimdi

Bahattin’in aşkı,sevdikçe ağlamaktır
Göz yaşları sel olmuş,baktıkça çağlamaktır
Hayalinde sen varken,gönülden bağlamaktır
Çatlamış dudakların,yari aratır şimdi
Bahattin Tonbul
18.2.2012
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Şimdi Asla

Hiç bitmese sıkılır mıyım acep seninle konuşmamdan
Elimde telefon sınırsız bedava kampanyalardan
Hayır,hayır bu dünyada alışmıştık her an ayrı olunca
Konuşacak bir şeyimiz olmasa bile o sıcak nefesinin sesi
Yeterdi bana kulağıma tutmaktan yorulurdum da
Bırakmazdım o anda
Kırmazdın dinlerdin saçma sapan konuşmalarımı
Sende yorulurmuşsun mikrofonu açıp da
Dinlerdin
O zaman
 Bırak bile demezdin
Aşkımı sevdiğimi söyleyince
Çocuklar duymasın diye mikrofonun
Sesini keserdin
Haydi be canım seni çok özledim
Hele o telefonlarımı dinliyorlar diye
Bana sitem ederdin
Doğruymuş tüm telefonlar dinleniyormuş
Olsun varsa suçum
Sevmek aşık olmak ve sevdiğini söylemek
Suçsa çekmeye de razıydım
O anda
Keşke seni elimden almasalardı da
Beni hapse atsalardı
Arada sırada yüzünü görür konuşurdum
Şimdi asla
5.06.2008
Bahattin Tonbul
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Şimdi Beni

Sevdiğini düşünmek, ne kadar güzel
Sesini duymak, dokunmak
Bambaşka güzel
Hayalini kurup koklamak daha da özel
Ey yar
Engüzel şiir seni anlatandı
Ama artık yetmiyor bana
Ben artık okumak istemiyorum
Seni
Sarılıp koklamak dokunmak istiyorum
Ne olur anla
Anlayın
Bazen sensizliği dağlara yıldızlara
Hatta  gökyüzüne
Karanlıkta yazdım
Haykırmalıyım bundan böyle
Dinleyin beni
Ağlatmayın beni
Ağalar
Beyler
Bu alem yarsiz bana neyler
Bilirmisiniz
Ben onu onsuzda severim ha
Tek umudum istemek
Sadece su olup onu içmek
İçip içipde içimde kaybetmek istiyorum
Seni
Anlaya bildin mi
Şimdi beni
Bahattin Tonbul
5.4.2013
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Şimdi Hatırladım

Hep sabır ettin bütün acı ve ızdırapları içine attın
Bense yılmadan usanmadan hoş görü ile sana baktım
Beslenmeni yaptım
Bunları yaparken inan hiç yorulmadım
Bilmiyorum ama bu gücü nereden kimden aldım
Çocukken yaşadıklarını sattığınız evi hatta
Anne ve babanı anlatırdın şimdi hatırladım
27.02.2008
Bahattin Tonbul
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Şimdi Ne Olacak

Akşam üstü hava karardı karalacak
Bir ses duydum sus şimdi ne olacak
Onu gördüm bak gitme gitme o olacak
Koştum ardından kayboldu şimdi ne olacak

Hayaldi her halde bir an görüldü kayboldu
İçimde o yaşayan unutulmayan oyundu
Aşkından artık duygularım deli olurdu
Bütün sıkıntılarım onu anınca yokoldu

Uzaktan çok uzaktan derinden geliyor bir ses
Sanki ciğerlerimin hışırtısı kolağını koy dinle
Tanıdınmı bu sesi aşkımızın sesi konuşma kes
İşte o zaman daha rahat tanırsın konuşuyor benimle
15.04.2008
Bahattin Tonbul
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Şimdi Uzakta

Caddeler rüzgardı, aklımdaki sen
Gece yarısında, yağan yağmurlar
Gözyaşım akardı, ıslanır busen
Özlediğim o yar, bana bakardı

Ben olmazsam üşür, yanlız orada
Şarkılarda name, düşer sırada
Son mektubu bitmiş, yanmış arada
Özlediğim o yar, şimdi uzakta

Geçmiş olan günler, nasıl özeldi
Kahkahalı günler,gerçek özeldi
Elleri tutmazdı, içi düzeldi
Özlediğim o yar, şimdi uzakta

Şimdi çok uzakta, özleyip yanar
Oda özlüyorsa, içten hep kanar
Benim birtanemdi, gönlümde donar
Özlediğim o yar, şimdi uzakta

Hergün ağlıyormuş, orada bensiz
Uzaklardan bakıp, zaman akardı
Kalpten yazıyormuş,bekler nedensiz
Özlediği o yar baygın bakardı

Dillerinde name, tükenmez mısra
Öyle iz bıraktı, silinmez asla
Anılarda kaldı, yazılsa asra
Özlediği o yar, şimdi uzakta
Bahattin Tonbul
10.6.2013
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Şimdiki Halimi

Hastalandığında bir korku saplanmıştı içime
Sensiz yaşamanın endişesi dolmuştu yüreğime
O kadar üzülmüştüm ki söyleyememiştim kendine
Şimdi ki halimi düşünemiyordum inanın ben bile

Hastalık aşamaları kuvvet vermişti ikimize
Hiç ayrılacağımızı,ölümü düşünmedik bile
Atlattık diye sevip sarılmıştık birbirimize
Şimdiki halimi düşlememiştim yoktu içimizde
09.05.2008
Bahattin Tonbul
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Şoför Yakup

Alaca'nın en güçlü şöförüydun
Bileğini kimse bükemezdi senin
Hainlerin rüyasına heran görünürdün
Şoför Yakup,fakirlerin dostuydu bilinsin

Kardeşleriyin içinde seçilirdin
Onların teminatı gelecekleriydin
Bulunduğun ortamda sözünü dinletirdin
Şofördür,efendidir,şöför Yakup dedirtirdin

Mahallen Yolunu gözler severdi
Eşin yavruların yolunu gözlerdi
Sana yakın olanlara kol kanat gererdin
Gelmiş geçmiş şöförler içinde birtane idin

Görünüşün sert,sertlik altında altın gibi bir yürek
Alaca'da bir karar alınacaksa bir söz sana düşecek
Konuşman ve telefuzunla olurdun herkese örnek
Sen şofördün,Şoför Yakup fazla söze ne gerek

Evine yemek getirmek için çalışırdın
Hergün o yolları karış karış tanırdın
Çalışırken şehit düştün beynime kazındın
Unutmadım şoför Yakup,seni unutamadım

Birgün bir kavgada gördüm esiyordun
Sömürgeci zihniyeti püskürtüyordun
O zamanlar on yaşında bir çocuktum
O görüntünü ben hiç unutamadım

Şimdi aklıma geldi o kaza yoksa bir komplomuydu
Anlıyamadım o an çok müthiş bir acı ve duyguydu
Alaca büyük küçük hepsi o anda cenazedeydi
Sen şoför yakup kalplerde yaşıyan bir efsaneydi

Alaca ölümünde çok ağladı adeta sel oldu
Bu diyarda bu genç vücut adeta yok oldu
Parmaklar ucunda tabutun taşınıyordu
Sen şofördün şöför Yakup gibi gidiyordun
29.04.2008
Bahattin Tonbul
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Şu Anda

Köyünde birlikte kaldığımız oda
Orası ikimiz için ayrı bir dünya
Baktım baktım da durdum,sen yoktun orada
Sesini de duyar gibi  oluyordum da

İçim titrerdi adeta yaşarken burada
Anardım kaybolu verdin hemen bir anda
Sesiz sakin olacak bu yalan dünyada
Yaşamak zulüm geliyor can bir baksana

Sana doyamadım terk ettin anlasana
Yüreğimin sesine bak,dinle uzakta
Giderken düşünmemiştin,orası başka
Hayat dediğin sanki bir rüya şu anda
Bahattin Tonbul
23.08.2008
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Şu Anda Hatıralardasın

Eski videolara baktım sanki burdasın
Nereye gitsem hep yanımdan ayrılmazsın
Birlikte durmuşuz çoğunda kolumdasın
Ne yapalım Allah ayırdı şu anda hatıralardasın

Ecemi çekmişsin arkadaşlarıyla yaş günlerinde
Serap hocada yanında bakıyor sana inceden ince
Belkide hayat dolu kadın herşeyi ayarlamış kendince
Diyordur başka bilmem neler geçiriyordur kendince

Bahar geldi artık ortalık ısındı canım sevgilim
Senin anılarında durmadan ortalarda ne derim
Ben bunlarla konuşarak daha bir ömür geçiririm
Artık sesinide videolardan arada bir açıp dinlerim

Nasıl bir kader artık yazımız böyle imiş canım sevgilim
Ömrümün çoğunu seninle yaşadım seninle gezdim
Çoğu zaman güldük kimi zamanda kavga edip üzüldük
Ama inan bu ayrılığın vereceği bu acıyı hiç hissedemedim
04.03.2008
Bahattin Tonbul
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Şu Anın Gençleri

Dön hele otuz yıl geri
Büyük küçük hepsinin yeri
Saygı,sevgi hepsi güzeldi
Sorumluluk duygusu ayrı bir hünerdi

Şimdi bak şu çocuklara
Çarşıdan bir ekmek aldırsana
Ne oturuyorsun,kalksana baba
Memleket gidiyor durma sana

Malın var ise yer içer gezer
O bitince de, beri gel peder
Şunu sen al,bu sana yeter
Zamanın bize verdiği keder

Okuyup da ne olacak sın san ki
Kamu personel sınavını kazanacak mısın ki
Siyasetçi olsan ölümüydün san ki
O zaman askere gitmez bulurdum kan ki
(30.6.2007)
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Şu Bedeni Arama

Evlerde anı çok ruhumu deler
Pencerede durur aşkı gölgeler
Hiçbir şeyi söylemedi melekler
Ayrı koydun şu bedeni arama

Seni aşkı benden soğutamazlar
Bedenimde  koru dağıtamazlar
Açıp içerisine bakamazlar
Ayrı koydun şu bedeni arama

Sabahları dinleyemez yari yok
İçindeki yalnızlığın derdi çok
Unutma ki sevenlerin kalbi tok
Ayrı koydun şu bedeni arama
Bahattin Tonbul
14.10.2008

Bahattin Tonbul
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Şu Deli Gönlüm

Ne kadar bağlanmış, şu deli gönlüm
Hala düşünürüm hala severim
Çıkmadı içimden, bitmez bu ömrüm
Deli gibi sevdim, her an överim

Ruhumdaki acı, bitmek bilmiyor
Bu divane gönlüm, onsuz gülmüyor
Umudun sevdası, beni bilmiyor
Deli gibi sevdim, her an överim

Karanlık gecenin, vaardır sabahı
Aşkımız seslenir, bitmez o ahı
Yardana dedim, nedir bu şahı
Deli gibi sevdim, her an överim

Gökyüzünde yıldız, mahkumdur ona
Aniden kayıyor, gelmez o cana
Unutma sevdiğim, geri dön bana
Deli gibi sevdim, her an överim
Bahattin Tonbul
27.9.2016

Bahattin Tonbul
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Şu Derdimi Arama

Büyük olur sevenlerin yüreği
O sevgi ki dağı taşı ezeydi
Hasret olan gönüllere gireydi
Sana yanan şu derdimi arama

Dere tepe düz geliyor hep bana
İçimdeki yaraları açsana
Çare yoktur sızılıyor baksana
Sana yanan şu derdimi arama

Kaybolan gönülde ararım seni
Kimse bilmez  kimselerin derdini
Sen giderken söküp  aldın kalbimi
Sana yanan şu derdime arama
Bahattin Tonbul
14.10.2008

Bahattin Tonbul
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Şu Gönlümü Arama

Çekemedim bunca bütün dertleri
Koyamadım sevgi ile gideni
Yıllarca da kara sevda çekeni
Bulamadım şu gönlümü arama

Küçücük yüreğim,durmadan yanar
Senin için aşkım,her gün çalkalar
Bazen birden durur,her anda kaynar
Bulamadım şu gönlümü arama

Yıldızların kaplardı geçmişini
Yanan bedenlerin gelişimini
Yok etti felek,can devrilişini
Bulamadım şu gönlümü arama

Sular gibi çağlayıp da akardın
Dere tepe demez durmaz bakardın
İniltinden kimselere sormazdın
Bulamadım şu gönlümü arama
Bahattin Tonbul
10.10.2008

Bahattin Tonbul
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Şu Gönlümü Zorlama

Açık kalıp bu dünyada dolanma
Acı çeken başka sevgi bulama
Sensizliğin acısını unutma
Yalnız olan şu gönlünü zorlama

Havada bulutlar yağmur olunca
Yerdeki suları da akar bolca
Bu sevda yüreklerde kaybolunca
Yalnız olan şu gönlümü zorlama

Kışı yazı sende ayırtamazsın
Yüreklerde aşkı kazıyamazsın
İçimde sevdayı yok sayamazsın
Yalnız kalan şu gönlümü zorlama
Bahattin Tonbul
14.10.2008

Bahattin Tonbul
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Şu Kuş Yüreğim

Derince bir nefes alıp,içime çektiğimde
Duyduğum
Rahatlığın verdiği boşluk,sen yanımda iken
Duyduğum tada benzer
Ne kadar zormuş yalnızlık
Sen,sen yok olunca anladım
Ve yaşadım bu boşluğu
Havadaki oksijeni,içtiğim su gibi
Yaşamım da  ihtiyacımmışsın
Hayat  verendin can katardın
Can alırdı bedenin
Anlamak çok zor değilmiş
Bunu yaşamakmış bedelim
Hele o sensiz sabahı gözlemek
İçimde acın,gönlümde yüreğin
Tutmak isterdim ama
Bir türlü yetişemedim
Unutma orada beni
Hala senin için atar bak
Şu kuş yüreğim
Bahattin Tonbul
26.12.2008

Bahattin Tonbul
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Şu Yalancı Dünyada

Sevdayı yürek taşır, hasreti çeken bilir
Yari kaybedenlerin, acısı çok derindir
Özlem ruha alışır, aşkı tanıyan bilir
Şu yalancı dünyada, ölüm elbet serindir

Taşınmaz bir malın var, hayal edip durursun
Senden uzak olan yar, dal versede kurursun
Arkandaki gölgeyi, ayağınla vurursun
Şu yalancı dünyada, ölüm elbet serindir

Yıldızlar doğacaksa, karanlığa ne gerek
Gülbenzin solacaksa,yüreğin olsun direk
Anıları yazsanda, denize aşkı serek
Şu yalancı dünyada, ölüm elbet serindir

Tut eelimi bırakma, sevdaya tutsak olsan
Esir olmuş gönlünü, mahkum edipde solsan
Rüyasına dalıpda, aşkını göğe salsan
Şu yalancı dünyada, ölüm elbet serindir

Bahattin’ı yakarak, vermeyin hiç arayı
Geçmişini anarak, açmayın o yarayı
Mal mülk hep ona kalsa, yarsiz sevmez sarayı
Şu yalancı dünyada, ölüm elbet serindir
Bahattin Tonbul
7.9.2014

Bahattin Tonbul
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Şu Yalnız Geceler

Uyku tutmuyor sensiz şu yalnız geceler
İçimdeki acın yüreğimi adeta delip de geçer
Boş oluyor meydan eğlenemiyor bile gençler
Aşkımızı duymuş hepsi normal düşünemezler

Bakın havanın kızıllığına o bile üzülmüş akşam vakti
Adeta kan kusuyor çevreyi al renge boyamış gibi
Kimi oturmuş kimisi çömelmiş ellerinin arasındaki
Kafalarını zor tutuyorlar üzüntülerinden anlaşılmaz ki
29.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Şunun Yalvarışına

Bu meleği tutamadım kolarımın arasına saramadım
Aniden oldu uçuşun nereye kaçtığını anlayamadım
Neden neden yaptın bunu seni doya doya koklayamadım
Şu andada sensizliğe ve hasretine bir türlü alışamadım

Yakıyor içimi bu acı niçin bıraktın yalnız tek başıma
Çok zor geliyor sensiz acımadın mı hiç can yoldaşına
Arada bak istersen sen gittin gideli dinmeyen gözyaşına
Her gün  ellerini açmış Allah'a bak hele şunun yalvarışına

Gözlerinin bulutu sen gittin gideli geçmiyor hep dumanlı
İçi öylesine acımış ki adeta kaynıyan bir kara kazan olmalı
Yüreğindeki ses durmuyor kulakların da devamlı çınlamalı
Bak diyorum bakamazsın biliyorum ruhun sana doymalı

Kanıma baksan donmuştur belki hiç sıcaklığı bile yok
Her yanım seni arıyor dünyam kararmış karnım tok
Çok çaresiz kaldım sensiz yapamıyorum ne olur artık
Vücudum titriyor sanki elektrik çarpmış heyecan çok
 28.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Şükür Etmeli

Karşısında durma, sen yardımcı ol
Mevla’yı bilenler, şükür etmeli
Sararıp da solma, merhametli ol
Sabırsız olanlar, terketmemeli

Kendiniz hakkında, düşünür isen
Başkaları ile, görüşür isen
Önemlidir düşün, erişir isen
Mevla’yı bilenler, şükür etmeli
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Şüphe Ediyom

Ermeniden özür dileyenlerin
Türklüğünden şüphe, ediyorum ben
Vatana ihanet, edeceklerin
Babasından şüphe, ediyorum ben

Başka bir milleti, savunanları
Dost diye onlarla, avunanları
Kendi canından, olmayanları
Koruyan kişiden, şüphe ediyom

Zalimi haini tanıyorum ben
İnançları hepten, yıkıyor isen
Atanı vatanı, satıyorsun sen
Timsah gözyaşından, şüphe ediyom
Bahattin Tonbul
7.5.2014

Bahattin Tonbul
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Ta Kendisi

Güneş henüz doğuyordu
Erkek dişi fark edilir düşüncesiyle
Hakikatlar aydınlatılıyordu
Ufukta bir bir
Sevip sevenlerin gönlünde idi bunlar
Bazen
Hiç birileri ayırt edilmiyor ne kadın nede erkek
Fark yok sanki birbirlerinden
Eğer varsa gerçek fark
Hepsi bakan kim ise onun gözünde
Hatta görüşlerinde

Karanlıktan korkan geceler
Gündüzü arayıp durur
Sevda çeken sonsuz bilmeceler
Aşkına ağlayıp kudurur

Yaşamında kimi seversen sev
Her zaman ilk sevdiği kadının babasıdır
Erkeğin ise annesi
İyi dinlersen sevda bunun neresi
Belkide hayatın gerçeği
Ta kendisi
Bahattin Tonbul
27.7.2011

Bahattin Tonbul
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Tabiat Ve Yaradan

Dünyada yer içeriz,bütün bunları besin yapıp hazmederiz
Dolaşır vücudumuzu,kimi kana kimini de dışarıya atarız
Hayat bu her halde yaşamak bu,her geleni kabul ederiz
Düşünmeden zararlı olanları  bir kural ile tabiata salarız

Bütün organlar birbirine bağlı,düzeni bozan arızalı
Böbrekler içtiğimiz suyun fazlasını dışarıya atmalı
Kalp kanı düzgün alıp düzgün bir şekilde pompalamalı
Eğer düzenleri olmazsa yaşamımız o zaman zor olmalı

Bütün canlılarda farklı,farklı yapılardan doğmuş
Hepsi sanki tek bir torna makinasından olmuş
Tanrım bütün yarattıklarını birbirine muhtaç koymuş
Eğer birinin nesli azalırsa tabiatın dengesi bozulurmuş
01.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Taç

Yağmur olup yağsamda, saçlarını ıslatsam
Sevmek içimde bir kor, sevilmek inan çok aç
Damla damla düşsemde, yüreğini ıslatsam
Yaşamak yalnızken zor, gönlüme düşmüş ilaç

Kader olsam alnına, geleceğini yazsam
İnmiş kirpiklerine, gecenin siyahı kaç
Yar olsamda göğsüne, sevdamı senle kazsam
Nefes alıpda versem, başına olurum taç
Bahattin Tonbul
6.10.2012

Bahattin Tonbul
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Tad Almaz Oldum

Tad alamaz oldum sen bu dünyadan gittin gideli
Çok ağladım sessiz sessiz yaşamındaki bedeli
Elli bir gün yattın hastahanede,öncekiler seferi
Son anların ağır oldu, gittiğin yerde acı çekmemeli

Onu ancak Allah bilir yaşıyacağı kalacağı o yeri
Sevdiklerini bekliyor orda hesabını düzgün vereni
Sen ben ve dostları daima dua ile yardım etmeli
Ki bizleri orda acı çekmeden koşupda ona yetişmeli
26.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Tadamadım

Yetişemedi garip ömrün bana
Yare doyamadan çekip gittin
Kısa geçi verdi dünya sana
Aşkımızı nerde kaybettin

Acıyı içimde tutamazdın
Ateşi kalbinde yakamazdın
Sen bensiz dünyada yapamazdın
Bıraktığın aşkı tadamadım
Bahattin Tonbul
9.4.2009

Bahattin Tonbul
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Tadan İnsanı

Hayatın çeşidi, rengidir ilaç
Yerine koyarsan, yakar insanı
Sevgiden uzakta, kalmışsa muhtaç
Harcadıkça biter, tadan insanı
Bahattin Tonbul
18.5.2013

Bahattin Tonbul
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Tadaydım

Ağzına alıp da yiyesim gelir
Göğsünde aşkına, yalnız adaydım
Ağalayan gözleri, silesim gelir
Dudağımla seni, sonkez tadaydım

Ruhuna rüzgarı, seresim gelir
Yaralı kalbime, eresim gelir
Sevdiğim güzeli göresim gelir
Dudağımla seni, sonkez tadaydım
Bahattin Tonbul
6.10.2012

Bahattin Tonbul
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Tadı Yok

Yalnızlığın acıları hiç bitmez
Sevenlerin sevgileri kesilmez
Bu aşkı bu sevda hiç de kaybetmez
Durmaz ise ayrılığın tadı yok

Rüzgar olup çiçekleri seversin
Ruhumda uçacak kelebeğimsin
Bedenime girmiş eğilemezsin
Bakmaz isen ayrılığın tadı yok

Yürek deki yaraları dağlama
İçimdeki acıları çıkartma
Senin için bu kalbime dokunma
Durmaz ise ayrılığın tadı yok
Bahattin Tonbul
14.10.2008

Bahattin Tonbul
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Taftan

Adını gizlemez giydiğin kaftan
Sen eşşek değilsen, saklama saftan
Kendini kandırır, verilmiş aftan
Yalanlarla kurur üstünde taftan
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Takılır Gırtlağa

Takılır gırtlağa, bozuksa maya
Elbet vardır seven, sevmeyen güya
Hayat anlamsızmış, yalnızlık haya
Yaşanmış geçmişe, dersen ki rüya

An gelir zamana, tıkanmasa hiç
Sevmek sevilmekse, tükenmesi güç
Namusuyla yaşa, şerefsizi piç
Yaşanmış geçmişe, dersen ki rüya
Bahattin Tonbul
29.9.2013

Bahattin Tonbul
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Takip Ediyor

Özlemim içinde, hasret bırakma
Aha bir yıl daha, geldi gidiyor
Doğduğun o yılla, Hakkı bırakma
Güneşi yıldızlar, takip ediyor

Sana gösterilen, yara değildir
Geçmiş o zamanlar, kayıp değildir
Unutma acıyı, tatlı değildir
Güneşi yıldızlar, takip ediyor

Ay çiçeği gibi çevir yüzünü
İyi niyet ister, aşkın izini
Güneş gören ruhun, verir özünü
Geceyi yıldızlar, takip ediyor

Beraber yürüdük, biz o yolları
El ele tutuşup, eşlik ediyor
Kırk yama gibidir, hayat yılları
Güneşi yıldızlar, takip ediyor

Hatırı var diye, neye yorarsın
Yaşanan tecrübe, adı koyarsın
Ver Allah aşkına, kimi yamarsın
Güneşi yıldızlar, takip ediyor

Bahattin Uzayı, daim hatırla
İnsan dili isyan, etmez yatında
Bu bir imtihandır, Allah katında
Güneşi yıldızlar, takip ediyor
Bahattin Tonbul
6.7.2015

Bahattin Tonbul
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Takvimden

Takvimden bir yaprak düştü diye
Ağlama
Bu yeni günün başlangıcıdır
Bilesin
Son baharda sararıp
Düşen yaprak
Misali
Kışın geldiğini belirtir

İlk baharda oluşan çiğdemler
Baharı müjdeler
Tıpkı güneşin her doğup batışı gibi
Tekrar eder
Hayat senli de sensizde
Yerin üstünde
Devam eder
Ama sevgi sevda ve özlem
Tükenip yeniden açmaz
Durur çıkmaz gönüllerde
Yakar bedini durmadan yorulmadan
Sevdiğim
Bahattin Tonbul
13.11.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Talan Olur

Fırsatlarını iyi bil, hakkı sakın şaşırma
Allah’ına ibadet, gençlikte sevap olur
Akıllı olanlarla, yüreğini taşırma
Yaşlılıkta olanlar, elbette talan olur

Dünya nadir deseler, bunu anlatırmısın
Çoluk çocuk mekanı, farklı tanıtırmısın
Bütün bu olanları, ayrı çoğaltırmısın
Yaşlılıkta olanlar, elbette talan olur
Bahattin Tonbul
6.6.2014

Bahattin Tonbul
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Talebe Duası Yarabbi

Talebeliğin ıstırabından
Hocaların gazabından
Hademelerin nazından
Kurtar bizi yarabbi

Soba diye kullanılan buz dolabından
Her gün toplanan tebeşir paralarından
Kooperatifin kazığından
Kurtar bizi yarabbi

Beş numarayı şaşırtma
Altı numarayı aştırma
Hocalara göz açtırma
Yarabbi.....

Mümessil makam arabası
Kabartma dünya haritası
Bekar hocalara birer nişan halkası
İhsan eyle yarabbi

Kızların şehrinden
Derslerin zorundan
Hocaların sıfırından
Kurtar bizi yarabbi

Teneffüsü uzat
Dersleri kısalt
Hocaları cennetten ırak
Cehenneme bırak yarabbi

Çeçeyi salonda
Tivisti bodrumda
Çiftetelliyi sınıfta
Serbest eyle yarabbi.
(30.6.1971)

Bahattin Tonbul
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Tamam

Tamam sevdiğim canıma
Doyamadım bu dünyada seninle olan yaşamıma
Bana öyle hasret,hasret bakma
İçimi burkuyor o bakışların
Gitmiyor gözümün önünden hala

Yakıyor ciğerimi
Sevgi doluyorum
Kokuna bayılıyorum senin
Yokluğunda
Havayı kokluyorum
Seni bulmak için

Güneşe bakıyorum sıcaklığını duymak için
Rüzgarda hissediyorum ılık nefesini
İçimi donduruyor
Bu dünyadan gidişin
Bulamadım
Arayamadım
Bakamadım bile rengine

Baksana
Sende benim yüzüme
Ne haldeyim ayna yok elimde
İstesem de istemesem de
Dünya durmuyor dönüyor,dönüyor
Hala eski yerinde
12.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Tamam Mı

Tamam Mı

Hiç sevmem ben şahşahayı
Ne paşayı ne de ağayı
Ne olursa olsun
Kendince o çok meşhurmuş
Fotoğraf çekinirken arkasında durmuş
Hemencik
Gidip  yanına oturmuş
Resimi tam doldurmuş
O an oda meşhur olmuş
Ne demek istediğim anlaşıldı mı
Tamam mı
Bahattin Tonbul
14.7.2012

Bahattin Tonbul
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Tamda Severim

Bilmeden ben ham severim
Bir sevdin mi,tam severim
Maymun iştahlıyım bende
Hem döver hem de severim

Geri dön tekrar severim
Ağzımda hepten gererim
Acıya hasretim bende
Hem döver tamda severim
Bahattin Tonbul
21.12.2010

Bahattin Tonbul
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Tanı

Sensiz olan o bakışlar
Kurtarır mı hep bu anı
Sevda çeken yakarışlar
Yüreğimde sende tanı

Dikeni kalbime batmış
Çiçeği de susuz yatmış
Adını sormadan atmış
Yüreğimde sende tanı

Başımı göğsüne koydum
Sevdanı kalbine oydum
Saldığın kokunla doydum
Yüreğimde sende tanı

Anın defeter arasında
Çatlak dudak yarasında
Sevdamızın sırasında
Yüreğimde sende tanı

Karanlık gecede gördüm
Simsiyah saçını ördüm
O canımı hakka verdim
Yüreğimde sende tanı

Bahattin’im bitmez acım
Sevdiğim yar benim tacım
Yaşar iken bitmiş saçım
Yüreğimde sende tanı
Bahattin Tonbul
9.12.2012

Bahattin Tonbul
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Tanırmısın Beni Annem

Uykuda tanımazsın beni annem unuttunmu
Ben oğlun Bahattin ortada olan çocuğun
Bazen üzgün bazende hep mutsuz olurum
Küçükken başımı okşardın nasıl tezden unuttun

Hatıraların yanımda değil Alaca'da saklı
Çoğunu evinde koymuşsun etrafı korunaklı
Yaptığın özendiğin ektiğin çiçekler,çıkıyor hala
Abim ve Fatma,Nurettin Kıymet ona çok meraklı

Koruduğun yattığın yatak değişmiş,yazman duruyor
Bacım Ayten çocukları ile ara sıra Alaca'ya geliyor
Çorum yolundan geçerken sana hep dualar ediyor
Affet ana evimizden hepinize fatihalar gönderiyorum

Dünyada kardeşlerin,çocukların durdukça gelir dualar
Arkandan yaşarken bıraktığın bunca irili ufaklı çocuklar
Bazen nesil değiştikçe uzaklaşı verir onca bütün hatıralar
Şu bir gerçek ki unutamaz seninle aynı sofrayı paylaşanlar
04.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Tanıyor

Hatıralar biter mi
Gönül yardan geçer mi
Aşkımızı el almış
Yaşaması beter mi

Ey yüreğim yanarsın
Aşka nasıl kanarsın
Sensiz duran şu gönlüm
Ateş olup tutarsın

Hasretinle yanıyor
Gönlüm ona kanıyor
Ayrılık kaderimse
Ruhum onu tanıyor
Bahattin Tonbul
18.7.2009

Bahattin Tonbul
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Tanrı Desem

Yar koklamak için lazım
Neyleyim olmazsa ülkü
Yar sarılmak için lazım
Kaybolmazsa malı mülkü

Deseler de inanmazdım
Sevenlere hiç kanmazdım
Acıları yok sanmazdım
Başa gelip çekmeseydim

Dillerinde düşmez adın
Yüreğine ne sapladın
Bedenine cam kapladın
Benim yarim o deseydim

Karanlığın yok sahibi
Gökyüzünün hak sahibi
Sonsuzluğun tek sahibi
Tanrı desem sever miydin
Bahattin Tonbul
25.4.2010

Bahattin Tonbul
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Tanrı Ve Varlığı

Tanrı yakar tanrı yapar herkes ondan korkar ve ona tapar
Yıllarca böyle olmuş güçlü olandan korkup devamlı kaçar
Sonunda boyun eğip dualarla yalvarır ona secde yapar
Sıkıştığımızda aciz kaldığımızda Allah'tan yardım arar

Yılarca böyle bilirim ataisti  birgün elektrik onu çarpı verdi
Baktım ki o kişi bismillah çekerek Allah'a yalvarı yakarı verdi
Daha buna benzer dünyanın o kadar binbir halini göre bildi
Şurası bir gerçek ki Allah tüm insanlık ve inananlar için birdi

Nice dinler gelip geçti bu dünyadan bizleri odur yaratan
Akıl verdi fikir verdi bazen acı bazende rengimizi saraltan
Herşeye boş verip dünya işine dalıp geleceği ahireti unutan
Bizlere ders olsun diye sevdiklerinden ayırıp kendisini hatırlatan

Hala anlamadın mı sonsuz olup sonsuzluğu ruhumuza katan
Bizi biz olarak sevip kendisine kul olarak ibadet yaptıran
Sevdiğimi alıp toprağa koydurup onu bağrında saklayan
Allah'dır o yaşarken inanıp ondan başkasına tapılmayan
20.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Tanrım

Allah'ım sabır ver bu seven yüreğime
Hatta benim gibi sevdiğinden ayrı düşenlere
Acı acıtarak geçmiyor,
Günler yarsiz bitmiyor
Saatler anılara yetmiyor
Saniyeler,saliseler birbirinden farklı gitmiyor
Tanrım
Unutma onları
Sevmektir tek suçları
Gökyüzünde yıldızları
Kayıverse hemen şimdi
Düşmezlermi her ikisi sonsuzluğa
Kaybolmayan umutsuzluğa
Karanlıktan korkusuzluğa

Yer eder mi sevda dersin
Seven yürek aşkla sevsin
Hasret kokan bedendesin
Ayrılığa hiç düşmesin
Güneş ufuktan eksilmesin
Her şeyin sebebi sensin
Eşsiz ve benzersizsin
Tanrım
Bahattin Tonbul
20.11.2009

Bahattin Tonbul
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Tanrım Affetsin

Hasreti yüreğe
Acıyı sevgiye
Aşkımız kalbimde
Sevdamız içimde

Semayı bedene
Elbise giyene
Dileği verene
Ömürü görene

Gözyaşı anıya
Ba aşı tanrıya
Ruhunu uzaya
Ayrılık silaya

Korkuyu mevlaya
Sorguyu semaya
Hayali rüyaya
Maziyi deryaya

Buğdayın başağı
Ölümden aşağı
Elleri havaya
Duayı mevtaya

Anılar saplarım
Kelamı toplarım
Sancılar bedenden
Allah' a taparım

Oynarsan lotoyu
Sahnede kantoyu
Unutma bunları
Yoğurtma unları

Ayrılık seninle
Kokunsa teninle
Sözlerin hepsine
İzlerim tersine

Dilimle söylerim
Nilgün'ü beklerim
O benim sevgilim
AlemdeTek eşim

Adımsa Bahattin
Hakkımsa sabretsin
Cennette yarimi
Tanrımda affetsin
Bahattin Tonbul
27.9.2009
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Tanrım Bizi Bağlamış

Sana sesleniyorum, sesimi duyarmısın
Ne güzel de yaşarmış, o yarim cennetinde
Yaşanan hep rüyaymış, yar bana uyarmısın
Tanrım bizi bağışlar, bu onun hikmetinde

Bekle beni orada, bensiz nasıl yaşadın
Toprak bensiz bağladı, yüreğinde taşıdın
Aşkın ile ateşdim, hayalimde yaşadın
Tanrım bizi bağışlar, bu onun hikmetinde

Ne gönüller doldurdun, sen dünyada yoruldun
Kayboluşun hikmetti, akan suda duruldun
Yar sen beni çok sevdin,  tek bakışda vuruldun
Tanrım bizi bağışlar, bu onun hikmetinde

Sevenleri kıskanır, aşktır onun hilali
Umut içimde ateş, sevgi bir tek vebali
Toprak nasıl ağlamış, ruhtur yarin son hali
Tanrım bizi bağışlar, bu onun hikmetinde
Bahattin Tonbul
8.1.2016

Bahattin Tonbul
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Tanrım Ekerse

Ağaç yaprakları,dökmüyor artık
Yerdeki toprağı,tanrım ekerse

Yarim bu alemden gitmiştir  ise
Yüreğimde ateş,sönmüyor artık
Göçmen kuşları da,terk etmiş ise
Ağaç yaprakları,dökmüyor artık

Gönlümdeki güneş,nasıl parlıyor
Sensiz olan beden,acı çekerse
Yalnız kalan ruhun,gözü karlıyor
Yerdeki toprağı,tanrım ekerse
Bahattin Tonbul
8.9.2009

Bahattin Tonbul
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Tanrım Ne Deyim

Bir kuş yakaladım,gurbet elinde
Aldım kucağıma döndüm evime
Yuva yaptım ona,kendi yerimde
Can kuşumu kaptın,tanrım ne deyim

Alışması zordu,sevgi olmazsa
Tedirgin olurdu,anam bakmazsa
Yengem ve kıymeti,hiç tanımasa
Yatmaya gelmezdi,can kuşum benim

Girdiği ortamda,gülerdi yüzü
Kimseye kıymazdı,geçmişi özü
Yaptığı sohbette,dinlenen sözü
Kaybettim kuşumu,tanrım ne deyim

Küçücük yüreği,çarpar dururdu
Çektiği acılar,içini burktu
O pis hastalıksa,nasıl kuruttu
Can kuşumu aldın,tanrım ne deyim
Bahattin Tonbul
11.09.2008

Bahattin Tonbul
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Tanrım Toprağa Gömmüş

Hiç gitmiyor oradan
Yaşarken kalpsiz olmaz
Sevda çıkar aradan
Yarin yüzü hiç solmaz

Hayatımın  sevdası
Seni yakalamıştı
Gönüllerin sedası
Ruhumu kaplamıştı

Tutamazsın gölgemi
Güneşi bulut örtmüş
Atamazsın sevgimi
Tanrım toprağa gömmüş
Bahattin Tonbul
8.6.2009

Bahattin Tonbul
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Tanrımın Dileği

Senin ve tüm inananların Allah'ına kurban olayım
Verende o,alanda o
Yakanda o söndürende odur
Onsuz olmuyor beden
Yaşamak onsuz olur mu?
Diyebilirmişsin sevda acı neden?
İçerimi çizen
Belki de sevgiden

Hasret olan yağmurun toprağa kavuşması gibi
Bir sünger gibi içerine alsan
Derinlerde kaybolup kaynak olsam
Dolaşsam dolaş samda  yeryüzüne çıkmasam
Tekrar buhar olup ayrılmasam
Sonsuza uzansam
Biliyorum elimde değil bunlar
Tanrımın dileği
Bahattin Tonbul
13.6.2009

Bahattin Tonbul
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Tanrımın Meleğisin

Canım sevgilim sen bu ellerden gittin gideli
Yüreğimizdeki acının sızısı hala gitmedi
Çocuklarımıza senin sofradaki eksikliğini yemeklerde
Hissettirmemek için her gün değişik tatlar yaptım
Ne kadar zormuş bütün bunlar,başlı başına bir işmiş
Yaşarken seninle birlikte küçümserdim
Arada sorardın bana
Ne yapayım ne yersin diye
Bense senin damak tadına güvenirdim
Sana bırakırdım hep
Şimdi bende o anların zorluğunu tattım ve anladım
Neyse ki idare edecek aşamaya geldim
Lakin senin sevgini kokunu hatta aşkını
Yalnızlığını,yüreğime serdim
Onlara vermedim

Hep eksikliğini andılar
Ben olmadığım anlarda için,için ağladılar
Bunu hissediyordum
Bende yalnız kaldığımda seni çoook özlüyorum
O kadar ki omuzlarımdaki yük içimi eritiyor
Yutkunamıyorum sensiz
Çevreme bakamıyorum
Senden güzeli senin gibi kokanını göremiyorum
Bir daha

Dünyada kalmak istememin tekbir sebebi var
Bu acıyı çekerken
Sana aşkımıza dualar ediyorum her gün
Günahlarının bağışlanması için Allah’ıma yalvarıyorum
Bilmiyorum faydasını görüyor musun
Ama hissediyorum ki melekler gibi uçuyorsun
Gökyüzünde bizleri izliyorsun
Çünkü sen yaşarken gönlü bol,merhametli
Sevgi dolu yüreğinle yardım etmeyi severdin hep
O saf temiz kalbinle parçalardın kendini
Acılarını düşünmez başkalarının acısını dert ederdin içine
Sen yaşarken de gönlümün meleği idin
Şimdi Tanrımın Meleğisin sevgilim
Bahattin Tonbul
18.7.2009

Bahattin Tonbul
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Tanrının Bahçesinde

Temiz beyaz kefen ile karışacağın toprağa bıraktık
Senin bedenini
Ya ruhun,ruhun bizimleydi
Tüm sevdiklerinle
Her gece yatak odamızın penceresini açık bırakırdım
Gelirsin diye
Olsun gelmedin
Ama belki bir gün gelirsin
Değil mi?

Bazen bir karaltı görüyorum evin bir köşesinde
İşte o an kalbim heyecandan küt,küt atıyor
Sensin diye
Yaklaşınca aniden kayboluyor karaltı
Anlayamıyorum o zaman
Damarlarımdaki kanın sıcaklığı vuruyor
Alev gibi beynime
Kalkıp oturuma geliyorum yatağın orta yerinde
Terden sırılsıklam olmuş bedenim
Titriyor durmadan seni gördüm diye
Gözümü açtığım da yok oluyorsun
Neden… nedendir söyle
Sevgilerin acı oldu artık
Sensiz bu garip yüreğime

Bak ben hep kendimden bahsettim durdum
Oradaki dedikodulardan hiç bahsetmiyorsun
Ağrın ve sızıların gitmiş
Bizlerin perişanlığını izliyorsun
Seni çok seviyordum  dinlerken
Şimdi ise orada
Hissediyorum seni cennet bahçelerinde
Durmadan geziyorsun
Hatta açmışsın kollarını
Beni ve çocuklarını bekliyorsun
Tanrının sonsuz bahçesinde
Sana selam olsun
Bahattin Tonbul
8.9.2009

Bahattin Tonbul
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Tartışmaz

Kaderimiz ayrıldı
Sana rabbim sarıldı
Toprağına girince
Ruhun yerden sıyrıldı

Acıların gitmedi
Sana bakma demedi
İçindeki sevdanı
Boştan yere itmedi

Karanlıklar ışımaz
Ayrılınca karışmaz
Yarini yalnız koyan
Bu alemde tartışmaz
Bahattin Tonbul
3.4.2009

Bahattin Tonbul
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Tasa

Birbirinizi hep seviniz
Bir arada olmak çok kısa

Zamanı değerlendiriniz
Ölüm elbet yaşanan yasa

Sevgi aşkta enson eviniz
Bozulmasın bütün bu tasa
Bahattin Tonbul
17.8.2014

Bahattin Tonbul
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Tastamam

Yumuşak sıcak ellerin
Vücumu okşayışı,canıma can kattı
Seni hemen özledim
O anda her şeyim darmağan dağınıktı
Kendimi sana teslim ettim
Sonra evet sonrada esirin oldum
O kokun varya dağ kekiği kokun
Çıkmaz içimden her an senle sensiz
Yaşıyor yüreğimde bak
Bu yalan dünya
Hem sana hemde bana
Sanki çorak

Senle gerçekler durur,kalbimde
Çıkmaz hiç birisi bütün kurur anılar
Kainat sessiz kalmış,
Yorulmuş,hatta zaman
Geçit dahi vermiyor
Tünelmiş bunca meydan
Bekliyor bak seni sensiz
Bıraktığın bu son akşam
Ağlıyor hata benimle yaşam
Acı tatlı sarılmış
Hayaller vermiyor  mekan
Tut istersen elimden bırakma
Ölüm çıkmaz yakamdan
Çek geceyi içine
Gece çekmiş tastamam
Bahattin Tonbul
5.3.2012

Bahattin Tonbul
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Taş Değil Toprak Örtün Üstüme

Göz yaşların olurdum ne olur dursaydın burada
Canımdan can alsaydın kalırmıydın yanımda
Seni öyle sevmişimki göremiyorum rüyamda
Ne olur taş değil toprak örtün yanan bağrıma

Ben ayrı,çocuklar ayrı dostlar durmadan soruyor
Çok uzak gittin adını andıkça içim hep ağlıyor
Canım neden kaçtın başım felaket adeta çatlıyor
Ne olur taş değil toprak atın üstüme canımı yakıyor

Belki bilemezsin taşı çakılı ona göre seç
Öldükten sonra farkedermi bütün gerçek
Alacağın dua ve sevabı ayrıca gel geç
Bak benim üstüme elenmiş toprak gelecek
06.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Taşa MI Döndü

Ölümü tadınca,topraktı son yer
İçindeki ateş,aniden söndü
Duran haki katı,gönüllere ser
Bitmeyen sevdası,taşa mı döndü

Tüketti aşkını,yaratan için
Unutmaz ruhunu,yaşatan için
Sessizce terk etti,Allah’ım için
Bitmeyen sevdası,taşa mı döndü

Buz gibi bir dağı,çöle çevirdi
Koskoca kayalar,hemen erirdi
İsteyen anında,ölü verirdi
Bitmeyen sevdası,taşa mı döndü

Özlenen sevdanın,gerçek aşıydın
Ağlayan gözlerle,sanki şaşıydın
Yaşanan dünyanın,sense kaşıydın
Bitmeyen sevdası,taşa mı döndü

Gururunu sözde,duydun ve sardın
Aşkımızı özde,yalnızken kardın
Gece karanlıkta,yıldızken vardın
Bitmeyen sevdası,taşa mı döndü
Bahattin Tonbul
7.8.2011

Bahattin Tonbul
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Taşı Eritir

Yürüdüğün yolda, engeller çoksa
O yol seni alıp, bana getirir
Tükenen zamanı, saplanmış oksa
Bilki o yol diken, taşı eritir

Hayaller tükense, anılar umut
Geceler karanlık, rüyayı unut
Gördüğün dünyada, mazarın konut
Bilki o yol diken, taşı eritir
Bahattin Tonbul
2.7.2014

Bahattin Tonbul
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Taşı Sarsam

Dur durdurabilirsen,seven gönlümü benim
Yanan yüreğindeki,kor ateşini karsam
Aşkı tutabilirsen,titrer o sensiz tenim
Sensiz kalan bağrıma,koskoca taşı sarsam

Bakamadı gözlerin,çaresizdi gözlemin
Unutulmaz sözlerin,delse de kalbi yarsam
Geçmişinde karanlık,anılarda özlemin
Sensiz kalan bağrıma,koskoca taşı sarsam

Haydi be kaçtın bur dan,kaybettirdin  izini
Öyle uzaklaştın ki,tutmaz artık dizini
Ellerinle kazıdın,kalp de duran bizini
Sensiz kalan bağrıma,koskoca taşı sarsam

Gittiğin o yerlerin,gerçektende çok ırak
Göğsündeki acıyı,atma gönlünce bırak
Çektiğin bu sevdanın,aşkı belki de çırak
Sensiz kalan bağrıma,koskoca taşı sarsam

Nerede yakaladın,o kanserli bir düğüm
Gece rüyalarımda,hayalini gördüğüm
O simsiyah saçını,ellerimle ördüğüm
Sensiz kalan bağrıma,koskoca taşı sarsam

Bahattin’im yalnızken,ruhunu açıyorum
Gök yüzünde buluta,umutla kaçıyorum
Işıl ışıl parlayan,yıldızlar saçıyorum
Sensiz kalan bağrıma,koskoca taşı sarsam
Bahattin Tonbul
28.8.2010

Bahattin Tonbul
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Taşı Sevdiğim

Ellerim titriyor,içinde aşkın
Yüzüne gülüyor,yakacak sandım
Maziyi tarıyor,telaşlı şaşkın
Seni soruyor,acınla kandım

Kalbinde sevgimi,tutu  verseydin
Düşmezdik dillere,canım sevgilim
Yağmurun altında,ıslanı verdin
Beni kollarında,taşı sevdiğim
Bahattin Tonbul
3.2.2009

Bahattin Tonbul
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Taşırsa İnsan

Bir gelirin yoksa, aç kalır insan
Dostun düşmanından,dokunsan noksan
Yemeyip içmeyip, gerçekten toksan
Dünyada huzuru, gönlünde tutan

Seven sensiz, ateş, gönülde yatan
Rüyada  yaşayıp, yürekte tutan
Ne verdin ki tene, hayalsiz batan
Dünya huzurunu,taşırsa insan

Sevdaları umut, geleceği nar
Bundan böyle düşün, anıların var
Karanlık geceler tüm gözümde zar
Dünya huzurunu,taşırsa insan
Bahattin Tonbul
4.5.2013

Bahattin Tonbul
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Taşıya Bilmek

Sevmek sevilmekse, yaşam demektir
Yarin acısını, hep üslenmektir
Kötü anı geçmiş, aşabilmektir
Sevdiğin insanı, taşıyabilmek

Güzel hoşa gider, aşk eğlendirir
Duygu coşku verir, yar güvendirir
Birbirini bağlar,  ilgilendirir
Sevdiğin insanı, taşıyabilmek
Bahattin Tonbul
11.8.2013

Bahattin Tonbul
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Taşıyorum

Nasıl gelip geçti,şahane yıllar
Bazen bir koku oldu günümde
Bazen yüreğime doldu ve soldu
Hep seninle yaşadı
Umut dolu son anlar
Gözyaşımı ısıttı
Söylediğin eski tüm şarkılar
Dudakların unutulmaz ıslaktı
Neşe dolmuş bütün yarınlar
Eksiksiz hatırlarım
Ateş almış öksüz mahsun  çağrılar
Koklarım özlemle yalnız çiçekleri
Lale gül hatta kuruyan dikenleri
Kuşlar ağaç ekti yuvalarına
Gönülden taşıdı çeri çöplerini
Nasıl yakalanmıştım
O sıcacık elleri
Gece hayallerimde
Öksüz kalmış sade tatlı dilleri
Geri dönecek diye
Bitmez yarin o güzelim halleri
Akar durmaz bilmeden
Seli sulu  selleri
Bırak artık kalbime,sal kendini
Seni ben taşıyorum hayallerimde
Yüreklerden kopacak bak
O sonsuz unutulmaz anı yaşıyorum
Belkide zaman ile tek başına
Alışıyorum
Bembeyaz kar altında kalmış
Ufkuna şaşıyorum
Geri dön artık ne olur umut ver bana
Ölmeden bu canı sensiz taşıyorum
Bahattin Tonbul
6.1.2013

Bahattin Tonbul
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Taşmı Basmış Teyzem Yüreğine

Nasılda taş olmuş bir yürek ağlamıyordu bile düşün sene
Önce eşini,sonra bir oğlunu kaybetti durup duruken köyünde
Kan davasından birisi düştü hapishanede müebbet yedide
Diğeri geçimderdi için gitti Almanya ya yatıyor oda camilerde

Köyde mal mülk duruyor,arkasındaki komşusu kanlıları oldu
Üç yıl sonra nasıl bir adaletse anlaması zor  tahliye olmuşdu
Bunun üzerine diğer kardeşi babalarını ve amcasını vurmuşdu
Oldu adı kan davası yargılandı müebbetle ve düştü yirmidört seneye

Tam bunlar yaşanırken oğlunun biri kalp krizi geçirdi birden bire
Nasıl dayanıyor yüreği anlamak kolay değil,oda öldü dinle hele
Yaşıyor duruyor dünyada hala bekliyor yetimleri ve diğerlerini
Çok güzel bir kadındı o belli elmacık yanakları çıkmış  beklesene

Kardeşlerinin sondan iki öncesi yedi bacılardı hepsi dayansana
Bilmem ama Allah inanılmaz güç vermiş ona hele bir baksana
Yatamıyor,oturamıyor duramıyor sürekli bir yerde atmış hepsini
Yakıyor yüreğini ama, kim ne hissedecek o,taş basmış bağrına

Ah teyzem ah çekmek birşey değil yanan yüreklere ah
Sadece dışarıdan bilmeyene geliyor,baksana onlara vah
Bizler sayıp geçtik bütün bunları ama,yaşayan kadere bak
Allah sabır versin,uzun ömür versinde bu dünyada konuşsak
06.05.2008
Bahattin Tonbul
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Tat Almadım

Şaka şu ka bir yıl oldu
Düşünmeden hayat buydu
Yüreğimde sevgin sondu
Yaşamaktan tat almadım

Çok bekledim seni andım
Rüyalarda bulamadım
Hayallerde hep sakladım
Yaşamaktan tat almadım

Gönlüm sensiz acı dolu
Ruhumdaki izin çoktu
Betim benzim birden soldu
Yaşamaktan tat almadım

Hayat sensiz bir boşlukmuş
Fotoğraflar bozulurmuş
Beynim ise her an sarhoş
Yaşamaktan tat almadım
Bahattin Tonbul
7.1.2009

Bahattin Tonbul
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Tat Almaz Dillerim

İçten acısı dinmiyor,deniz yutmuş bembeyazı
Çıkartabilmem için izin ver,tutmuyor ellerim
Rüyalardan gitmiyor canım,ne müthişti o yazı
Sevdiğim kız toprak olmuş,tat almaz artık dillerim

Eşe dosta sordun yetmedi sağda solda koşturdun
Aynı yerde durmadın,hep beni sordun soruşturdun
Tekbir yerde tutmadın,gönlümü açıp buruşturdun
Sevdiğim kız toprak olmuş,tat almaz artık dillerim
Bahattin Tonbul
1.7.2010

Bahattin Tonbul
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Tat Beni

İçki kadehlerinde, ararsan bulamazsın
Ben orada değilim, kalbinde ara beni
Umudunu yitirme,bensiz sen olamazsın
Bardakların boşaldı, son yudumda tat beni

Sevdedi deli gönül, kadehler kırılmazsa
Geçtigitti bir ömür, dudaklar yarılmazsa
Hayat sana acımaz, yar sana sarılmazsa
Bardakların boşaldı, son yudumda tat beni

İlim irfan göresin, unutma cetin atan
Uzaklarda hiç değil, senden ayrılıp yatan
Kadehlere dön bir sor, aşka zehiri katan
Bardakların boşaldı, son yudumda tat beni
Bahattin Tonbul
14.3.2017

Bahattin Tonbul
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Tatdım Canım

Kendine yok güveni
Şair yazar öveni
Yoktu bu alemde düzeni
Ozanların yazanların şahısın
Belkide padişahısın
Övülmeye layıksın
Söyle Allah aşkına
Sen kimin dayısısın
Yalnız kalsam bile bomboş akmadım
Akacak yakacak yürek tatmadım
Bir kere tatdım ama
Onun gibisini bulamadım
Hep onu andım
Bilmeden  tatdım canım
Bahattin Tonbul
14.7.2012

Bahattin Tonbul
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Tatlı Dillı  Yar

Şarkılar  altında, şirin sözlüdür
Bir nefesdi alan, güzel gözlü yar
Sen sevdikten sonra, özel yüzlüdür
Hiç aklından çıkmaz, tatlı dilli yar

Aklıma düşürdün, kadermiş susmak
Yüreğim ağrıyor, bilinmez kusmak
Dağların ardına, kaçıp da pusmak
Hiç aklından çıkmaz, tatlı dilli yar

Haykıra haykıra, sustum öğrendim
Yalınız kaldıkça, aşktan iğrendim
Acısı içimde, onsuz değerdim
Hiç aklından çıkmaz, tatlı dilli yar

Öyle bir yerde yüz, cennete aksın
Gezdiğin o yollar Allah’a çıksın
Dualar ediyom, yalvaracaksın
Hiç aklından çıkmaz, tatlı dilli yar

Sıkıntılar hayra, Rabbim evirsin
Umudumuz aşkta, gönül çevirsin
Zamanı yılları, silen devirsin
Hiç aklından çıkmaz, tatlı dilli yar

Bahattin güzellik, özeldi hüzün
Verende alanda, utanmaz yüzün
Sonu hayır eyle, cennettir özün
Hiç aklından çıkmaz, tatlı dilli yar
Bahattin Tonbul
18.9.2015

Bahattin Tonbul
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Tatlıdır Hayat

Tatlıdır hayat tatlı olmayan ayrılık ikisi durursa burada
Hüznünü acıyı taşırsın o zaman çekecek güç varsa onda
Güle baksana ömrü boyunca,hep dikeni saklar koynunda
Tuzu biberi hatta ekşisi olursa yenmez mi kardeşim o çorba

Yaratılmışın yemeye biliyorsun ağzının tadını sen
Hiç gördün mü tuzu biberi olmadan yemek yiyen
İşte ayrılık hasret aşkı yeşerten hatta körükleyen
Olmazsa olmazlardan bu tek,tek sayıp belirtilen
08.09.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Tatmak

Ağaçlara bak yapraklar,yemyeşildir
Kökünü çevirir sular,can değildir
Gökyüzünden karbon alır,sonradanda
Tüm bedene hayat verir,geliştirir

Doğanın canı cananı,kara toprak
Altında cansız yatanı,düşen yaprak
Karışır kaybolur birden,bu alemde
Sevda dediğin acıyı duyup tatmak
Bahattin Tonbul
10.5.2009

Bahattin Tonbul
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Tatmak İsterdim

Bir zamanlar sende, benim ömrümdün
Yüreğine sahip, olmak isterdim
Yıllarca hep sevdim, benim gülümdün
Çektiğin yarayı, sarmak isterdim

Gece karanlıkta, bensiz uyurdun
Ruhumun goncası, kime duyurdun
Çekip gittin elden, neyi kayırdın
Çektiğin acıyı, tatmak isterdim

Güzelliğin bende, bir sevda gibi
Kurudu  kavruldu, telde saz gibi
Özleyen gönlüme, doğ mehtab gibi
Aldığın yarayı, sarmak isterdim

Güle gül demesi, elbette zordur
Bülbülün şarkısı, yürekte kordur
Feryadı dünyayı, hep sarsıyordur
Koyduğu acıyı, almak isterdim

Hırsızla arsızla, kimle dolaşır
Diken gülü sarmış, bülbül dalaşır
Sefasını bulmak, sana yaraşır
Verdiğin acıyı, almak isterdim

Bahattin yarini, alsa bağrına
Toprak sebep olmuş, gelse çağrına
Sevda mahkumusun, girse ağrına
Çektiğin acıyı tatmak isterdim
Bahattin Tonbul
29.11.2014

Bahattin Tonbul
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Tatmayınca

Oylum oylum hep oyulur
Seven yürek kaybolunca
Sevilenler bak  soyulur
Sevdiğim yar yok olunca

Aşka hesap mı sorulur
Gönül yardan ayrılınca
Anıları hep kurulur
Kollarıyla sarılınca

Ruhum hergün sevda arar
Yarim burda olmayınca
Yüreğime ateş sarar
Hasret aşka doymayınca

Bahattin'im yari arar
İçerimden akan kanlar
Sevdaları kalpten yarar
Acıları tatmayınca
Bahattin Tonbul
12.12.2009

Bahattin Tonbul
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Tatsınlar Balam Tatsınlar

Tatsınlar balam tatsınlar dilimize baksınlar
Senin dilinden bal benimkinden de yağ akıtsınlar
Senli sensiz şu yürekte heyecan yaratsınlar
Kurda kuşa ayrı ayrı dilek tutup sorsunlar

Doysunlar artık doysunlar bütün aşıklar
Kavuşanlar kavuşmayanlar dilek tutsunlar
Bu dünyada değil ahirette buluşsunlar
Tanrı katında onlar birleşip mutlu olsunlar
Bahattin Tonbul
4.1.2007

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tatsız Tuzsuz

Sensiz yaşamak tatsız tuzsuz geliyor
Hayat dediğin ne kadarda hızlı gediyor
Düşünceler hayaller tek,tek tükeniyor
Bekle sevgilim gün dediğin ne ki
Hemencik bitiyor
25.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Taze Fasulye Yemeği

Benim yanımda özel bir yeri vardır,taze fasulyenin
Balıkesir'de okurken lokantalarda hep onu isterdim
Üstüne sarımsaklı yoğurduda bolca bir güzel dökerdim
Tadından yemeye doyumaz parasızlıktan ekmeği bol yerdim

Fasulye dalından taze kopmuş ise önce uclarını kesersin
Sonrada ikiye üçe hatta büyüklüğüne göre dörde bölersin
Soğanı biberi domatisle birlikte önceden güzelce halledersin
Üstüne doğranmış fasulyeyi katar karıştırır ocakta pişirirsin

Suyu az olursa biraz su katar tuzunuda ekledinmi
Kaynatıp işte oldu taze fasulyeli yemeğini yedinmi
Unutma sakın sarımsaklı yoğurduda destekledinmi
Tadından yenilmez senin taze fasulyeli yemeğin değilmi
23.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Tecrübe

Tecrübe destekdir, uygulanırsa
Özellik taşıyan, gerçek ilimdir
Hikmeti bilgiye, o dayanırsa
İnsanı sanatı, hepsi bilimdir
Bahattin Tonbul
4.1.2014

Bahattin Tonbul
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Tek Başına

Bu alem ölümlü, her canlı gibi
Sende tadacaksın kurtuluş yoktur
Acılar içinde kırılmış ipi
Tek başına bulsan, bağlayan çoktur
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Tek Bir Haber

Ölüm gelsede korkmam, bana hep derdin ya
Koparma ne olursun, beni o gözlerinden
Yaşarsın yar ölmedin, yüreğini verdin ya
Tek bir haber çıksada, unutmam sözlerinden

Ciğerinden çıkarma, sevdamız yüzlerinde
Çekme o dudakları, ateşin özlerinde
Ömrümü sana verdim, sızlayan dizlerimde
Tek bir haber çıksada, unutmam sözlerinden

Nefesim kesilsede, öperken içim kurur
Yalnız ikimiz kalsak, ağlayan nerde durur
O feleğin sillesi, bilmeden müthiş vurur
Tek bir haber çıksada, unutmam sözlerinden

Karanlıkta geceyi, yıldızı sordun bana
Saçma da olsa bekle, sevdamız hepten sana
Uzaklarda arama, yüreğin dardır cana
Tek bir haber çıksada, unutmam sözlerinden
Bahattin Tonbul
18.8.2012

Bahattin Tonbul
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Tek Göz Pencere

Sanki hapishanedeyim şehirde doğdum şehirde yaşadım
Evler beton ormanı, çayırı. çimeni, toprağı hiç bulamadım
Yıllarca okudum esaret altında durdum ve soluyarak kaldım
Yaşarken dostlar bir hapishanede tek göz pencereden baktım

Vakit geçmiyor orda eğlence her an yok saatler duruyor
Yaşam öyle zorlaşmış ki dost arkadaş bir türlü bulunmuyor
Hatıralar duvarlar ötesinde mektuplarda albümlerde duruyor
Dünyada yaşarken sanki hapishanenin penceresinden bakıyorum
02.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Tek Hücreli

Tek hücreli paremesyumlara bakın
Bir şey arıyormuş gibi gezerler doğada
Bilinçsizce gezerler ordan oraya buraya
Düşünemezler insan gibi değiller ya

Basit fiziksel veya kimyasalda olsa da arayış
Yiyecek bulma veya gelişe bilmek için doğada
İşte merakın iç güdüsele dönüşümü budur ya
Araştırırlar kolaçan ederler yaşadıkları dünyada

Merakın eyleme dönüşümü yaşanır doğada
Hareketli ve hareketsiz yaratıkların yaşamında
Toplanır yorumlanır tüm bilgiler genişler ufuklarda
Cansızlardan ayırtır,insanlara yakınlaşan özellik bur da
19.06.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Tek Kalan Yürekler

Yarı aç yarı tok seven gönüllerde
Bitmeyen çile doludur içlerinde
Kimse kimseyi anlayamaz
Tek kalan yüreklerde.

Bir gün yarinden ayrılırsan eğer
İşte sana söz dahi söylemesinler
Senin yaşadığını göremez kimseler
Yalnız kalan garip yürekler

Allah’ın bazen yaşarken yaptığı alan
Haydi dostum dayan bu bir imtihan
Göreceksin kazanırsan yarsiz bu alan
Yalnız kalan yürek biraz daha dayan
14.05.08
 Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Tek Suçlu Kalbim

Söylenecek aşkımı, bekletecek yüzüm yok
Ne kaderin ne yarin, çaresizmiş baksana
Dilden diledolaşan, kalp ağrıma çözüm yok
Şıp sevdi bu yüreğim, tek suçlu  kalbim sana

Sevdanın esiriyim, bu sevgimi soran yok
Ayrılığı  yazanlar, bedenlerde sanki ok
Anıları silecek, bekletecek zaman çok
Şıp sevdi bu yüreğim, tek suçlu  kalbim sana

Yıllar yılı söylendim, özlemim dert kalacak
Sensiz kalan ruhuma, senin sevdan dolacak
İçmiş garip serseri, yari nerde bulacak
Şıp sevdi bu yüreğim, tek suçlu  kalbim sana

Hayaline kapılıp, aylarca seni sevdim
Ölçüsü yoktu onun, seni hergün bekledim
Ruhum tutsakmış sana, inan onu özledim
Şıp sevdi bu yüreğim, tek suçlu  kalbim sana

Bir kanat çırpıp gelsen, başka söze ne gerek
Yari hiç unutamam, rüyası elbet gerçek
Ellerinden tutarak, Allah katına erek
Şıp sevdi bu yüreğim, tek suçlu  kalbim sana

Bahattin gülbahçesi, aşkımızı isterse
Kollarınla sıkarak, bu canı sana verse
Mesafelere rağmen, her an yanında görse
Şıp sevdi bu yüreğim, tek suçlu  kalbim sana
Bahattin Tonbul
11.2.2015

Bahattin Tonbul
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Tek Varlığım Yine Sen

Sen gittikten sonra zaman nasıl geçer bilmem
İçimde ki sıkıntılarını bir türlü gönderemem
Çok yalnız kaldım sevdiğim,kimselere diyemem
Bardağımdaki kadeh de ararım seni dışarıda göremem
Sevda ateşinle yanıyorum canım söndüremem bu alevini

Haykırmak istiyorum bu sensiz geçen yalnızlığıma
Kahroluyorum üzülüp ağlıyorum inan bu anıma
Sen benim canımdın,gülümdün hatta kanım
Ellerimle büyüttüğüm nadide bir çiçeğimdin sen
Koklamaya kıyamadığım tek varlığımdın yine sen
30.06.2008
Bahattin Tonbul
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Tekmil Teyzem'e

Tekmil teyze teyzelerin neyi desem bilemem ki
Severek evlendin şanslısın öyle bir sevdin ki
Tonbul'ların geliniydin ev kalabalık bölüşemen ki
Üç kardeş bir evde yaşayınca çocukları  ayırt edemen ki

Bir müddet ata erkil yaşadınız hayatınız karma karışık
Sonradan ayrıldınız güya gaynana gayın abayla yaşadık
Dört oda bir salonda on nüfus bir arada olup paylaşdık
Sevgi var ya sevgi bütün bunların üstüne koklaşırdık

Çifçilik ev hanımlığı hepsini  bir arada yaptınız
Çift sürülürdü peşinden arada ayrık  toplardınız
Eniştemle arada buluşur dertleşir paylaşırdınız
Severdi eniştem ayrı bir yerde duramazdınız

Allahım bu nasıl aşk bu nasıl sevgi her yerde birlikte gezerdi
Tekmil teyzem arlanır ama Mustafa eniştem deli gibi severdi
Çok düşünür atasına saygılıydı eniştem kimseye laf söyletmezdi
Bütün sıkıntıyı ve yalnız kalamamasına baba sevgisi karşı gelirdi

Çok çalışırdı ona buna laf sölemesini istemezdi
Eksik tarafını saklardı eniştem teyzeme diyemezdi
Onu çok severdi eniştem laf işitmesinide çekemezdi
Muhabbeti sever çocukla çocuk büyükle büyük olurdu

Eniştem ölmedende çok korkardı
Çünkü sevdiğinden ayrılmak onu yıkardı
Çocuklarında akrabalarından gurur duyardı
Okuyanı uyanık olanları başarıları severdi

Kısaca tam bir tonbu'du mustafa eniştem
Sülalesine laf söyletmez başını dik tutardı
Eksik yanları varsa rengi değişirdi hem
Boyun eğmezdi hiç düşünmeden parlardı

Kısaca her ikiside bir birini deliler gibi severdi
Eniştemin ömrü yetmedi tam rahat edeceklerdi
Bir birleri ile sohbet edip vakit geçireceklerdi
Çok acıyı içine gömdü yarısıda Tekmil teyzemdeydi
15.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Tekmil Teyzem'e.

Tekmil teyze teyzelerin neyi desem bilemen ki
Severek evlendin şanslısın aşkı inkar etmedin
Tonbul  geliniydin ev kalabalık görüşemen ki
Üç kardeş bir evde çocukları ayırt edemedin

Bir müddet ata erkil yaşadın karma karışıktı
Sonradan ayrıldın güya kaynana kayın baba oldu
Dört oda bir salonda on nüfus sarma sar ışıktı
Sevgi var ya sevgi bunların üstüne aba oldu

Çiftçilik ev hanımlığını bir arada yaptınız
Çift sürülür peşinden arada ayrık toplardınız
Eniştemle sen arada görüşür paylaşırdınız
Severdi eniştem ayrı bir yerde kalamazdınız

Allah’ım nasıl aşk nasıl sevgi birlikte gezerdi
Tekmil teyzem arlanır,onu deli gibi severdi
Atasına bağlı eniştem arada laf ederdi
Bu sıkıntıya baba sevgisi karşılık gelirdi

Çok çalışırdı kimseler ona  laf söz edemezdi
Eksik tarafını saklardı teyzeme diyemezdi
Onu severdi eniştem başkasını göremezdi
Çocukla çocuk büyükle büyük olur incitmezdi

Mustafa eniştem ölmeyi istemez  çok korkardı
Çünkü sevdiğinden ayrılmak zordu onu yıkardı
Çocuklarından akrabalarından gurur duyardı
Okuyanı uyanıkları başaranı severdi

Tonbul’um derdi eniştem kimseye laf ettirmezdi
Şapkası ve omuzları dik  mal borasız gezmezdi
Eksik tarafı oldu mu  da kimseye görünmezdi
Boyun eğmezdi arada palavradan vaz geçmezdi

Kısacası her ikisi de bir birini severdi
Eniştemin ömrü yetmedi rahat edecekti
İşi gücü bırakıp teyzemle gezmeyi severdi
Çok acıları içine gömdü Tekmil ne bilecekti
15.04.2008

Bahattin Tonbul
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Tekrar Gülse Cemalim

Kazdağının altında,doğan güneşi belli
Aşkla saplandı kalbe,büyür içte fidanım
Ruhu terk edip gitti,sevdam onunla belli
Dinmedi acıları, yalnız kaldı figanım

Bana gerçek yakındı,yaşarken sırdaşımız
Sarıldık biz yıllarca,dara düşse başımız
Birlikte hep kazandık,evde pişti aşımız
Dinmedi acılarım,yalnız kaldı cihanım

İlkeleri namustu,hile hurdası yoktu
Maziyi taradıkça,hakikatı pek çoktu
Günleri hak saydıkça,kalbe saplanan oktu
Yıkılmaz acıları,yalnız kaldı mihrabım

Balıkesir ilini,Balya’yı kaza saydık
Akı kara karayı,hepten ormana yaydık
Güngörmezi geçmeden,Akbaşı hedef saydık
Kaybolmadı acılar,yalnız kaldı cananım

Eskiye yeni dedik,sevdalardan ayırdık
Akbaşı çıkarbildik,dayı amca kayırdık
Umutları yıkıldı,kardeşlikten sıyırdık
Mahzun kalan gönlümü,yok saymasa meramım

Annem ile babamın,toprağında harcım var
Ne kardeş ne bacıyı,söyletecek sancım var
Maşak tepelerin de,sinmeyecek hıncım var
Akbaş olsun hayalim,yalnız kaldı kelamım

Çok uğraştım köyümle,eş dost birlik sağlansın
Duvarları örerek,baba evi canlansın
Hain ellerin kolu,ben olmadan bağlansın
O gün belki dönerim,tekrar gülse cemalim
Bahattin Tonbul
24.4.2012

Bahattin Tonbul
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Tel Tel

Umutta vicdanı sarıp da gel
Acıyla tatlıyı katıp da gel
Gönlüme ateşi atıp da gel
Gel gel ne olur Allah aşkına

Yeter ki hasreti bağrıma sen
Yalnız başına yüreğinle del

Rüyanda gördüğün bu garip kel
Yağan yağmurlarda olmuştu sel
Ruhunda özlemi tadarak gel
Gel gel ne olur sevdiğim sen gel

Ufkumda güneşi açarak gel
Rüzgarda saçın uçuşur  tel tel
Bahattin Tonbul
20.12.2010

Bahattin Tonbul
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Telaşı

Tanrıma kavuştu,ruha yer açtı
Gönülde bıraktın,sen bu telaşı

Tam yirmi bir aydır, bu sevdamız
Bir birinden ayrı,hakka ulaştı
Yüreklerde dolu,olan aşkımız
Tanrıma kavuştu,ruha yer açtı

Birbirine kattın,toprakla taşı
Unutmadık seni,ateşte aşı
Allah’a el açtım,gözümde yaşı
Gönülde bıraktın,sen bu telaşı
Bahattin Tonbul
6.9.2009

Bahattin Tonbul
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Telaşlanır

Seven yürek sevdi bizi
Ayırtmadan sevgimizi
Gönül bedenleri salmış
Yalnız koydun ikimizi

Tutuversen yüreğimi
Karanlıklar aydınlanır
Açı versen gönülleri
Seven ruhlar telaşlanır
Bahattin Tonbul
5.5.2009

Bahattin Tonbul
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Telaşsın

Sen gittin gideli
İçimde yanan bir ateşsin
Sevda gönlümde ebedi
Sen aşkta sanki bir telaşsın
Bahattin Tonbul
22.5.2011

Bahattin Tonbul
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Telaştan Hissedemiyor

Bu gün içime ayrıca bir hüzün çöktü
Selcen kaynanası ile salonu birlikte tuttu
Benim kızım bizden ne çabuk uzak oldu
Her halde bu bana tuhaf geldi kalbim doldu

Belkide yanlış düşünüyorum bunu konuyu ben
Gerçeği tahminim böyledir  olması gereken
İçimi kaplamış sahip olduğum kişileri kıskanırken
Her halde çok bencillik yapıyorum eleştiriyorken

Eh..kızım değil mi bırakında kıskanayım onu ben
Annesi yok hiç değilse sitem göndereyim hemen
Zaten çok duygusaldır ettiğim her satır ve sözden
Etkilenir düşünür, üzülür, küser, kırılır bizi görmeden

Şu sıralar sitres ve telaş içinde,duruyor
Her sözümüz ona silah olup ateş ediyor
Sonra düşünüp doğru kararı o veriyor
Her halde heyacan telaştan hissedemiyor
02.02.2008
Bahatin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Telefonla Haber Verdim Eşe Dosta

İki ölümü adım adım izleyerek ve gördüm
Biri babamdı diğeride canım sevgilim
Babam ayakta iken birden kalp krizi geçirdi
Sevgilimi elli bir gün  yatarak dünyayı terk etti

Kalp krizinde başını elimle kaldırıp tuttum
Ağzına baktım dili toplandı adeta korktum
Konuşamıyordu dili dönmüyordu zor yutkundum
Ruhunu teslim etti, bağırıp eşe dosta duyurdum

Canım sevgilim zaman zaman acı çekerdi hissettim
Doktora gittim çabuk ağrı kesici vermesini istedim
Hemşire ilacını bağlamıştı,gözünü kapattığını göremedim
Gözü kapalı tam o sıra dudağının çevresindeki moraltıyı gördüm

Eğildim göğsüne kulak verdim hemen dinledim
Nefes gelmiyordu,göğsü inip çıkmıyordu fark ettim
Koridora fırlayıp hemşire,doktor diye feryat ettim
Çocuklarıma,ağabeyine ve beytullaha telefonla haber verdim
04.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Telleri

Acıları tadarsın
Sevdalara bakarsın
O yarin yüreğini
Nerelere takarsın

Elinde ellerini
Ağzında dillerini
Atmayın onu dostlar
Saçının tellerini
Bahattin Tonbul
11.10.2009

Bahattin Tonbul
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Telli Duvaksız

Benim yarim bana benzer
Bir sevdalı güle benzer
Bu ayrılık bize çok ca yeter
Telli duvaksız sevgilim

Ah sevgilim güzel sevgilim
Sevdiğinden ayrılan sevgilim

Memleketinde seni korkutan kim var
Annenin de sevgimizden haberimi var
Hakikatli sevdiğimin kalbi de var
Hayırsız sevgilim daha,daha neler var

Çok söyledim gitmeyim dedim
Gurbet elde seni  gördüm
Birden bire sana aşık oldum
Bu ayrılıktan gül gibi sararıp soldum
(26.6.1972)

Bahattin Tonbul
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Temiz Yüreğinde

Misafir geldim sana
Seni son kez seveceğim
Eğer izin verirsen bana
Geçmişle ağlayıp kendime söveceğim
Anlatamadım kimseye
Ne seni
Nede seveni
Bekle sevip hemen döneceğim
Belli mi olur belki de
İçine sevgimi gömeceğim
Biliyorum sevdam çok sağlam
Cam kırıkları gibi değil
Silsen de süpürsen de gitmez
Batar adamın ciğerine
Hiçbir aşk göze almaz
Tek başına
Kirlenmeyi de istemez
Saf temiz yüreğinde
Baahattin Tonbul
3.9.2011

Bahattin Tonbul
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Temizlensin Hainler

Ne kadar ucuzmuşuz, bu ne biçim ne yurtdu
Biz ne idik ne olduk, anlatması gerçek zor
Kimimiz hain olduk, kimimiz de ak kurtdu
Vatan için hep öldük, gönüllerde son akkor

Makam için davayı, sattı ulan densizler
Mevki için sevdayı, dile dedi dinsizler
Kim ne idi ne olduk, sebep olan insizler
Ne kadar ucuzmuşuz, temizlensin hainler

Göğsümüzde bir ateş, ülkü atışıdır o
Sebep olan kahrolsun, bitmeyen bir yoldu o
Toprağına kurbanım, Allah’ına kurban o
Ne kadar ucuzmuşuz, temizlensin hainler

Karanlık sokakların, koruyanı biz idik
Birilerine ışık, dokuz diyenler idik
Işığın altında ki, solmayacak göz idik
Ne kadar ucuzmuşuz, temizlensin hainler

Bakmayın ben bırakmam, deyip bırakan aziz
Mutluluk kursağında, acır hep sol haliniz
Hayaller gözyaşında, makam mevki son taviz
Ne kadar ucuzmuşuz, temizlensin hainler

Bir yıldız bulmak için, hedef ışık olmalı
Doğru yol izlenmeli, karanlık olmamalı
Karanlıkta o parlar, sizi aydınlatmalı
Ne kadar ucuzmuşuz, temizlensin hainler
Bahattin Tonbul
24.4.2016

Bahattin Tonbul
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Tencere Tava Düdüklüyü Aratmazlar

Kablar üst üste konmuş nasıl duruyorlar
Çoğu çelik,naylon hatta aleminyumlar
Genelde altları her zaman kalın olurlar
Nitekim hepsi sonunda kaptı bunlar

Bu bahsettiklerimin içinde yemek yaparlar
Çok kulanılıp eskiyincede kenara atarlar
Hepsinde anılar pişerken dolar  hatıralar
Biz böyleyiz işte kısada olsa unutulurlar

İçine konan malzemeyle özleşir kap yemek kokar
Sen sen olda unutma o an tükenip yok olmazlar
İki eliyle tutup incitmeden diğer tarafa koyarlar
Her bir yemek pişmesinde canından can bırakırlar

Kap ile  yemek birbirini tamamlar birlikte yaşarlar
Öyle bağ varki biri olmazsa diğeri işe yaramazlar
Kalpleri yok ama sevenleri çok yalnız bırakmazlar
Çağ geliştikçe tencere tava düdüklüyü aratmazlar
09.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Tende Giysi

Gönüldeki her düş, yaşatsa seni
Olumsuz gerçekten, elbet iyidir
Binlerce kötülük, doğarsa yeni
Hasret çeken sevda, tende giysidir
Bahattin Tonbul
3.7.2013

Bahattin Tonbul
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Teninde

Taşların kayaların üstünde büyütürsün
O sert zeminde kökler,toprağı delirtirsin
Hatta müthiş gövdene,sevdayı düşürürsün
Gücü toplar ağaçlar,hasreti belirtirsin

Acıların gönlünde,ayrılık bedeninde
Seni çok seviyorum,bütün kokun teninde

Kalbimdeki yaraya,bıçak vursan açamaz
Gök yüzünde güneşe,çamurlar yapışamaz
Sensiz olan sılaya,ateş atsan kaçamaz
Sevip de sevilenler,ahrette sıvışamaz

Acıların gönlünde,ayrılık bedeninde
Seni çok seviyorum,bütün kokun teninde
Bahattin Tonbul
26.7.2009

Bahattin Tonbul
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Tenle Gezdiremezsin

Bensiz yarimi tutup,yalnız bezdiremezsin
Ufukta aşkımızı,gözde sezdiremezsin

Gök yüzünde buluta,iniver diyemezsin
Rüzgar olup önünde,geziver diyemezsin
Seni sevmeyene de, ölüver diyemezsin
Gönlümde olan aşkı,onsuz hissedemezsin

El ele tutuşup da,aşkla candan koşalım
Kalmadı sen gidince,heves sevdiremezsin
Buzlar eriyince de,toprak ile coşalım
Tükenen nefesimi,tenle gezdiremezsin
Bahattin Tonbul
23.2.2010

Bahattin Tonbul
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Tepelerin Üstünde

Yaralı kuş misali
Kimi zaman kanat çırpıyor,kimi zamanda
Zıplayarak yürüyordu yer yüzünde
Sen gidince bu eller anlamsız geldi
Yapayalnız yüreğime
Artık gökyüzünün maviliği de bambaşkaydı
Düğünlerde en çok oynayan gülendin
Seni izleyende ben
Dersem eğer inanma sakın
Oh be …
Söyleye bildim gerçeği
Kıskanmadan

Sana olan özlemim sayesinde tırmandım
Düştüğüm uçurumdan
Tutsana ellerimi
Düzlüğe çıkmadan
Hatırlasana seni yanağından ilk öpen ben
İşte o an ektim aşkımı,
Hatta sevgimi bir gül gibi diktim  kalbine
Sen bendin,bende sen oldum o an
Sonsuza dek bedenlerde

Her bayram sabahı dizerdin sıraya
Ellerimi öper öptürürdün çocuklarına
Değer verirdin
Söz ettirmezdin adamına
Zaman zaman nefis sesinle şarkılar söylerdin
Yürekten mutluluk satardın her birine
Gitmeden sevdanı dağlara astın
Esiyor her biri
Hala tepelerin üstünde
Bahattin Tonbul
5.7.2011

Bahattin Tonbul
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Terbiye

Çok hüzünlenip gitmştin, büyük hevesle
Yanına ne ülkü, gelmişti, nede safiye
Sonradan sen yanlarına gitin, gütürdün hediye
Vermiştin ama içindeki burukluk
Sana oldu terbiye
Bahattin Tonbul
12.8.2017

Bahattin Tonbul
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Terinde

Deseler de inanmazdım
Göğsümün kılı ağarmış
Acısına dayanmazdım
Hepsi de dilsiz sağarmış

Yılların izi duruyor
Alemin her bir yerinde
Yarsiz bedenler kuruyor
Bak hasret kokan terinde
Bahattin Tonbul
12.5.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Terk Edemem

Yokum bu dünyada beş ocakta
Yüreğim sürekli duruyor yasta
Eşimi kaybettim duysana usta
Haber verin hemen eşe ve dosta

Bitmiyor hasret,acı hiç biter mi
İnsanın yüreği,dertleri çeker mi
Sevenin kalbi,erkenden geçer mi
Söyleyin dostlara,ağlayanlar güler mi

Yaratılışım bu hemen sevemem
Bir kere sevdim ona yok diyemem
Suçsa sevmek suç işlerim hemen
Bu dünyadan gitse de terk edemem
13.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Terk Eden

Yarin yanında yoksa eğer
Dağılır inan bütün yüzler
Kimi ağlar kimi de güler
Bu can ne edecek demezler

Sığamazsın yalnız bir yere
Geçmişi unutsan bir kere
Tek başına bir tane eve
Giremezsin demeseler de

Yalnızlık garip çokta zormuş
Evde yarin gölgesi çokmuş
Onsuz dünya gezil miyormuş
Şaşırttım ben yaşanmıyormuş

Uzun geçti onsuz bu günler
Sevgili yar mahşerde bekler
Onun için bütün emekler
Anıları yazan melekler

Koymuş yüreğine bak onu
Düşmüş yana tek omuzunu
Bekliyor tüm olumsuzunu
Direnen hala sonsuzunu

Bıraktı o  hepsini birden
Umutlar tükenmiş aniden
Bedenini burda koyup da
Yalan dünyasınıı terk eden
Bahattin Tonbul
29.08.2008

Bahattin Tonbul
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Terk Eder

Yanar yüreğim yanar
Her gün sabaha kadar
Ayrılığın acısı
Çıkmaz ölene kadar

Tutu versen elimden
Susmuşsun sen dilinden
Yüreklere öz olur
Yaraların derinden

Karanlıkta aşk biter
Dağlarında çiçekler
Kokusu bana vurmuş
Gönülleri terk eder
Bahattin Tonbul
22.3.2009

Bahattin Tonbul
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Terk Edilmez

Sevda ateşi tüter mi
Gönüllerde aşk gezer mi
Yakar bedeni durmadan
Canı Allah affeder mi

Azgın yara sızıla tır
Ayrı sevda yazıla tır
İçimdeki acıları
Yaratanım hazırlatır

Yarsiz uzaklara gitmez
Tohum atar ekin bitmez
Her şey onun emrindedir
Seven yürek terk edilmez
Bahattin Tonbul
22.2.2009

Bahattin Tonbul
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Terk Edince

Attım onu çok uzaklara
Dinlemezdi sonsuzda yarim
Gönlündeki can tuzaklara
Bakıverdi bensiz o zalim

Sen yanıma koşup gelirdin
Gönül kuşu,uçup gidince
Hasret olup,ani belirdin
Bu elleri sen terk edince
Bahattin Tonbul
15.8.2009

Bahattin Tonbul
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Terk Edip

Gönül dağı geçmedi ki
Yüreğini seçmedi ki
Acıları biçmedi ki
Terk edip gittin gideli

Geceleri hep yoğruldum
Yarim sana da vuruldum
Dünyadan nasıl kovuldun
Terk edip gittin gideli

Yaratanı seven anar
Bedenim de damar kanar
Sancıların hepten yanar
Terk edip gittin gideli

Gittiğin yer karanlık mı
Ciğerin de kiralık mı
Ruhundaki sevdalık mı
Terk edip gittin gideli

El açtım ben hak talaya
Hasretliği at belaya
Aşkı koyma yar alaya
Terk edip gittin gideli

Bahattin'im yari anar
Yüreğimde aşkı yanar
Sevda damarımda kanar
Terk edip gittin gideli
Bahattin Tonbul
15.11.2009

Bahattin Tonbul
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Terk Edip De Gider

Doğru dürüst sen,ağlayıp da gülmedin
Terk edip de gider,yüreğinden ekersin

Doyamadan gittin,bu alemi terk ettin
Tüm sevdiklerini,bir arada görmedin
Sevgiyi hasreti, içerine hapsettin
Doğru dürüst sen,ağlayıp da gülmedin

Gurbet elindedir,yare hasret olanlar
Acılarını da,buralarda çekersin
Zamanı gelince,beti benzi solanlar
Terk edip de gider,yüreğinden ekersin
Bahattin Tonbul
30.7.2009

Bahattin Tonbul
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Terk Edip De Gitme Beni

Sevginde bir tabancayım
Ciğerinde can kancayım
Gökyüzünde atmacayım
Terk edip de gitme beni

Yürekteki acıları
Bedendeki sancıları
Yarsiz kalan falcıları
Söyleyip de gitme geri

Sevdamızı hapsetmişsin
Gönüllerde eritmişsin
Toprak deyip de serpmişsin
Bırakıp da gitme beni

Buzlar gibi erimişim
Eridikçe devirmişim
Devirdikçe çok sevmişim
Terk edip de gitme beni

Bahattin’in terindedir
Benim yarim yerindedir
Yattığı yer serindedir
Terk edip de gitme beni
Bahattin Tonbul
12.3.2010

Bahattin Tonbul
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Terk Edip Gittin

Bir türlü acıları,dindirmedin
Ateşini yakmadan,söndüremedin
Uzaklara koymuştun,alevlerini
Neden sevdiklerine,söyleyemedin

Durduramadın onu,hemen külledin
Sevgini bedelini,yarsiz ödedin
Arayıp sormadın da,yalnız gönlünü
Çok erken bu alemi,terk edip gittin
Bahattin Tonbul
9.1.2009

Bahattin Tonbul
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Terk Edip Gittin Yarim

Anılarım yelmiydi
Şu gelen zalimmiydi
Seni sevdim seveli
Kalbimdeki elmiydi

Terk edip gitti beni
Yakıp yıktın sevgimi
Gönlündeki derdini
Tutamadın sevgilim

Çok uzaktan bakıyor
Yare ateş yakıyor
Gönlündeki güzeli
Neden şarkı yapıyor

Dillerinde nağmeler
Bitmez tükenmez onlar
Bıraktığın taneler
Saçıp dökülür onlar

Neden yaktın içimi
Sevdandaki biçimi
Bırakmadın geçimi
Terk edip gittin yarim
Bahattin Tonbul
15.11.2009

Bahattin Tonbul
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Terk Edişin

Bağlıyız gönüllere,sevdasız sevmiyorum diyeni
Hatırada saklıdır,aşk ölçen ruhsatsız seviyeni

Acı verir gönlüme,sessizce bu alemden gidişin
Unutma can göğsüme,vurduğun hançeri terk edişin
Bahattin Tonbul
8.2.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Terk Etmem

Al götür yanına,özletme beni
Çık gel yarim çık gel,yatamıyorsun
Gece uykulardan,kaldırma beni
Ruhunda karanlık,yapamıyorsun

Gönül bana küsmüş ben ona küsmem
Terk edip de gitmiş,onu terk etmem

Acılar içinde yari bekliyor
Sanki yüreğime,anı ekliyor
Gördüğü güzelin,kalbi tekliyor
Umudun içinde,yok etme beni

Gönül bana küsmüş ben ona küsmem
Terk edip de gitmiş,onu terk etmem
Bahattin Tonbul
4.7.2010

Bahattin Tonbul
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Terk Etmeyin

Alıp götürün beni
Kalpleri eriteni
Kimselere demeyin
Sevip terk edenleri

Cezasını çekecek
Yürekler eritecek
Sevip ayrılanların
Kalpleri delinecek

Bırakıp da gitmeyin
Yarimi incitmeyin
Seven yürek çok olur
Sakın ha terk etmeyin
Bahattin Tonbul
11.1.2009

Bahattin Tonbul
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Terk Etmez

Dile benden ne dilersen,Allah aşkına
Hasretini yüreğimde,yakıp erittin
Yar diyerek sarıldığın,densiz şaşkına
Dilden dile haykırarak,onu belirttin

Beynime yazdın adını,sensiz sevdiğim
Dilime verdin tadını,can özlediğim
Gök yüzünde sonsuzluğu,yak gözlediğim
Durur karanlıkta yarim, hiç de  terk etmez
Bahattin Tonbul
12.6.2010

Bahattin Tonbul
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Terk Etmiş

Yakmış tüm geçmişlerini,hatıralar kor etmiş
İstekleri yok olmazmış,sonsuzluğu terk etmiş

Beton evler üzerine,güneş doğmuş ne çıkar
Sevgileri elde değil,gönülleri terk etmiş
Seven aşıklar üstüne,gölge düşmüş kim bıkar
Yakmış tüm geçmişlerini,hatıralar çark etmiş

Durmaz sancıları deşer,yaşayan beden sıkar
Umutları kaybolmazmış,sonsuzluğu terk etmiş
Anılar netleşirse ki,fotoğraflar kalp tıkar
Umutları kaybolmazmış,sonsuzluğu fark etmiş
Bahattin Tonbul
15.8.2009

Bahattin Tonbul
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Terk Etmiş-1

Beton evler üzerine,güneş doğmuş ne çıkar
Seven aşıklar üstüne,ateş düşmüş ne yıkar
Durmaz sancıları deşer,yaşayan bedeni sıkar
Anılar netleşirse ki,fotoğraflar kalp tıkar

Sevgiler elde değil di,gönülleri fer etmiş
Yakmış tüm geçmişlerini,hatıralar kor etmiş
Ayrılık zamanı gelip,sessizliği yok etmiş
Umutları kaybolmazmış,sonsuzluğa terk etmiş
Bahattin Tonbul
15.8.2009

Bahattin Tonbul
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Terk Etmiyor

Çok hoş kokardın sende be Nilgün
O kokuyu unutmak ne mümkün
Bu sanal alemde çok aradım ama
Hiç rastlayamadım içim küskün

Ayrılığın acısı bitmiyor
Gündüzün de hayalin gitmiyor
Yıllar uzadıkça sensiz aşkım
Yaban ellerini terk etmiyor
Bahattin Tonbul
11.6.2009

Bahattin Tonbul
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Terk Ettim

Yar seni unutamam
Bu ellerden gideli
Yüreğimden atamam
Seni sevdim seveli

Dudaklarda izlerin
Gönüllere at beni
Gök yüzünde güneşin
Ateş etsin ye beni

Sarsan sıcaklığına
Umutları kaybettim
Sevda kaçaklığına
Sensiz yari terk ettim
Bahattin Tonbul
17.7.2009

Bahattin Tonbul
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Terk Ettin

Hiç aklımdan gitmedin
Acı tatlı demedin
Kalbindeki yarayı
Neden bana vermedin

Dayanmadı bedenin
Göğüs değil tek derdin
Bir sır gibi sakladın
En sonunda terk ettin
Bahattin Tonbul
3.2.2009

Bahattin Tonbul
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Terk Eyleyemedim

Kaybolan ışığı bir türlü tutamadım
Yüreğimdeki aşkı,hiç unutamadım
Seninle bu diyar da,gezdim doyamadım
İçime bıraktığın,anı tadamadım

Nerde kaldın yarim sen,nerelere gittin
Sensiz bu cihanı ben,terk eyleyemedim
Bahattin Tonbul
20.09.2008

Bahattin Tonbul
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Terkeden

Cesaretim kalmamış birdaha sevmeye
Bilmem neden
Beklide tekrar kaybetmekten
Korkuyor aşkı hisseden
Sevince ölüm aklına geliyor
Yardi bu alemde
Onu yalnız bırakıp terkeden
Bahattin Tonbul
22.9.2011

Bahattin Tonbul
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Terketme

Sensizlik içimde, sanki bir umut
Acıyı bırakıp, özlemle gitme
Gönül muhatabım, hasretin somut
Ayrılık sancısı, beni terketme

Şimşek gibi çaktı, sensiz bu alem
Ruhumu yazacak, kırık o kalem
Dilsiz olan gönlüm, işte son vadem
Ayrılık sancısı, yari terketme

Kaderde ne varsa, onu çekersin
Hayaline gece, baykuş dikersin
Alın yazın sarmış, neyi beklersin
Ayrılık acısı, konmuş terketme

Birkere doğmuşsa, sadakan olur
Bulutlar alemde, gezer savrulur
Çevreni sarmışsa, hayat can bulur
Ayrılık acısı, sinmiş terketme

Buzdağları sarmış, bütün evreni
Yollar kesilmemiş, tutsa çevreni
Söyle o dostlara, yarsiz devreni
Alır acısıyla, solmuş terketme

Açık kalmış bensiz, bakan gözlerin
Binkez daha yandım, çıkmaz sözlerin
Kapatma perdeyi, gitmez izlerin
Siler acısıyla, kalmış terketme

Bahattin gündüzü, sabaha koydu
Ufkunda doğacak, sevdası oydu
Varını yoğunu, açmadan soydu
Kalan acısıyla, durmuş terketme
Bahattin Tonbul
17.2.2014

Bahattin Tonbul
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Terör Kimlik Sormaz

Alevi sünnisi, kadın erkeği
Uyuşmuştur ruhu, hedefi oktur
Umurunda değil, ölen insanı
Terör kimlik sormaz, vicdanı yoktur

Ölümlerde olur, bombayla vurur
Doktorun hastası, morgunda durur
Aktıkça gözyaşı, elbette kurur
Terör kimlik sormaz, vicdanı yoktur

Herkesin suçlusu, daha çok kahır
Kalbi kanı yoktur, geçmişi zahir
Öldürmüş insanı, sonumuz ahir
Terör kimlik sormaz, vicdanı yoktur

İnsanlık sıfatı, tükenmiş onda
Çoluk çocuk demez, aldığı canda
Merhamet olamaz, bozuk o kanda
Terör kimlik sormaz, vicdanı yoktur

Acılara koyup, parçalar bizi
Tabut tabut gömer, o hepimizi
Kara toprak alır, kaybolur izi
Terör kimlik sormaz, vicdanı yoktur

Canlı bomba yapar, kimin sözüyle
Zevkten kudurarak, kinin özüyle
Lanet olasıca, katil gözüyle
Terör kimlik sormaz, vicdanı yoktur

Hedef saptırmayı, öğretti bize
Etkisiz haldeyken,  sabretti yüze
İhanet çemberi, derya denize
Terör kimlik sormaz, vicdanı yoktur
Bahattin Tonbul
16.3.2016

Bahattin Tonbul
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Tersine

Yüreğin sevdin mi kalpden dinlersin
Acıyı tatdın mı, sevgi üstüne
Çile baş tacıdır, hergün inlersin
Yaşanmıyor yarsiz, dünya tersine

Sevda bir hikaye, uzunda değil
Ne kadar güzelse, özenip eğil
Bir pencere değil, seyredip sevil
Yaşanmıyor yarsiz, dünya tersine

Sevgi yüreklerin ucunda durur
Güneş her sabah, yeniden vurur
Gün ise şafakta, sahipsiz kurur
Yaşanmıyor yarsiz, dünya tersine
Bahattin Tonbul
15.6.2013

Bahattin Tonbul
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Test Ettin

Doğadaki tüm ağaçlar,neden yeşil renk almış
Aralarına kırmızı,beyaz sarı renk katmış
Tonları uyum içinde,o kadar güzel salmış
Cennetini bu dünyaya,gider iken sen serdin

Su nedir ki su içinde,ayrı dünya  kuşattın
Tüm canlıyı ve alemi,su içinde yaşattın
Sevenleri yüreğinden,birbirine haşlattın
Cennetini bu şekilde,bizler ile test ettin
Bahattin Tonbul
10.8.2010

Bahattin Tonbul
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Teşekkür Antoloji

Gözlerim kapanıyor,ruhumu antoloji saklıyor
İçinde yenilikler alabildiğine mısır gibi patlıyor
Şaşkınım gelişmeler günden güne artıyor
Ufkundaki açıklık bazen siteyi zora sokuyor

Tam bir yıl oldu tanışalı,
Çok zevkli bir uğraş dert arkadaşı
Hayatın gelmiş geçmiş her anını
Yüreğinde taşıyıp içinde saklıyor olmalı

Kötü çirkin güzel iyi veya şahane fark etmez
Yeter ki mevlana gibi açmış kolları insanı üzmez
Yaz içindekini yaz yalnız hakareti ahlaksızlığı affetmez
Geleceğin parlak güçlerin oymak,oymak izlerin silinmez
2.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Tez Elden Gittin

Başım yıkıldı başım,ahh..başım
Benim yirmi yedi yıldır arkadaşım
Birlikte yediğim,birlikte yaşadığım
Tez elden gittin be,canım yoldaşım

Gezmeye gider gibi,sanki otobüse bindi
Gözlerini kapadı,Allah'a ısmarladık demedi
San ki geri dönecek gibi,aniden çekip gitti
Tez elden dönde,çocukların merak etti

Onları avutacak,bir tek söz bulamıyorum
Kendimi dahi zaman zaman tutamıyorum
Bugün yarın diye,durmadan avutuyorum
Tez elden gelde,bunlara dayanamıyorum

Neredesin merak eder oldum artık bende
İlan vereceğim televizyona belki gezeteye
Dünya güzeli eşimi,gören duyan varmı diye
Tez elden gelde,merak ettirme artık bize

Sen gelmezsen yuvam dağılacak bunu bilirmisin
Ben sensiz yaşaya bilirmiyim sen canımın içisin
Oğulun kızın evlenecek,hele bu görevim bitsin
Tez elden sen gelmezsen,orada beni bekliyesin
20.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Tezeneydi

Unutamam yar seni,sevdan yüreğimdeydi
Vurduğun her tellere,ellerim tezenedeydi

Karşı dağları aşıp,yüreğime salmıştın
Titrer aşkın bülbülü,gül dalında kalmıştın
Sevgindeki çağrıyı,dudaklara çalmıştın
Ağzındaki her lokma,yanağımdan almıştın

Unutamam yar seni,sevdan yüreğimdeydi
Vurduğun her tellere,ellerim tezenedeydi
Bahattin Tonbul
26.2.2010

Bahattin Tonbul
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Tiklerim

Sensiz ağlar gezer seven gözlerim
Acılar köz etmiş gitmez dizlerim
Yalnız dağlar sezer,yari özlerim
Sevdam kılıç olmuş,ezer sözlerim

Ayrılığı gider ayak demedin
Öğlenleri gölge yapıp görmedin
Bu alemde cennet nedir bilmedin
İçerimde yoktur senden başkası

Dillerde şarkıyı,her an eklerim
İçimdeki nemi,nasıl teklerim
Ayrılığı kaybet,canım beklerim
Kaybettiğin aşkın,olsun tiklerim
Bahattin Tonbul
4.7.2010

Bahattin Tonbul
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Titresin Davullar

Titresin davullar, çalsın zurnalar
Benim türkülerin, sesleri gelir
Ruhum haber vermiş, gidin turnalar
Ağanın paşanın, yüreği erir

İster seven olsun, ister sevmesin
Gülüşüne geldim, beni övmesin
Kolay kolay sevmem, ama bilmesin
Benim türkülerin, ezgisi gelir

Gerçek gönlüydeyken, onu bulamaz
Hayal dünyasında, yalnız kalamaz
Her gülüş bir umut, gerçek olamaz
Aşkım ezgisi, uzaktan gelir

Rüzgara hakimsen, yelkeni açma
Ona göre ayar, özleyip kaçma
Güçlüklerle aşıp, acılar saçma
Sevdanın ezgisi, uzaktan gelir
Bahattin Tonbul
16.11.2013

Bahattin Tonbul
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Titretince

Beni benden çalan bilir
Sevgileri dolmayınca
Gönüllere akan bilir
Yar yanımda kalmayınca

Uzat aşkı sarsın yürek
Bedenleri titreyince
Toprakları deşen kürek
Sonsuzlukta gitmeyince

Derelerde sular taşar
Dağlarda kar eriyince
Seven insan aklı şaşar
Ecel gelip titretince
Bahattin Tonbul
26.7.2009

Bahattin Tonbul
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Titrettiğin An

Her güneş doğuşu, içimi yakar
Yaşattığım o yar, aklıma gelir
Şafakta yağmurlar, ruhumu yıkar
Titrettiğin an can, yüreğim bilir

Gönül kuşu gibi, son dala kondun
Doğan bütün renkte, özlenen tondun
Şarkılar içinde, müthiş bir fondun
Titrettiğin an can, yüreğim bilir
Bahattin Tonbul
2.11.2012

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Titreyen Yüreğinde

Sevgi bazen umuttur, ışığı gelir
Sevenin yüreğinde,kaynadı verir
Bakamazsın bunun ne,olduğunu
Titreyen yüreğinde,hareketsizdir

Sevgiyi unutmazsın,unutturmaz can
Dolanırsa durmadan,içini yakan
Anlayamazsın ona,tam yaklaşmadan
Titreyen yüreğinde, hareketsizdir

Sevginin ihtiyacı,yari anarken
Yakar adamı insan, onunla yaşarken
Kıymetini bilemez,aşkı koklarken
Titreyen yüreğinde,hareketsizdir
Bahattin Tonbul
15.09.2008

Bahattin Tonbul
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Titreyendi

Sevdan içimde kor
Aşkın ruhumda  acı
Yarsiz geçen şu günler
Olmasın sevdanın baş tacı
İnan özlem bambaşka
Aşkın sonsuz denginde
Söyleyip ağlatıp güldüren
Kimdi
Yüzünden süzülen o gözyaşları
Sevginin ucunda titreyendi
Bahattin Tonbul
20.4.2012

Bahattin Tonbul
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Titriyor

Ayrılınca beden,kalbi ötüyor
Terkedince teni,sesim titriyor

Toprak almış seni,ayrılık yakar
Yüreğimde ateş,nasıl tütüyor
Karanlıkta ışık,hızmadır akar
Ayrılınca beden,kalbi ötüyor

Ruhundaki acı,oraya kadar
Karanlıkta gönül,aşkı seçiyor
Hasretinden sevdan,tutuşup bakar
Terkedince teni,sesim titriyor
Bahattin Tonbul
6.9.2009

Bahattin Tonbul
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Titriyor Baksana

Şiirler yazıyorum gönlümün buz gibi sıcaklığından
Donuyor ellerim,bak hatıralarındaki fotoğraflardan
Alıyorum sıcaklığını resimlerinde sana bakmaktan
Titriyor baksana ellerim,dilin tutuldu konuşamamaktan

Uzuyor zaman sular donmadı bu kış,sana bakmaktan
Bedenim güç buluyordu,kuvvet alıyordum koklamaktan
Çok özeldi birlikte hastane odasında yalnız yatmaktan
Titriyor baksana ellerim,dilin tutuldu biliyorum hastalıktan

Ne zaman adını alıp senden bahsetse şu deli gönlüm
Bakamaz dayanamaz oldu acılara yara dolmuş yüreğim
Heran deşiliyor kanıyor iyileşmiyor bunu nerden bileyim
Titriyor baksana elim,dili tutuldu mevlam sana ben ne deyim
05.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Tohum Kaybolur

Hakka el açtıkça boşa çevrilmez
Gönül uyandıkça, yalvarmak kalır
İnsan kokladıkça, çiçek seyrelmez
Toprak ıslandıkça, tohum kaybolur

Atarsan tarlaya, taşa gelirse
Yeşermesi hakkı, helal bilirse
Sevdiği güzeli, sevip ölürse
Toprak ıslandıkça, tohum kaybolur

Elleriyle eli, saraydı seni
Dilleriyle dili, tadaydı beni
Hayali güneşe kataydı yeni
Toprak ıslandıkça, tohum kaybolur

Umudun içinde, rüzgarı eser
Karanlık geceyi, gölgesi keser
Hayalin rüyamda, anımı deşer
Toprak ıslandıkça, tohum kaybolur
Bahattin Tonbul
20.1.2013

Bahattin Tonbul
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Tonbul Soyadın

Can benim özümde,yaşanan tarih
Hasretim gözünü,nasıl boyadın
Sanma ki ölümün,kötü bir talih
O ruhun yasına,Tonbul soyadın

Koskoca dünyayı,kapatan perde
Girmişti bedenin,çaresiz derde
Güçlü olsan yeter,sıkıntın terde
Hakikat uğruna Tonbul soyadın

Aslanı kediye,boğulduğu gün
Çatıya baykuşun,konduğu bu gün
Yarden ayrıldığın,işte o son gün
Gururla taşınan,Tonbul soyadın

Yılmadın yalnızken,yari sevmekten
Bıkmadın sen onla,acı çekmekten
Bu elden gitse de,terk edilmekten
Korkmadın yanmaktan,Tonbul soyadın

Gece karanlıkta,değmesen taşa
Yari alıp gitti,o sonsuz paşa
Bu alemde onsuz yaşarsan yaşa
Sevdiğin adına Tonbul soyadın

Yerde gökte yıldız,hepsinde neden
Bu yurdu kurmuştu,geçmişte deden
Kanınla toprağı verimli eden
Aşkına almıştı Tonbul soyadı

Bahattin’im  ufuk,sessiz doğuyor
Yarden ayrılanı,özlem boğuyor
Yanan yüreklerim,hepten soğuyor
Yaradan aşkına Tonbul soyadın
10.4.2011

Bahattin Tonbul
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Toparlayasın

İçimdeki aşkı,kimse sökemez
Yanan ateşini,oda söndürmez
Bu aşka dur deme,gücünde yetmez
Bu yanan yüreğe,hiç bir şey denmez

Sevda yakar her an, anlayamazsın
İçini tüketir,kavrayamazsın
O gün gelince de,vah tuh yaparsın
Bu günü kavra da,toparlayasın
Bahattin Tonbul
11.08.2008

Bahattin Tonbul
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Toprağa Attın

Yari burada bırakma
Ufkundaki sevgimi
Söküp uzağa atma
Yalnız kalan kalbimi

Özledim ben kokunu
Hayatımı sormadın
Yaşamdaki korkunu
Sarıp toprağa attın
Bahattin Tonbul
21.1.2009

Bahattin Tonbul
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Toprağa Düşünce

Muhabbetle gelen, sonsuz asalet
Muhabbetsiz ona, ulaşamazsın
Gönül kervanında, yarsiz hasılat
Toprağa düşünce, buluşamazsın

Güzel günler bana, yar ile gelse
Ben onsuz yürümem, hele bir bilse
Hakikat uğruna, kalbimi delse
Toprağa düşünce, buluşamazsın

Derinden bir nefes, alıverseydin
Düşmez kalkmaz Allah, deyi verseydin
Umudun içinde, aşkı görseydin
Toprağa düşünce, buluşamazsın

Dünya malı elde, iken kaybolur
Düşman dostlarını, arayıp bulur
Elde olmayınca, hesap yok olur
Toprağa düşünce, buluşamazsın

Duayı Kabul et, el aç Allah’a
İsteyip veren o, rabbim bir deha
Sevdiği kuluna, geniştir saha
Toprağa düşünce, buluşamazsın
Bahattin Tonbul
20.1.2013

Bahattin Tonbul
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Toprağa Gömdüm

Umutsuz aşkın peşinden
Kıvranır acıtır gönlüm
Ölüm ayırtır eşinden
Hasreti toprağa gömdüm

İnan sen doğmadan öldüm
Seni görünce hep güldüm
Bülbüldün dalında gördüm
Aşkı sonsuzluğa gömdüm

Dile benden ne dilersen
Acıları yok edersen
Son gönlümü de delersen
Özlemi toprağa gömdüm

Kaybetmesi çok kolaymış
Sevdan içimde boraymış
Sensizlik gerçek olaymış
Aşkı sonsuzluğa gömdüm

Sevgilerin yutulmuyor
Ateş elle tutulmuyor
Geceleri yatılmıyor
Yarimi toprağa gömdüm

Gökyüzünde bulutların
Dünyadaki konutların
Kaybolacak umutların
Hepsini toprağa gömdüm
Bahattin Tonbul
10.10.2010

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Toprağa İnsende

Dibi yosun tutan, baksan denize
Dağlardaki esen, rüzgarın desen
Yeri düşünürsen, akmış genize
Toprağa insende, gönülde esen

Yenik düşüyorsan, gözlemlerine
Kalbinde duracak, özlemlerine
Hissettiğin kadar ezberlerine
Toprağa insende, gönülde esen

O uçsuz bucaksız, sevdayı hisset
Işıklar sönmüşse, ona da bahset
Karanlıksa zaman, gönlüne hapset
Toprağa insende, gönülde esen

Yarsiz yaşanması, elbette çok zor
Zaman geçmek bilmez, yürekte ki kor
Yanar durur sessiz, gölgeleri hor
Toprağa insende, gönülde esen

Ay ışığı vurmuş, uzaktan seyret
Kimseye aldırma, birazcık sabret
Herşeyi hisseder, onada bahset
Toprağa insende, gönülde esen

Bahattin su akıp, yolunu bulsun
Ağlamak istersen, gönlünde solsun
Rahatlamak için, o aşk son olsun
Toprağa insende, gönülde esen
Bahattin Tonbul
19.10.2014

Bahattin Tonbul
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Toprağa Konsa

İstenmeyen bir akşamdı o gün
O gidişinle çok feci üzdün
Ruhumun acı  dolduğu o gün
Beni terk ettin toprağa girdin

Bakma bana sen yokluğun acı
Yüreğimde de oluşan sancı
Kör değilim ben yar dır ilacı
Beni terk ettin toprak duacı

Kimsesiz ne yaparsın orada
Sana yardım yok için burada
Yattığın yerde karanlık olsa
Beni terk etip toprakta yatsa
12.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Toprağa Koydum

Karanlıkta bıraktın sevgimi
Bulamadım burada nefesini
Baykuşlar gitmiş yıkık evlerin üstünden
Sen gideli
Güneşin doğup batışı değişmemiş
Duruyor her şey yerinde
Rüzgar bile esiyor serinden
Aşkın sevgiyi üşüttüğü gibi
Asfalt ısınmış ağlıyor adeta
Kara sakız  olmuş
Yağmur yağmaz zannettim
Seni kaybettiğim günü bile unuttum
Yüreğimde umut olan aşkımı toprağa koydum
Bahattin Tonbul
14.08.2008

Bahattin Tonbul
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Toprağa Sarsan

Şu kalbimi açsanda,yarı çıkarsan
İçimdeki acılar,bıçakla alsan
Kazısan kazısanda,tertemiz yapsan
Seninle olan aşkı,lekesiz koysan

İyice bağlasanda bir paket yapsan
O bir hatıra olur,alıp saklasan
Geçmiş anılarını,bir küpe koysan
Tıpkı bedenin gibi,toprağa sarsan
Bahattin Tonbul
28.08.2008

Bahattin Tonbul
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Toprağa Serdin

Kısa bir hayaldir, yaşanan hayat
Uğruna sevgiler, sevdalar verdin
Acılar çektikçe, tükenmez saat
Çok uzun rüyayı, toprağa serdin

Belki bir bedeldi, belki de rüya
Zaman öyle aktı, tüken di güya
Bittiği sandığın, ölümlü haya
Acılar içinde, toprağa serdin
Bahattin Tonbul
14.7.2013

Bahattin Tonbul
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Toprağı Kimde

Acıdı verirdi,hasret sevdiğim
Sarmışsa bedeni,toprağı kimde

Sevgi rüzgarıydın gönlümde esen
Ölene dek sevdim,unutma desen
Kalbimdeki yerin,sırtımda kesen
Acıdı verirdi,hasret sevdiğim

Alıp da atmışsın,demedin merde
Göğe sarmışsın yaldızlı perde
Acıyı tatmamış,olduğun yerde
Sarmışsa bedeni,toprağı kimde
Bahattin Tonbul
20.3.2010

Bahattin Tonbul
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Toprağım Bozkurtum

Toprağım bozkurtum, ayım yıldızım
Sen doğdukça varım, bende doğarım
Yalınız kalsamda, çalınır sazım
Yüzbinkez ölsemde, yine boğarım

İman edenlere, ölüm sorulmaz
Sana hak verenin, ölümü olmaz
Şehit oğlu şehit, yalnız yorulmaz
Yüzbinkez ölsemde, yine boğarım

Ülkücü bayraktır, yere düşürme
Sağdan soldan alıp, olmaz devşirme
Yüreğinde yanan, bozkurt pişirme
Yüzbinkez ölsemde, yine doğarım

Vatan bayrak bizim, bu millet bizim
Ülkeyi yöneten, olmaz sessizim
Tek adıvar Türk’tür, bölünmez yüzüm
Yüzbinkez ölsemde, yine doğarım

Türk İslam ülküsü, ne muhteşemdi
Türkçe’ye sahip çık, o tek köşemdi
Hakikat uğruna,  bozkurt neşemdi
Yüzbinkez ölsemde, yine boğarım

Esmaya ağladın, bu bir hakikat
Şehit askerlere, oldun barikat
Müslüman Türkleri, sence tarikat
Yüzbinkez ölsemde, yine boğarım
Bahattin Tonbul
28.8.2013

Bahattin Tonbul
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Toprağımı Serp

Bir sevgili buldum,yokluktan varlık yarattı
Var olan bir kuldum,gönlüme aşkını kattı
Sonra unutuldum,sonsuzluğunu yaşattı
Ruha toprak koydum,sevgilim abıhayattı

Sevdanın esiri olmuştum,yar senin için
Hasretin yüreğimi oydu,sevdiğim için
Gün geçtikçe acılar yakar,ayrılık için
Tükenmeyen sızılarına,toprağımı serp
Bahattin Tonbul
12.6.2010

Bahattin Tonbul
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Toprağın Bedeli

Beklerim geriye, dönecek diye
Sevenin yarışı, özleyip bitmez
Öyle bir dünya ki, gezecek diye
Toprağın bedeli, yürekten gitmez

Dünya değil ora, gönül çemberi
Kimisi mahkummuş, hasret kederi
Yar ile buluşup, özü kan teri
Toprağın bedeli, yürekten gitmez
Bahattin Tonbul
16.6.2013

Bahattin Tonbul
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Toprağın Koynunda Sevgilim....

Yağar yağmur şakır şakır ağlama
Yüreğimde yaran olmuş dağlama
Ben canımı sana verdim bağlama
Al bedeni koy toprağa zorlama

Karanlıklar sen gideli karanlık
Odaların her yerini boşalttık
Senin yokluğuna alışamadık
Al beni de koy toprağa doymadık

Hasret kokan elbiseler duruyor
Nasıl olmuş buram buram kokuyor
Bedenimde seven kalbim çarpıyor
Al beni de koy toprağa yanıyor

Hayatımın her yerinde sen varsın
Yokluğunda bile beni sorarsın
Bensiz o dünyayı nasıl koklarsın
Al beni de koy toprağa bakmazsın

İşlemişim damarına kanına
Dolaşırken bıraktığım canına
Sensizliğin göğsümdeki anına
Al beni de koy toprağın yanına

Evde yalnız yolda yalnız yaşarım
Hayalimde hep seninle kalırım
Sensiz olmaz hiçbir zaman boş anım
Al beni de koy toprağa hey canım

İçimdeki acıların sızlıyor
Ruhumdaki yalnızlığın gitmiyor
Gecelerin sabahları gelmiyor
Al beni de koy toprağa bitmiyor

Rüyalarda sana rastlayamadım
Çok aradım ama hiç bulamadım
Bilirsin bu canı sana adadım
Al beni de koy toprağa doymadım…
24.10.2009
Bahattin TONBUL

Bahattin Tonbul
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Toprağın Oğlu

Sevgim yüreğinde ise,aşkım nerede
Gözlerime uyku girmez,desen genede
Yaterken yanan içimde,yine sendin be
Bakma bana öyle canım,aşkımı dinle

Güneş gibi çarpar seni,içini yakar
Sıcaklar bunaltmış beni,bedeni yıkar
Kimbilir toprağın altı,nasılda yanar
Çok yakında hayatımız,tükenir dostlar

Uzun ince bir yol gider,kalplere doğru
O aşkın önünde yanan,acep bu muydu
Rüzgarın tozuttuğu yar,toprağın oğlu
Aldı götürdü benden can,sebep ne oldu
25.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Toprağın Üstüne

Bana bıraktın bir çocuk
İçinde yaramazlık dolu
Çok güçlü bağlantılar kurmuş yüreğinde
Kötü huylu
Yaramaz mı yaramaz kalbinde
Acı bir duygu sevgiden yoksun

Nefretle bakar çevresine
Rüzgarın sesi gibi merhametsiz
Eser durmadan ağaçlar kırarcasına
Aşkımızın yok oluşunu
Seyrediyorum gözlerinde
Bulamıyorum yüzünü ağlamaklı olmuş
Damlıyor göz yaşı
Toprağın üstüne
Bahattin Tonbul
14.08.2008

Bahattin Tonbul
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Toprağına

Bahar yağmuru gibi, gelip geçti ömrümden
Sararıp soldun düştün, sonbahar yaprağında
Yaşam sensiz çok zormuş, ölüm hakkın emrinden
Yarden özlem çekerim, kurbanım toprağına

Aylar yıllar geçsede, unutamam ben seni
Gönül harmanın olsa, tutamazsın sen beni
Mahkumiyet bir neden, yüzündeki ben yeni
Gerçek özlem çekerim, kurbanım toprağına

Bulutlar siyahlaşmış, sevda kalbimi dağlar
Umut hapis yaşamış, silinmez buruk bağlar
Dillerinde türküsü, yarim herzaman ağlar
Yalnız özlem çekerim, kurbanım toprağına
Bahattin Tonbul
28.4.2014

Bahattin Tonbul
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Toprağında Karsana

Cennetine bu alemden,koşaraktan gelirim
Yüreğine hoş kokulu,sevdamızı veririm
Senin için ben doğmuşum,ister isen ölürüm
Gönlümüzü, özümüzü, toprağında karsana
Bahattin Tonbul
23.6.2011

Bahattin Tonbul
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Toprağını Sulayıp

Toprağını sulayıp, başaklar buğday verse,
Yaşam ne kadar güzel, rüzgarda dolaşırsan
Yar senden ayrılınca, cennette hakka erse
Güneşinde gezinip, sevmeye alışırsan

Kazandıkça bölüşür, tutuversen elini
Konuştukça gülüşür, tutamazsın dilini
Yürüdükçe alışır, kaybetmesin yolunu
Güneşinde gezinip, sevmeye alışırsan

Zaman geçtikçe biter, sen geçmişi sorgula
Seven yürekte titrer, ağlıyorsan sorgula
Nerede olursan ol, tükenmeden sorgula
Güneşinde gezinip, sevmeye alışırsan

Yarin terketmiş ise, aşkın gönülde kurur
Kalbin özlese bile, yarası kabuk kalır
Şu yalancı dünyada, sevdamız tene vurur
Güneşinde gezinip, sevmeye alışırsan

Sen arayıp sormazsan,  taştan ne farkımız var
Gökyüzünde dolanan, kayan yıldızımız var
Yapraksız ağaçlardan, olacak çarkımız var
Güneşinde gezinip, sevmeye alışırsan
Bahattin Tonbul
8.3.2014

Bahattin Tonbul
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Toprağınla Ör

Sevdamın derdini, dönde bana sor
Yüreğime dolmuş, gel gözünle gör
Solacak yüzümü, ateş sarmış kor
Ruhuma doğacak, toprağınla ör

Şarkılarda diller, söylemez yalan
Gönül gözü açık, eylemez kalan
Gerçek sevenlerde, aşkıyla dolan
Ruhumu saracak, toprağınla ör
Bahattin Tonbul
1.5.2013

Bahattin Tonbul
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Toprak

O doğruyu bilir yanlışı yaptırmaz kalbini ferah tut
Toprak kuru iken gücü olmaz onu nemli olarak tut
Sende içinde yetişen meyve sebzeleri at ağzına yut
Tatlıyı ve acıyı ayrıca çürütmeyi sağlıyan içindeki kurt

Hepsi toprakla beslenir orda yatar içinde  saklanır
Evi ocağı tüm pisliğini katar bir süre sonrada paklanır
Çok ilginç geçmişe ait canlı cansız izlerede raslanır
Bütün bu sırlar ulu deryada yeri geldikçe de açıklanır

Gördünmü karnını doyuran,kucağına alan toprak
Suyu madeni her türlü vitamini içinde saklasak
Yeri gelincede canlılara bağrına basıp  kucaklasak
Bu gücü toplayan ulu mevlama dualarla karşılasak
23.02.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Toprak Ana

Toprağa toprak baba değil toprak ana derler niye
Baba anne kız oğlan hepsin bağrına basar eritirde
Nasılda bunları içinde saklar karıştırmaz birbirine
He de gurban bu nasıl iştir anladı isen anlatı versene

Sanki bir ana karnı gibi toprağın içinde tohumla büyüyen
Ağacıları çicekleri  bağrında yeşertip toprakta geliştren
Bunların meyvelerine tadlıyı ekşiyi acıyı farklı farklı üreten
He de gurban bu nasıl iştir anladı isen anlatı versen

Aldın karıştırmadın peki bunları nerede nasıl sakladın
Niçin soruyorum bilirmisiniz,canımı oraya bende saklatdım
Kendi ellerimle tabuta koyup kefenle birlikte adettir sandım
Şimdi kendi kendime cavab arıyorum ben ne halt yaptım

Topraktan geldik toprağa gideceğiz diyen kudret
Sana doğup öldüğünde bunları öğretmişti elbet
Sadece geçmiştekiler ne yapıyorsa sende onu et
Fazla karıştırıp isyan etme sen yaradana sığın şükret
23.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Toprak Boyunca

Bizler burada hep yanıyoruz
Güç gösterisi biter sonunda
Yari karada bulamıyoruz
Sevda ateşi yanar yolunda

Korkup titriyor,yar olmayınca
Güneş batmıyor,aşka doyunca
Beden korkuyor,kalbi sarınca
Hakka kaçıyor,toprak boyunca
Bahattin Tonbul
17.5.2009

Bahattin Tonbul
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Toprak Çizilir

Şair olan kişi, başağa benzer
Yüreği boş iken, içi ezilir
Aşık olmuş başak, yağmura benzer
Gözleri doludur, toprak çizilir

Havası doldukça, başı  beliktir
Yüreği soğdukça, kalbi deliktir
Sevdiğini özler, aşkı çeliktir
Gözleri doludur, toprak çizilir
Bahattin Tonbul
9.8.2013

Bahattin Tonbul
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Toprak Da Solar

Sensizliğin içerisinde yok oluyor
Bütün umutlar,
Semaya bakarak,hayat doğuyor
Yaşayan aşıklar

Ruhumun derinliklerinde
Hep onu arar
Aşkın bağını oluşturan insan
Toprakta solar
07.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Toprak İçinde

Havada bulut,kimin üstünde
Sevdada umut,yarin göğsünde
Bedenler somut,her an her yerde
Yari tutamam,toprak içinde

Al kalbimi de,versem  ben ona
Çok severdim de,ömrün sonunda
Acı yürekte,sevda yolunda
Yari tutamam, toprak içinde

Elinle elim,tutamaz oldu
Ağzında dilin yutamaz oldu
Sevda ateşin,içimde soldu
Yari tutamam toprak içinde

Gönlünde yara,durmadan kanar
Sancılar sonra,bakmadan çıkar
Sensiz hatıra,neyime yarar
Yarı tutamam toprak içinde
Bahattin Tonbul
28.12.2008

Bahattin Tonbul
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Toprak İsterse

Yüreğime kazmış,senle yazıyı
Haykırırdı felek, vermedi bize
Erkenden gidince,acı sızıyı
Bir deneydi belki, her ikimize

Kaybolmak yetmezdi,tükenmez sevgi
Aşkın derdi bitmez,gönülde pişer
Paylaşmak gerekir,anıda ilgi
Unutmaz sevgili,yüreğe düşer

Çıkmıyor ki sesi,soluğu kesik
Ruhunu kaplamış,sevda busesi
Bedeni titrerse,kalbide kesik
Ayrı kalmış yari,toprak isterse
Bahattin Tonbul
3.6.2009

Bahattin Tonbul
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Toprak İstersin

Eski sevgilimsin sevgili yarim
Yüreğimin sesi olmadan çık gel
Taze arkadaşken,gölgende zalim
Acılar içinde sızlatmadan gel

Arkadaş olmaya kim bilir ne der
Anıların hayal bedenin titrer
Sonsuzda uçmaya,sevenler ne der
Hakka kavuşunca,elleri titrer

Sen tarafından da tanınmamaya
Eski yar olarak kalmak istersin
Ruhunda kalacak melek olmaya
Bedeninde yerin,toprak istersin
Bahattin Tonbul
26.7.2009

Bahattin Tonbul
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Toprak kalbe Ait

Sevdikçe bitmeyen, güçlenen aşka
Hayat kalp içinde, yeşerir durur
Sevda yeşerdikçe, özlem bambaşka
Toprak kalbe ait, orada kurur

İstediğin zaman, gönülde olmaz
Yaşam sana sunsa, sunsada solmaz
Durduğun yer yanlış, mekan kaybolmaz
Toprak kalbe ait, orada kurur

Gönül vermek kolay, istendiği an
İhtiyaç hisseder, sevdiğin zaman
Çok daha anlamlı, yaşanan mekan
Toprak kalbe ait, orada kurur

Bir anlık düşünce, sabaha kadar
Seven yürek bekler, yanana kadar
İbadet gibidir, bilerek tapar
Toprak kalbe ait, orada kurur

Candan sever isen, ruha aittir
Yarin duygusaldır, rüya tahhüttür
Hissetmek  mantıklı, aşkın galiptir
Toprak kalbe ait, orada kurur

Zaman çok kısıtlı, aman vermeyin
Kendi sesinizi, engellemeyin
Duygunuz kilitli, anı sermeyin
Toprak kalbe ait, orada kurur
Bahattin Tonbul
3.7.2013

Bahattin Tonbul
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Toprak Katıyor Mu?

Binip de üstüne,telaş yapıyor mu
Sevgiyi alıp da,toprak katıyor mu

Takmış takısını sürmüş kokusunu
Sakladığın aşkı,yürek yakıyor mu
Yürürken alımı,atın korkusunu
Binip de üstüne,telaş yapıyor mu

Hatırlar halası,görememiş dayısı
Aşkını sarıp ta,diller çakıyor mu
Ruhunu karartmış,acılar dünyası
Sevgiyi alıp da,toprak katıyor mu
Bahattin Tonbul
3.2.2009

Bahattin Tonbul
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Toprak Oldu

Nazar değdirdiler sevgimize ayırdılar bizi
Beni görünce ışıl,ışıl parlayan gülen gözlerin
Bedenimi kapalayan özünü doldurduğun içimi
Alıp götürdü toprağa koydular bu daha iyi mi

Yer kalmdı yer yüzünde sığamıyorum bu ellere
İmrenenler çoktu seninle benim olan sevgimize
Örnek olmuştuk yeni olacak evlenecek kişilere
Kalk uyanda şaka yaptımde bizi gören tüm gözlere

Hala bütün bunlar rüyaimiş belkide öyle diyecekler
Dönersin diye içimdeki umudu söndüremiyecekler
Kalbimin yarası çok derin bunu düşünemiyecekler
Gel artık canım sevgilim sevgimizi hazmedemiyecekler

Hasretlik kıskançlık kimse yok edemez bunu
Bu öyle bir aşk ki hep mutluluk eğlence dolu
Her ikiside bir birini deli san ki gibi seviyordu
Allah'ım bu sevginin karşılığı aniden toprak oldu
15.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Toprak Olmuş

Seveni sevmek zor, sevmeye bilir
Aşkı o yarattı, Allah’ım görür
Gönül harman olmuş, yakar sevilir
Toprak olmuş beden, insansa ölür

3.3.2017

Bahattin Tonbul
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Toprak Olmuş Yarim

Yağmur çiseliyor, sokaklarına
Çıplak ayaklara, çamur batar mı
Banklarda oturmuş, korkaklarına
Toprak olmuş yarim, acep bakar mı

Sarhoş nameleri, düşer aldırma
Zaman akıp gider, hayal kaldırma
Ayrılmış yüzünü, yere daldırma
Toprak olmuş yarim, bana bakar mı

Yığılır efkarı, yenik düşenler
Koparılmış hüznü, alıp deşenler
Tükendi umutlar, yanlız koşanlar
Toprak olmuş yarim, bana bakar mı

Hastayım ben sana, yanımda yoksun
Vurduğun ayazda, sanki bir oksun
İçine ateşi, seven yar soksun
Toprak olmuş yarim, bana bakar mı

Sıcacık nefesin, kimbilir nasıl
Kurumuş dudaklar, yüzüme asıl
Buselerin nemli, tükenmez fasıl
Toprak olmuş yarim, bana bakar mı

Bu gönül onu sever, ateş yanar mı
Kül olmuş ateşi, seven yakar mı
Buz tutmuş yüreğe, sular akar mı
Toprak olmuş yarim, bana bakar mı
Bahattin Tonbul
15.8.2013

Bahattin Tonbul
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Toprak Olup Diriltir

Aşkım sonsuza kadar
Toprak olup diriltir

Dereleri gür akar
Sevdan içimi yakar
Bu ellerden gideli
Aşkım sonsuza kadar

Göllerde su birikir
Nefret aşkın kiridir
Ruhun uçup gidince
Toprak olup diriltir
Bahattin Tonbul
3.4.2009

Bahattin Tonbul
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Toprak Olursam

Birgün bende yar gibi, toprak olursam eğer
Arayıp dururmusun, söyle canım ben gibi
Toprağa koyduğun yar, candan severdi meğer
Bağrına taş basarsın, tıpkı sende el gibi

Yüzüne baktıkça sen, ağlayıp durursun
İzine baktıkça sen, o yarsiz kudurursun
Çekip gidersin elden, gündoğmadan kurursun
Bağrına taş basarsın, tıpkı sende el gibi

Sevdiğin bu dünyada, gönülün yarasıdır
El alem duymasın ki, dostların karasıdır
Mahkum olmuş yürekler, sevdanın arasıdır
Bağrına taş basarsın, tıpkı sende el gibi

Yemen içmen bedava, harcanan parasıdır
Karanlık gecelerin, aydınlık arasıdır
Geri dönme can güzel, ölümler sırasıdır
Bağrına taş basarsın, tıpkı sende el gibi
Bahattin Tonbul
24.1.2017

Bahattin Tonbul
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Toprak Örtünce

Dünyada yaşayan, hergün sorguda
Anlayamaz insan, zaman gelince
Elbet gelir ölüm, kalbi korkuda
Herşeye elveda, toprak örtünce

İnsansız adalet, neden olamaz
Vakitsiz her kula, sebep sorulmaz
Olur olmaz deme, cansız solunmaz
Herşeye elveda, toprak örtünce

Kalbe durur sevda, bitmez akışı
Yürekler titretir, onun bakışı
Eldeğmez bedene, gönül yakışı
Herşeye elveda, toprak örtünce

Aslı ruhu denkti, çekilen çile
Gecesi gündüzü, gölgede bile
Kalbe bağlanmışsa, hayırdır dile
Herşeye elveda, toprak örtünce

Aylar yıllar geçse, döngel oradan
Hasretti sevdiğin, çıkmaz aradan
Sana bağlamıştır, yüce yaradan
Herşeye elveda, toprak örtünce

Bahattin buradan, şikayet etme
Yaradan vermişse, onu terketme
Bu alem fanidir döner zannetme
Herşeye elveda, toprak örtünce
Bahattin Tonbul
15.6.2015

Bahattin Tonbul
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Toprak Sebil

Sensiz yol da gezmedim
Seven yürek kaybolsa
Gönülleri ezmedim
Yarim keşke sağ olsa

Güneş bunu unutmaz
Silemezsin bunu bil
Sular donsa soğutmaz
Bedeni toprak sebil
Bahattin Tonbul
2.2.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Toprak Yetecek

Sen varsan hayatın, başlamış demek
Başladığı gibi, elbet bitecek
Gönüllerde kalan, sevgidir emek
Hatırlaya bilsen, toprak yetecek
Bahattin Tonbul
2.8.2013

Bahattin Tonbul
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Topraklar Yok Olmaz

Sevmek bir olmak değil, el ele yaşamaktır
Özleme sarılacak, topraklar yok olamaz ki
Aşk yarsiz kalmak değil, sonsuz da yaşatmaktır
Göğsündeki son ateş, yanmadan köz olmaz ki

Sararsın dostlarını, Allah size yazmışsa
Ondan kaçış olmaz bil, seni benden almışsa
Kaderde ağlamak yok, cennetine salmışsa
Göğsündeki son ateş, yanmadan köz olmaz ki

Dinleyin ey dostlarım,  yürekten hep severim
Sermayesi kalpdedir, onu onsuz överim
Güzel sevgilerimi, hayalime gömerim
Göğsündeki son ateş, yanmadan köz olmaz ki

Hata yapmaz mı insan, yapanlarda insandır
Sevgide olmaz hata, gölgelerde solandır
Hatayı yaşatmazsan, hakikata dolandır
Göğsündeki son ateş, yanmadan köz olmaz ki

Renklere iyi baksan, tek vücut olmuş hepsi
Tamamı suyun rengi, yüreğe kurmuş hapsi
Her mevsimde duracak, gökyüzü sanki tepsi
Özleme sarılacak, topraklar yok olamaz ki
Bahattin Tonbul
2.2.2013

Bahattin Tonbul
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Topraklara Yazdılar

Aşkda bir ihtiyaçtır,yaşayan bedenlere
Yarini sevenlerin,yağmuru bambaşkadır
Ruhunu sevda besler,deyip hissedenlere
Acı sevda diyenler,gönülde bambaşkadır

Yemek içmek hakmıdır,bu dünyada yürürken
Gökyüzünde yıldızlar,sevenleri sapladı
Yürekler de saklıdır,ulu tanrım bürürken
Toprakları yazdılar,sevdaları kapladı
Bahattin Tonbul
11.10.2009

Bahattin Tonbul
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Toprakta Solacak

Beni sana biri, sorarsa eğer
Sakın ha sakın bak, doğruyu söyle
Öldü gitti deme, ağlarsa eğer
Toprakta solacak, yapraktır öyle

Umudu kaplamış, aşıktır özü
Yüzünden akıyor, yaşlanmış gözü
Öldürdüm derise, tükenmiş sözü
Toprakta solacak, yapraktır öyle

Üzülmesin diye, söylüyemezdim
Onsuz titrer iken, gizliyemezdim
O hep üşür iken, özlüyemezdim
Toprakta solacak, yapraktır söyle

Güzel bir yalansın, güvendiğimsin
El açıp Allah’tan, dilendiğimsin
Kalbinde saklanıp, gizlendiğimsi
Toprakta solacak, yapraktır söyle

Soruyorum haber, verene senden
Senden gerçekten, gelip geçenden
İyimi Allah’ım, diyorum benden
Toprakta solacak, yapraktır öyle

Dilden dile yaymak, ağzında kurur
Unutulmaz yazı, kalbine vurur
Yalana beş katıp, sözünde durur
Toprakta solacak, yapraktır öyle
Bahattin Tonbul
21.11.2012

Bahattin Tonbul
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Topraktaki Sesi

Önümde duruyor anlamsız hayat
İster istemezi,gönlüm yazıyor
Aklımdan çıkmıyor,yüreğim bayat
Ruhumdaki sesi,sevdam kazıyor

Gidebiliyorum,gurbet eline
Haktan diliyorum,sarsam beline
Bakabiliyorum,yarin diline
Ufuktaki sesi,aşkım yazıyor

Şimdi ne olacak,bilirmişsin sen
Bur da çaresizim,titriyor bu ten
Ömrümün sonları,düşünülmeden
Topraktaki sesi,kimler kazıyor

Sonum olacaksan,ölürcesine
Artık çok yoruldum,sessizcesine
Sevdim bende seni,delicesine
Topraktaki teni,kimler kazıyor

Köşeye sıkıştım,biliyormuşsun
Hiç yolum kalmadı,görüyormuşsun
Kapılar kapandı,anlıyormuşsun
Topraktaki sesi,kimler kazıyor

Düşersen yüksekten,sen ölmüyorsun
Ölmek istesen de,bilemiyorsun
Yaşıyorum zannet,göremiyorsun
Topraktaki sesi,kimler kazıyor

İçime akıyor,aşkın bitmiyor
Küçücük kalbime,sevdan yetmiyor
Öyle masum temiz,yarsiz gitmiyor
Topraktaki sesi,kimler kazıyor
Bahattin Tonbul
26.7.2011

Bahattin Tonbul
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Topraktaki Yarim

Unutursan beni,kinle soyarım
Topraktaki yarim,bir gün solursa

Uçan kuşa baksam,yari sorarım
Gönlümdeki aşkı,neye koyarım
Yalnız olmuş sevdan,atıp yorarım
Unutursan beni,kinle soyarım

Derelerde kumun,taşı az olur
Yüreklerde yatan,sevgi olursa
Anılarda duran,resim yaz olur
Topraktaki yarim,bir gün solursa
Bahattin Tonbul
8.8.2009

Bahattin Tonbul
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Torunların Olacaktıysa

Öğleyin yağan yağmurun temizliği
Taze çam yapraklarının ağırlaştırdığı rüzgar
Çevreye kokusunu salardı
Sen bu kokuya bayılırdın içine çeker doldururdun
Hayvan,ağaç,insan ve böcek bu kokudan paylarını alırdı
O güzel kokan çiçekler bizim ciğerimize dolardı
İşte sende yağmur gibi girdin hayatıma
Kokunla etkiledin,büyüledin adeta
Eşin dostun kardeşlerinde koklayacaklardı
Torunların olacaktıysa
16.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Tozar Eserim

Neler geldi neler, geçti buradan
Daha çok da geçer, umut yaradan
Acı tatlı anı, gitmez oradan
Gönüllerde gezer, tozar eserim

Geceki hayali sanki bir perde
Sevdiği eski yer gönülde derde
Aşkına bağlandı, kalpdenen yerde
Gönüllerde gezer, tozar eserim
Bahattin Tonbul
14.10.2012

Bahattin Tonbul
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Tozda Olsa Duruyor İzlerin

Ne olur yaşasanda kucaklasan beni
Bağrına basıp sıksan o bedenimi
Belkide hiç bir an ayrılmam senden
Neden bıraktında terk edip gittin beni

Biliyorum kaderimiz senin elinde değil
Ordunun içinde olsan sana olurum kefil
Allah'ın karşısında ne kadar eğilirsen eğil
Çok yalnız kaldık ortada ben ve çocuklar sefil

Zaman açıldıkça özlem ve hasretlik artıyor
Yaralı kalbim gün geçtikçe daha çok çarpıyor
Doymadan ayrıldık sana şimdi kimler bakıyor
Elbiselerin de  senin kokun  hala aynen duruyor

Dilerim bu koku geçmesin mevlam buralardan
Onun bıraktığı izler silinmesin her bir yanımdan
Korkumdan silemiyorum oturduğun yeni koltuktan
Tozda olsa duruyor hala izlerin çıkmamış ayakkabından
22.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Tut Beni

Yarayı
Ellerinle oynar iken kabuğunu kaldırdın
O kabuklar altındaki yaraları patlatınca kanattın
Hatırlatıyor sızlatıyor geçmişteki olan tüm anılarımızı
Fotoğraflar merhem gibi sarıyor üstünü
Bozulmamış geçmişi,dünü hatta bugünü
Hepsi sanki tespih gibi dizili belli
Yarim sensiz şu yüreğim çok dertli
Acıların sızlatıyor bedenimi
Yakalarsan sonsuzlukta ne olur tut
Tut beni

Yaratana çok yalvardım cennetine koysun
Hem seni,hem de beni
Çok yakında geleceğim
Ellerimi ellerinin arasına al bırakma
Sıkıca sen tut veya yakala bul emi
Unutma ne olur
Tut beni
Bahattin Tonbul
10.8.2009

Bahattin Tonbul
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Tut Elini Elimle

Acır içim durmadan
Yürekleri dağlarsın
Yari ben unutamam
Dengimi bulamazsın

Yerde gökte arardın
Ruhum her an seninle
Aşkımı bulamadın
Tut elimi elinle
Bahattin Tonbul
11.3.2009

Bahattin Tonbul
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Tut İçerimi

Sevdayı tarayıp bulursam eğer
Karanlıklar sarmış,tut içerimi

Gök yüzünde gezen,yıldızın olsam
Acılar içinde,yare kavuşsam
Anıları karıp,bağrıma bassam
Sevdayı tarayıp bulursam eğer

Hasretine yanan,aşk esiriyim
Türküler şarkılar yakar içerimi
Sensizliği almam,can serseriyim
Karanlıklar sarmış,tut içerimi
Bahattin Tonbul
16.2.2010

Bahattin Tonbul
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Tut Nefesini

Karanlığıma kimler geliyor
Bir tutam gülüşünü görüyor
Ne hoşta bu yollarda yürüyor
Kalbimi yok oluşun deliyor

Sensiz bu dünyanın anlamı yok
Mazide hatıralarımız çok
Yüreğimde sönmeyen ateşin
Kaybolması eder beni de şok

Gel tut elimi duy çarpan kalbi
Damarında hisset çarpan sesi
Kulağını dayasan göğsüme
Nasıl atıyor tut nefesini
Bahattin Tonbul
1.11.2008

Bahattin Tonbul
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Tut Ruhumu

Hem ağlayıp,o anda da  gülemem
Katı verse,hayalleri tutamam
Sevdiğimi,eşe dosta söylemem
Gönüler de,yalanları yutamam

Acıları,yüreğime yer ettin
Unutmadım unutamam sevgilim
Sensiz geçen,şu ömrümü tükettin
Sonsuzlukta,tut ruhumu sevgilim
Bu ellerde,
Bahattin Tonbul
19.7.2009

Bahattin Tonbul
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Tut Sevgimi

Aşk yüreğin mekanıdır,yar dileğin hayranıdır
Mekanıdır yar dileğin,hayranıdır aşk yüreğin
Yar dileğin hayranıdır,aşk yüreğin mekanıdır
Hayranıdır aşk yüreğin,mekanıdır yar dileğin

Sev kalbimi yaratayım aç dilimi unutayım
Yaratayım aç dilimi,unutayım sev kalbimi
Aç dilimi unutayım,sev kalbimi yaratayım
Unutayım sev kalbimi,yaratayım aç dilimi

Bak güneşe içim yanar,at ateşe kalbim kanar
İçim yanar at ateşe,kalbim kanar bak güneşe
At ateşe kalbim kanar,bak güneşe içim yanar
Kalbim kanar bak güneşe,içim yanar at ateşe

Gör rabbimi o alemde,tut sevgimi bir kalemde
O alemde tut sevgimi,bir kalemde gör rabbimi
Tut sevgimi bir kalemde,gör rabbimi o alemde
Bir kalemde gör rabbimi,o alemde tut sevgimi
Bahattin Tonbul
23.6.2009

Bahattin Tonbul
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Tuta Bilsem Ellerini

Beynime bıraktığın izi
Gözlerinden sildin bizi
Yüreğinde oluşan sevgi
Hasret dolu yakar ikimizi

Hatıralarını saklıyorum
Seni ben çok seviyorum
Gönlümdeki ateşini
Eşe dosta vermiyorum

Ah tutabilsem ellerini
Çeke bilsem bedenini
O topraktaki görüntünü
Öpüp koklasam yüzlerini
9.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Tutabilsem

Sensiz bu gönlüm  hoştur
İçim sanki sarhoştur
Aralarda zaman var
Çabukça bitmiyordur

Unut unuta bilsen
Sevdamı yakar isen

Karanlıklar ışırdı
Yarı sevgi taşırdı
Arayıp da bulaman
Tanrım onu aşırdı

Unut unuta bilsen
Sevdamı tutabilsen
Bahattin Tonbul
21.12.2008

Bahattin Tonbul
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Tutamadım

Ham meyveleri can yetmeden
Acılarını yutamadım
İçimde aşkı yok etmeden
Kalbimden seni atamadım

Hep özlemle yandı yürek
Kokunu bile soramadım
Sevdan bedende kazma kürek
Senin aşkına yoramadım

Resimlerini her gün sildim
Hayallerini unutamadım
Sancılarını nasıl bildim
Göz yaşlarımı,tutamadım
Bahattin Tonbul
22.4.2009

Bahattin Tonbul
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Tutamadım Yalnız

Gitme anne,terk etme beni
Dayanamaz,ruhum acıya
Sessizliği,bıraktım yeni
Teyze kardeş,yetmez bacıya

Herkeslere açamıyorum
Gönlümdeki,sensiz yarayı
Uzaklara kaçamıyorum
Tutamadım,yalnız sarayı
Bahattin Tonbul
27.7.2009

Bahattin Tonbul
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Tutamadım Yüreğimi

Ölümüm senin elinde
Sevmişsem aşkın dilinde
Akarsam suyun selinde
O kollarım yar belinde
Durur iken
Tutamadım yüreğimi a dostlar
Ağlayıp terk etmişsin a dostlar

Toprağa girsem seninle
Yari sardım teninle
Neden gelmen benimle
Durur sevdan seninle
Ağlayıp terk etmişsin a dostlar
Tutamadım yüreğimi a dostlar

A dostlar
Vah diyerek ağlatmayın
Sevenleri dağlatmayın
Akan suda çağlatmayın
Yanar yürek ateş ile
Duman çıkmaz hak özünde a dostlar
Ağlayıp terk etmişsin ha dostlar
Tutamadım yüreğimi can dostlar
Bahattin Tonbul
8.5.2011

Bahattin Tonbul
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Tutamam

Derelerde ovalarda bayırda
Tanrım yari benden ayrı durdurma
Gökyüzünde ırmaklarda çayırda
Yüreğimi ona verdim kandırma

Yaşayamam bu ellerde duramam
Kalbimi de ılık,ılık akamam
Aldın onu ıssız yerde koyamam
Acı bana sesiz kaldım tutamam
Bahattin Tonbul
3.2.2009

Bahattin Tonbul
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Tutamaz Artık

Sahip olduğuma, uzaktan bakıp
Anlıyorum seni, yaşanmış zaman
Ellerimi açıp, gönüle akıp
Geriye kalanı, tutamaz aman

Sırılsıklam olmuş, yağmura katıp
Yakalanmalıydık,  sarılıp yatıp
Bedenler bir olsa, ufkuna çatıp
Geride duranı, tutamaz artık

Avuç içlerimiz, ıslanmalıydı
Yürekler durdukça, kanamalıydı
Ağrıyan dizlerin,  bağlanmalıydı
Geride duranı, tutamaz artık

İki gönül sevgi, durmaz burada
Ağlaya bilseydik, hemen şurada
Sevgiyi tatmadan, düşse arada
Geride kalanı, tutamaz artık

Gülmeyi unuttuk, yere düşerken
Aşkı tutamadık, kalbi eşerken
Sevdamız tutuşmuş, ayrı pişerken
Geride duranı, tutamaz artık
Bahattin Tonbul
3.10.2013

Bahattin Tonbul
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Tutamaz Yüreğinde

Sevgi yoktur kaç buradan
Kalplerin duruşundan
Gözünü sen açık tut
Yari toprak olandan

Saraylar mermerdendir
Sevgiler yürektendir
Seveceksen doğru sev
Aşkı bilmeyendendir

Tut elini elinle
Korur ikinizi de
Sevda ateşidir o
Tutamaz yüreğinde
Bahattin Tonbul
20.12.2008

Bahattin Tonbul
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Tutanbilir

Derelerin bayırına
Ovaların çayırına
Ayırtmasın tanrım bizi
Sevenlerin hayırına

Kalbindeki atan bilir
Gökyüzüne katan bilir
Ulu tanrım bağışlarsa
Yüreğinde tutan bilir
Bahattin Tonbul
11.10.2009

Bahattin Tonbul
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Tutanı Yok Ki

Görmemem için mi kaçırıyordun
Feri bitmiş yüzü  benden durmadan
Çıkmıyordu sesin hıçkırıyordun
Eşi dostu sevip yare bakmadan

Gözünden yaş akmaz damarlar kuru
Ayrılan bedenler toprağa kondu
Akmışsa eskiden kalpteki duru
Bitmişse acılar sevgiler dondu

Dağda ki taştaki kuşlara sorun
Hasret onlarınsa soranı yok ki
Akan ırmak da ki sulara dokun
Kumları okşarsa tutanı yok ki
Bahattin Tonbul
17.4.2009

Bahattin Tonbul
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Tutarsa Derim

Sorarlarsa eğer, yiğidin hası
Meydan olur harman, tutarsa derim
Vatanı beklerken, tutulmaz yası
Oğuz Kağan dese, olmaz mı erim

Hersevene hürmet, olsun be kardaş
Güney Azerbeycan, kalpdedir yoldaş
Türk gönlüne olmuş, hepsi de sırdaş
Meydan olur harman, tutarsa derim

Allah hainleri, elbet effetmez
Zaman verir ama, onu terketmez
Tövbe edilmezse, cezası bitmez
Meydan olur harman, tutarsa derim

Sıkıntı misafir, gelirde gider
Onu sana veren, gölgende biter
Allah’ın hatırı, en önde yeter
Meydan olur harman, tutarsa derim

Hasretmi koyacak, seni vatana
Koskoca yüreği, alıp satana
Senden gayrısına, hile yapana
Meydan olur harman, tutarsa derim

Bahattin gidiyor, yol açık olsun
Peygamber makamı, cennette dolsun
Allah’ına kuldun, onunla solsun
Meydan olur harman, tutarsa derim
Bahattin Tonbul
22.2.2014

Bahattin Tonbul
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Tutarsın

Anı olup yazarsan
Ne dilekler tutarsın

Başkasına atarsan
Hastalanıp yatarsan
İçindeki acılar
Anı olup yazarsan

Uzaklardan bakarsın
Yüreğimi yakarsın
Sevda ateşin ile
Ne dilekler tutarsın
Bahattin Tonbul
12.2.2009

Bahattin Tonbul
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Tutda Gel

Sevgi bizde açta gel
Yürekleri saçta gel
Gurbet elden kaçta gel
Gönülleri yoğruldu

Tepelerde su olmaz
Seven yare doyulmaz
Acı badem soyulmaz
Aşka gönül saçta gel

Sabah olan ayazı
Salatada peyazı
Seven yarin beyazı
O dillerde tutda gel

Hakka el açıp seven
Yarini gerçek bilen
Gönüllerde eğlenen
Zamanları tutda gel
Bahattin Tonbul
11.11.2009

Bahattin Tonbul
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Tutkudur Sevdam

Bir tutkudur sevdam, adını koydum
Yüreğim deki sen, kopan fırtına
Hayatta umudu, kalbime oydun
Nice karlar yağdı, toprak üstüne

Bedeni ısıtan, güneşti adın
Adını sen koydun, müthişdi tadın
Bir su misaliydi, unutmam kadın
Nice karlar yağdı, toprak üstüne

Denizlere doğru, sel olup aktın
Gece karanlıkta, görmeden baktın
Gönlüme sevdanı, elinle yaktın
Nice karlar yağdı, toprak üstüne

Yanlızlık kayboldu, tuttuğum dilek
Yıldızlara bakıp, hayali silek
Ruhumu sen oydun, aşkını bilek
Nice karlar yağdı, toprak üstüne

Gördüğüm rüyada, ses vermedin hiç
Yazdığın mektubda, gel demedin hiç
Tükenmez yollarda, eğlenmedin hiç
Nice karlar yağdı, toprak üstüne

Bahattin  hasrete, bilmeden kandı
Yüreği kavruldu, ciğeri yandı
Bütün mısralardı, sevdanı(Nilgün’ü)  andı
Nice karlar yağdı, toprak üstüne
Bahattin Tonbul
13.10.2013

Bahattin Tonbul
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Tutkusu

Tutkusu hep yakar, aşk yaşandıkça
Güneşi söndürmez, umudu olmaz
Yüreği köz tutar, yar taşındıkça
Kokusu sonsuzdur, toprakda solmaz

Uykusuz geceler, yalınız yatar
Aylar yıllar geçse, sevdasız batar
Özlemi olmanın, yüreği atar
Kokusu sonsuzdur, toprakda solmaz
Bahattin Tonbul
22.5.2014

Bahattin Tonbul
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Tutkuyu Gördüler

Bizden öncekiler öyle aşk yaşadı ki....
Tutkuyu gördüler
Mutlulığu küçük şeylerden çıkardılar
Yaşarken zorluklarla karşılaştılar
Pes etmediler ama
Umutlarını yaşatırlarken yok oldular
Ve şimdi biz! ....
Ne yapmak istiyorsak onu yapacağız
Neyi yaşatmak istiyorsak onu yaşatacağız
Cennet ve cehennemi asla unutmayacağız
Geleceğimizi şimdi ona göre hazırlayacağız
Çıktığımız bu hayat yolundan asla dönmeyeceğiz

Belki bir  hikaye ile birlikte roman  yazacağız
Sahne hazır
İşte bu sahnede rol almak isteyenler
Çıka bilir?
Bütün dostların ve arkadaşların
Rol almasını isteriz
Geçmişi ve geleceği birleştiririz.
19.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Tutma Baharı

Acıları sevip,takan mevlası
Sevdamız akarken,tutma baharı

Aşka yeni kalbe sevda topladık
Yanağında gönül kadar sevdası
Sıkıp elleriyle yağla kapladık
Acıları sevip,takan mevlası

Kışın soğuğunda donu verildi
Çözülür diyede bekler baharı
Karlar eriyince sular seğrildi
Sevdamız akarken,tutma baharı
Bahattin Tonbul
5.11.2009

Bahattin Tonbul
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Tutmadın Sevdamı

Sevgi defterini kapattın diye
Yarime almıştım son bir hediye
Gönlünü aşkıma, kapattın diye
Sokmadın sevdamı,canım sevgilim

Tatmadın ki tatsan,içimde olsan
Şöyle dönüp baksan,kalbime dolsan
Ateşini salsan,yakıp kaybolsan
Tutmadın sevdamı,canım sevgilim
Bahattin Tonbul
24.2.2009

Bahattin Tonbul
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Tutmak İçin

Sevgi yeldir
Aşk eldir sevenlere
Yağmur seldir
Göz yaşı tuzdur bilenlere
Gönülden gönüle dolaşmak
İstersen sen deyiver erenlere
Yorgunluk verir
Alından düşecek terlere
Sen bu teri hissedendin
Gönülleri mest ederdin
Acıları terk ederdin
Yari kalpte tutmak için
Bahattin Tonbul
22.5.2011

Bahattin Tonbul
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Tutmayın

Seni sensiz tutamam
Yüreğini yakamam
Boşta kalan aşkını
Başkasına satamam

Ayrı ayrı durmayın
Sev yada aldatmayın
Sevgi dolu şu gönlüm
Yaban elde tutmayın
Bahattin Tonbul
26.4.2009

Bahattin Tonbul
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Tutmaz Ellerim

Rüyamda olur dileklerim
Yarim seni hep ben beklerim
Acıya acılar eklerim
Hasretinle boştur ellerim

Yalnızlığı tatmadım sensiz
İçimde gezenler kimsesiz
Bırak kalsın yaralar bensiz
Hasretinle yakar ellerim

Dilesem tanrım affederdi
Yarim seni kalbim severdi
Aşıklara sevdam benzerdi
Hasretinle yakar ellerim

Bakmam kimseyi yaralıyım
Bense eşime sevdalıyım
Ateşiyle can yanmalıyım
Hasretinle tutmaz ellerim
Bahattin Tonbul
15.7.2009

Bahattin Tonbul
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Tutmuşsa

Gönlünde sakla,tutsan bir kalemde
Sabah ferahlık,dal koruk tutmuşsa

Sakın unutma,sevgiyi sevmeyi
Kaybolduğun an,yoksun bu alemde
Yalnız karanlık,ayrıca gezmeyi
Gönlünde sakla,tutsan bir kalemde

Sancılarını,beden unutmuyor
Gece aydınlık,yarim uyutmuşsa
Hasret bağında,üzümler kopmuyor
Sabah ferahlık,dal koruk tutmuşsa
Bahattin Tonbul
8.8.2009

Bahattin Tonbul
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Tutsak

Yaşam bize uzak, ölümmüş yakın
Bize yakın ölüm, oluşmuş tuzak
Sonsuzluğu tattık, güneşe bakın
Ne yapsın o ölüm, ruhumda tutsak
Bahattin Tonbul
4.5.2013

Bahattin Tonbul
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Tutsam Ecrini

Sabrın yollarını,aleme ektin
Duyduğun sancıyı,bilmeden çektin
O yarin gözünde,gerçekten tektin
Sensiz bu dünyada,boğuluyorum

Toplanmaktan vazgeç,dünya azığı
Harama erersen,kabir kazığı
Sonsuzluğu dile,iste yazığı
Yaşadığın aşklar,çektiğin cefa

Sevda uğruna sen,ne yol kat ettin
Yar yanına yatıp,zaman erittin
Gönül rüzgarına,onu hapsettin
Hakkın kullarına,tutsam ecrini
Bahattin Tonbul
6.6.2010

Bahattin Tonbul
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Tutu Ver

Atıversen gönlüme,bitiversen içimde
Beni bur dan terk etme,senin kalbin elimde
Dillerinden düşürme,ruhun titrer tenimde
Yaşattığın o andı,bu can sana kurbandı

Sevip yare bakardın,gökyüzünde ayaza
Mezarımı kazardın,geçmişinde beyaza
Anıları yazardın,unutulmaz son yaza
Yaşattığın o andı,bu can sana kurbandı

Ruhuma sardım ilk kez,kalbini unutmuşum
Gönülleri terk etmez,sevdayı uyutmuşum
Yaraları hissetmez,yalnız gezen bir kuşum
Yaşattığın o andı,bu can sana kurbandı
Bahattin Tonbul
28.6.2010

Bahattin Tonbul
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Tutu Verirse

Öyle zor ki sensiz gülmek ve ölmek
Coşmuş nehir gibi,yarayı bölmek
Acıyı tatlıyı,seveni bilmek
Solmadık yere de,yuttu denirse

Yürek açıp sıcak,sıcak akarken
Kimse o yar beni korkutamadı
Giden aşka ateş,sarıp yakarken
Sade gönülleri,yutturamadı

Sanmayın gönül,bomboş  duruyor
Saman yakıp duman,teni boğuyor
Anıları alıp,sevdan kuruyor
Hayalleri zaman,tutu verirse
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Tutu Versem

Bakı ver yüreğime
Acı verdin sevgime
Umutların kaybolmuş
Ne oldu dileğime

Yüzündeki o beni
Başındaki yemeni
Gönlümdeki sevgini
Tutu versem yar seni
Bahattin Tonbul
10.4.2009

Bahattin Tonbul
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Tutu Versem Sözümü

Karnına dolan ateş
Damarda sızar gezer
Aşka sarılmak beleş
Yarin kalbini ezer

Tut elini elinle
Hayat verir can verir
Söyle sözü dilinle
Gönlünü ters çevirir

Onu yolda bırakmam
Bu alemde sevgimi
Sevdayı unutamam
Tutu versem sözümü
Bahattin Tonbul
16.1.2009

Bahattin Tonbul
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Tutucu Olmaz

Geceler içinde,parlayan yıldız
Yüreğinde ateş yakıcı olmaz
Acılar içinde tükendi yaldız
Terk edip gidersen,kırıcı olmaz

O aşıktır saklar,senden kendini
Dağıtırsa sevda,umut fendini
Gönüllerde sondur,izle kendini
Seven güzellikler akıcı olmaz

Hayat rüya oldu,karıştı bağlar
Yarından ayrılıp,çıkılmaz dağlar
Denizlere giren,kaybolup ağlar
Süzülmüş anılar sıkıcı olmaz

Ayaz yemiş gece,çarpıcı düşler
Karanlık hıçkırsa,garip o işler
Odanın duvarı,gönlünü heşler
Sevenin özlemi,akıcı olmaz

Yüzünden doğarsa,parlayan güneş
Irmaktan dökülen,suları beleş
Saçını okşayan,o yarle güreş
Kolları çekilse,yorucu olmaz

Bir türkü tutuldu,gelir derinden
Sessizce uzanmış,kalkmaz yerinden
Gözyaşları artık,bitmez terinden
Özlemi söyleyen,tututcu olmaz
Bahattin Tonbul
18.5.2012

Bahattin Tonbul
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Tutun Sevgilim

Aşkını dünyaya,sarar bedenim
Ne gökte ne yerde,gezer sevenim
Yarin aşkına ben,gülüp geçerim
Hasret kalan ruha,tutun sevgilim

Karaları bağla,ışıklar yakma
Ciğerimi dağla,dumana bakma
Sular gibi çağla,hasret bırakma
Ayrı kalan ruha tutun sevgilim

Rüyalarda görür,sevda tutarım
Irmaklarda akar,sular yutarım
Yüreklerim yanar,çamur katarım
Hasret kalan ruha,tutun sevgilim
Bahattin Tonbul
15.7.2009

Bahattin Tonbul
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Tutuşacak Kanımda

Karanlıklar korkmazmış,senin sevdan yanında
Özleyerek akmazmış,o gözlerin bağında
Durmadan hep dağılmış,kokun zirve dağında
Sana hasret yüreğim,tutuşacak kanımda

Sevgi dolu hayalim,gönüllerde hep yaşar
Umut dolu meleğim,rüyalarda çok aşar
Sensiz olan özlemim,gökyüzünden de taşar
Yare doymaz yüreğim,tutuşacak kanımda
Bahattin Tonbul
30.10.2010

Bahattin Tonbul
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Tutuşan Eller

Gönlünde aşklara bakma ey güzel
Yüreğinde akar gidendi o su
Yok olan ömrünü, yakması özel
Tutuşan elleri, soğutanda su
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Tutuver Sevgilim

Bakma sevdasına,beklemez hayat
Kudurur durmadan,unutmaz  yarim
Sensiz bu dünyada,yaşamak bayat
Atıver gelmeden,bakamaz karım

Yakar sıcak onu,çöldeki kumu
Bedenini sarmış aşkın ateşi
Katı versen unu,kabaran bumu
Yüreğini almış,yarin güneşi

Gönüllerde  durmaz,şarkı söylersin
Kesiver kalbimi sana ne deyim
Uzaklara bakmaz yarsiz neylersin
Tutuver sevgilim sana geleyim
Bahattin Tonbul
15.6.2009

Bahattin Tonbul
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Tutuverse

Dağ başında arıları
Tarlalarda darıları
Sevda çeken karıları
Katıversen şu gönlüme

Uçsuz bucaksız sevgimi
Acı çeken yüreğimi
Hak telaya dileğimi
Deyiversen şu gönlüme

Gökyüzünde bulutları
Aşkı çeken umutları
Bahçelerde nohutları
Ekiversen şu gönlüme

Yağmur yağsa güneş olmaz
Doğasında rengi solmaz
Ayrılığa sevda dolmaz
Deyiversen şu gönlüme

Bahattin’im anım dolu
Yarden ayrı dedin solu
Sevenlerin ayrı kolu
Tutuversen şu gönlüme
Bahattin Tonbul
9.3.2010

Bahattin Tonbul
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Tuz Basarsın

Dünyanın nüfusunu nüfusuma katsan
Aşkıma ket vuramazsın
Gördüğüm hayali buluta satsan
Yağmur olup yıkayamazsın
Gök gürültüsünden sonra
Çakan şimşeği
Sevda denizinde uyutamazsın

Benden kaçarsın
Göremeyeceğim yerlerde saklanırsın
Ruhunu çevreme saçarsın
Muhabbetini yüreğimde aklarsın
Sonsuzluk cennetinde gezerken
Söyle Allah aşkına bensiz sen ne yaparsın
Bilerek mi yaralarıma tuz basarsın
Bahattin Tonbul
27.2.2011

Bahattin Tonbul
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Tuz Bassam...Mani

Buralarda  yanarsın
Yar yanında kanarsın
Dostu düşmana kattın
Kış ayında donarsın

Dağda yayık yayılır
Yar sevdasız sayılır
Gönül yarmışsa onu
Ayılıp da bayılır

Dereler susuz olmaz
Aksa da dere dolmaz
Çok sevdiğim güzelin
Yüzü sebepsiz solmaz

Karanlıkta yıldız var
Yerde gezsen izi var
İçindeki acıyı
Tutma artık canım yar

Ağaç dalsız durur mu
Kökü suda solur mu
Yüreğinde aşk olan
Tuz bassam da kurur mu
Bahattin Tonbul
29.6.2010

Bahattin Tonbul
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Tuzakta

Kalbimi atamadım,desen tuzakta
Unutamam senide unutsan sezerim

Deliler gibi sevdim,şaşkın hallerim
Bitmesin o isterim,yalnız gezerim
Rüyalarımda gördüm ben hayallerim
Unutamam senide unutsan sezerim

Duruyor mektupların,anılarımda
Kızıllaşmış gök yüzü,benden uzakta
Korkutuyor sevdamı,hatırlarımda
Kalbimi atamadım,desen tuzakta
Bahattin Tonbul
19.7.2009

Bahattin Tonbul
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Tuzsuz Hayatta

Hayat anlamsız,tadı da yoktur
Ortalık susuz,çekeni çoktur
Yarin kalbinde,kanlı bir oktur
Tuzsuz hayatın olursa eğer

Bir bardak suda,berraklık ara
Gönül bağında,yürekler tara
Aşkı atıp da,dengesiz dara
Yok olacaktır,tuzsuz hayatta

Acırsa yaran,tuzu basarsın
Yari soranı kalbe atarsın
Gönül dağında,sevda tadarsın
Yok olacaktır,tuzsuz hayata
Bahattin Tonbul
16.6.2009

Bahattin Tonbul
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Tükendi İstekler

Sana aşığım sana hasretim yanar hep içim
Bekler çiçekler arıyı,tozunun taşınması için

Kuru toprak sıkmış ağacın köklerini yapışmaması için
Bekliyor hasreti olduğu suya kavuşursa rahatlamak için

Toprağı öyle sıkmış ki adeta kaynamış birbirine kökler
Bende seninle öyle zannederdim kendimi içimse özler

Bütün anneler yavrularının büyümesini sabırla bekler
Daha sen birini dahi evlendiremeden gitti bütün emekler

Sıralaladığın arzuladığı hatta yapmak istediğin istekler
Yarım kaldı canım bu dünyada dilediğin bütün dilekler

Herkes sabırla istekle umutla bir şey ister ve bekler
Benimse arzum sana kavuşmak için tükendi istekler
14.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Tükendi Yüreğimde

Ruhumda ki sessizlik, bilki olduğu o an
Gökyüzünde yıldızı, aşkın ile kazsaydım
Şimşek gibi parlayıp, ateş saçtığı o an
Tükendi yüreğimde, gürültüsüz feryadım

Kurumuş çöle döndüm, yar gelse yeşeririm
Çatlamış kuru toprak, su bulsa değişirim
Hakikatı sarmışsa, can verse gelişirim
Tükendi yüreğimde, gürültüsüz feryadım

Yokluğunla başkadır, varlığınla değişmem
Yar derdine son derman, kaybolsada değişmem
Parçalara bölündüm, hasret kalmış ilişmem
Tükendi yüreğimde, gürültüsüz feryadım

Denizdeki dalgalar, kıyıları dövüyor
Çırpındıkça batıyor, sarıldıkça övüyor
Su yerine kan yutmuş, acı çeken sövüyor
Tükendi yüreğimde, gürültüsüz feryadım

Diğer yarım sancılı, ölüm yarine gebe
Başka parçam çekiyor, sevdamız olmuş ebe
Yari kolumdan kırmış, girilmez yalnız dibe
Tükendi yüreğimde, gürültüsüz feryadım

Bahattin  bulamıyor, alıver derin nefes
Ciğerleri çürümüş, düğüm olmuş tek kafes
Canlı canlı yakıyor, içi cehennem heves
Tükendi yüreğimde, gürültüsüz feryadım
Bahattin Tonbul
20.6.2015

Bahattin Tonbul
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Tükenir Halim

Sensiz gönlüm kırık, susmuş yüreğim
Koyu bir gölgeye, yol olmuş zalim
Dilimde noktası, cansın meleğim
Ruhunda sevdası, tükenir halim

Yalnızlık aittir, cümleler bitmiş
Karanlık sabahlar, güneşle yitmiş
Hayali gönlümde, kaybolup gitmiş
Geçmişe sevdası, tüketir zalim

Güzellik bakışta, umutta değil
Tükenir sevdası, görülmez değil
Gönül gözleriyle, yürekten eğil
Acısı sevdası, tükenir halim
Bahattin Tonbul
14.4.2014

Bahattin Tonbul
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Tükenir Sesim

Eğerki adını anarken ölsem
Yutkunmam zorlanır, tükenir sesim
Göz yaşın yağmurla, aktıkça silsem
Sevda ateşiyle, bitmiş nefesim

Yağan karda aşkın, donar kalırdı
İçimdeki seni, canım alırdı
Gözüm görmez başka, neler tanırdı
Yutkunmam zorlanır, tükenir sesim

Son deminde bile, severdin beni
Islanan yüreğin, yakar bedeni
Aşkım hayalinde, silmesin teni
Sevgi ateşiyle, bitmiş nefesim

Sevdan bana doğan, son güneş gibi
İşte o zamanda, gitmiş nefesim
Hüznün gövdesinde, kor ateş gibi
Yutkunmam zorlanır, tükenir sesim

Sana olan aşka, ağlayıp gülsem
Gözpınarlarını, elimle silsem
Kanadıkça özü, toprağa gelsem
Yutkunmam zorlanır, tükenir sesim

Bahattin’im taze, ayak izleri
Eskilerden kalma, bırak bizleri
Mahşeri ayazda, koymaz sizleri
Yutkunmam zorlanır, tükenir sesim
Bahattin Tonbul
20.12.2012

Bahattin Tonbul
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Tükenmesede

İlimin ışığı, geçmişe sızar
Kapalı gözlerle, görünmesede
Sevenlerin aşkı, gönüller kazar
Tükensede gücü, tükenmesede
Bahattin Tonbul
4.1.2014

Bahattin Tonbul
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Tükenmeyen

En son bıraktığın evimizde duruyorum hala
Seni özlüyorum
Şiirler yazıyorum arkandan
Ölümsüzleştirmek için de aşkımızı
Gönüllere kazıyorum
Çığlık çığlığa haykırıyorum
Ben deliler gibi sevdim
Hala da seviyorum
Onsuzluğun verdiği acıyla titriyorum
Gönlümde küçük de olsa bir ışık yanıyor
O an susuyorum
Usul usul yürüyorum kaldırımlarda
Bilmedim bir ses bana uyan diyor
Karanlıklarda
Göremiyorum sokak lambaları kırılmış
Sanki

Gözümden akan damla
Yanağımdan düşerek çatlak dudaklarıma
Acı veriyor
Hasret bıraktığın o günü düşünüyorum
Suçluluk hissediyorum o zaman
Nasıl sıkı sıkıya sarılıp da tutamadım diye
Neden el ele tutup birlikte gitmedim diye
Ruhumdaki özlemlerimin habercisi
Gölge gibi iz bırakmadan arkamdan geliyor
Her şeyi atıvermiş yer yüzüne
Öfkeyi şiddeti çileyi hatta üzüntüyü
Terk edince
Yok olmayan sevgi durur hala
Sevdiğini saklar
Tükenmeyen yüreğinde
Bahattin Tonbul
12.11.2010

Bahattin Tonbul
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Tükenmez O

Bağlarım ruhuma senin sesini
Sar başına tülbent’ini
Haykır haykıra bilirsen sevdiklerini
Bırakma kalbindeki sevdan yepyeni
Durur yüzünde bir nokta gibi simsiyah beni
Rahatlatır o zaman bakınca
Hem seni hem de sevdiğini
Özüm düşmez yere
Tutsana bedenini
Karışmasın toprağa saf tertemiz
O yarinin teni

Unutmadı bak bir türlü
Kalbinde tutar seni
Bir yere ayrılma bekle cennetini
Çıkmasın bağrından
Unutmam son  nefesini
Yaşadığım yıllarca samimiyetini
Vurdum kilidi
Yetmezse yetir
Kaybetme sevda keseni
Atı verdim umutsuzluğa anla artık
Tükenmez o kaybolan sımsıcak buseni
Bahattin Tonbul
1.5.2011

Bahattin Tonbul
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Tükenmiş Umutlar

Muhtacım bu dünyada sana ben
Ruhumuz sevgi değil ihtiyaç
Gönlümü koparacak yara ten
Acılar kalbe dolan bir ilaç

Bedeni kaplamıştır sensizlik
Unutma kalbindeki yarayı
Yıllarca atamadı densizlik
Dünyada yok edecek karayı

Aşkımın sevdasın da kay boldun
Güneş de doğacaktır sevginde
Bütünce acıları sen soydun
Tükenmiş umutların sevginde
Bahattin Tonbul
8.8.2009

Bahattin Tonbul
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Tükense De

Sebepsiz ötmüyor,kuşlar,
Böcekler ve yaşayanlar
Uzak kalmış hem senden hem de benden artık
Ayrı ayrı durup yaşayan
Yaşatan  o insanlar
Gözlerine baksana
Korkutur oldu,sensiz karanlık o gece
Dillerde şarkı,
Gökyüzünde yıldız oldu hepsi
Hatta kayda değer,bir sürü upuzun bilmece

Derelerde akan su yakar,oldu bedenleri
Sanki bir yanar dağımdan akan lav gibi

Gönüller uslanır sonunda,
Yalnız gitse de,bütün sevenleri
Atmış o dumanlı tepelerin sis kaplamış üstünü

Biliyorum seviyorsun can,
Tükense de bensiz olan özlemin
Bahattin Tonbul
4.2.2011

Bahattin Tonbul
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Tüketen

Ayımıdır  güneşimi beni içten eriten
Sevdiğimi kaybettim yürek yakıp tüketen

Hüznün güründü birden kaybolup da giderken
Ruhumu allak bullaktı alemi terk ederken
Evlerinin üstünde kızıl toptu aniden
Kayboldu dallarının arasından inerken

Ayımıdır  güneşimi beni içten eriten
Sevdiğimi kaybettim yürek yakıp tüketen
Bahattin Tonbul
10.4.2009

Bahattin Tonbul
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Tüketilendin

Hayatın amacı, yaşamak değil
Hoşa gitmeyenle, kaçamak değil
Dağlara çıkmadan, hele bir eğil
Üretilen değil, tüketilendir

Neyi istiyorsan, koşulsuzca sev
Beklentisi sende, yokedilendir
Onu kaybedersen, hakka boyun eğ
Üretilen değil, tüketilendir

Aşkın karşılığı, fedakarlıktır
Gönlüne gireni, üretilendir
Gelecek  zahirdir, son karanlıktır
Üretilen değil, tüketilendir

Gün gelir pişmanlık, yapılan şeyler
Yapılmayan şeyler, kaybolmaz beyler
Hayat boyu sürer, zamanı eğler
Üretilen değil, tüketilendir
Bahattin Tonbul
16.8.2013

Bahattin Tonbul
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Tüm Anı

Yokluğun her anda, acı veriyor
Özlemin tutkusu, sardı her yanı
Gün geçtikçe onsuz,içim eriyor
Umudum tükendi, bitti tüm anı
Bahattin Tonbul
9.8.2012

Bahattin Tonbul
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Tüm Beden

Çok yalnız kaldım sen gidince buralarda
Ecel teri dökerim her gün ara sokaklarda
Hasret kaldım kokuna bakışına doyamam
Aşk ateşiyle yanarım Allah’ım kaldırımlarda

Haykırıyorum sensizliğin verdiği ıstırabı ben
Üzülüp ağlıyorum bu boş günlere istemeden
Duyuramadım rüzgarın uğultusundan kimseye
Aşk ateşiyle durmadan yanacak olan tüm beden
9.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tüm Dostlar Adına-1

Hala eş dost arayıp seni bana soruyor
Çocuklar evde yemeklerinizi kim yapıyor
Aklına gelmedik arkadaşlar merak ediyor
İyi ki öğrettiğin son anlarda çorba pişiyor

Serap hoca şoklardan daha çıkamadı
Belma ünsal yemek yapmış getirdi
Bedriye ise çok üzgün ailecek geldi
Burcu her hafta sonu birşeyler yedirdi

Karşı komşular toplanıp geldiler
Seni çok merak edip özlemişler
Hepside duyunca çok üzüldüler
Arkandan bolca dualar ettiler

Nebahat Özkan hocam çok üzüntülüydü
Mine ve Orhan bey sana ayrıca dua etti
Zeliha ile Kemal abi sürekli aradı sabretti
Zübeyde ise heran aklında bizleri merak etti
28.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Tüm Dostlar Adına-2

Teyzen şoklarda seni hiç unutamıyor
Her haftasonu çocuklarla konuşuyor
İki göz iki çeşme daima durmadan ağlıyor
Seni ve bizleri aklından çıkaramıyor

Ülkü birkaç kez aradı çocuklarla konuştu
Yalçınla biz arasıra konuşmalarımız olmuştu
Safiye çok etkilenmiş psikolojisi bozulmuştu
Ali ise senden sonra grip olmuş yatmıştı

Allah rağzı olsun bütün komşulardan ve dostlardan
Senin hatırını sayan seven bütün olan arkadaştan
Ne geldi nede gitti Eser denen yakın sırdaşından
Her ilişki  menfaatsiz  ordaki hesaplaşmadan
28.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Tüm İnsanlara

Yanmasın yürek
Kanmasın anın,tutuşmuş ateşte
Sevda değil mi adın,sevgiden yana
Ömür bitsede
Hakikat yetmez
Sevip sevilen tüm insanlara
Bahattin Tonbul
20.9.2011

Bahattin Tonbul
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Tüm Sancılar

Yüreğinde aşkı,atıver hemen
Sevda ateşiyle,tutuşur demen
İçindeki yara,sona ermeden
Tutuversen yarim, beni görmeden

Ellerin havada,gözün bulutta
Eşe dosta sordum,yoktun konutta
Kaçı verdin birden,bana demeden
Seni sevdim canım,aşkı bilmeden

Hayaller umuttur,gönül boşlukta
Yaşamak somuttur,o sarhoşlukta
Bana söylemedin,son acıları
Tek başına çektin,tüm sancıları
Bahattin Tonbul
24.2.2009

Bahattin Tonbul
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Tüm Seçmişi

Karanlıktan korkan insan
Geceleri hiç gezer mi
Aydınlıkta görmez isen
Gönül gözü hiç biter mi

Yüreğinde aşkın mı var
Sevdiğim güzel nazlı yar
İçerinde ateş mi var
Bedenine sevda kayar

Yarim beni yenden yarat
Hatırlayım ben geçmişi
Gel göğsümde ateş karat
Unutmasın tüm seçmişi
Bahattin Tonbul
9.8.2009

Bahattin Tonbul
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Tüm Sevgim

Yüreğimden çekip atamam sana karşı olan
Farklı görüşlerimi
Esas amacım seninle sonsuza kadar bir olmak tı
Aşkım
Ne olur izin versende
Bir daha karşılaşsaydık seninle
El ele yan yana durup
Sonsuza kadar yürümekti
Ayrılmamaktı inan bütün
Arzum

Çok zamansız gittin bu ellerden
Doyamadık birbirimize
Koklayamadık yaşamı
Tadını almaktı seninle tüm
Arzum
Şu an belki ruhlarımız farklı yer de olsa
Her an yanımdadır hayalin
Geceleri sıcaklığını
Uyanınca kaybetmesem
Rüyalarda saramadığım duygulara
Ulaşmaktı bitmez isteğim

Birleşmemiz ne zamana kaldı bilemem ama
Unutulmaz sevdam
Mahşerde görüşmek buluşmak
Yokolmaz sana karşı olan
Tüm sevgim
Bahattin Tonbul
26.5.2010

Bahattin Tonbul
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Türk

Gurur ve şuurun, varlığı sende
Yüceler yücesi, sembol Atatürk
Türk gibi davranış, yatar gönlünde
Titreyip kendine, döndür koca Türk

Gerçekten sevdiği, yüce millete
Sevdikçe yandığı, düşer hikmete
Soyundan utanan, kahpe zillete
Titreyip kendine, döndür koca Türk

Bir zamanlar suya, adını yazdın
Yüreklerde doğup, toprağı kazdın
Haddini aşanın gönlünde hazdın
Titreyip kendine, döndür koca Türk

Çaktın bir kıvılcım, alev altında
Geri dönmek yoktu, artık bahtında
Aklında ki olgu, gerçek tahtında
Titreyip kendine, döndür koca Türk

Varmı beyler birşey, yalnız çalışma
Gelde gitme  git’de, güçsüz alışma
Dönde bir bak şimdi, hain oluşma
Titreyip kendine, döndür koca Türk

Elindeki gürzü, yüreğine vur
Benliği yitikse, varlığını kır
Türklük ülküsüyle, gönüllerde dur
Titreyip kendine, döndür koca Türk
Bahattin Tonbul
5.2.2013

Bahattin Tonbul
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Türk Doğup Yaşarken

Bu nasıl bir iştir anlayamadım
Vatanın içinde, kimliksiz oldum
Ne kadar hain var, tanıyamadım
Türk doğup yaşarken, birden kayboldum

Türk millet meclisi, Türk’ün meclisi
Seçilip gidince, halkın elçisi
Türk değilim diyen, nankör çöpçüsü
Türk doğup yaşarken, birden yok oldum

Evrenin içinde, uşak kalmayı
Kabul etmez neslin, esir almayı
Başka bir topluma, bağlı olmayı
Türk doğup yaşarken, birden yok oldum

Hakkımı sorarsan helal olmasın
Fark edilmez süsün, öksüz salmasın
Koyun sürüsüne, tabi kalmasın
Türk doğup yaşarken, birden yok oldum

Defolun ülkemden, Türktür varlığım
Helal olsun kanım, bitsin darlığım
Sen bensiz olsanda, doğsun arlığım
Türk doğup yaşarken, birden yok oldum

Bahattin’im içim, yanarda donar
Türk’ü inkar eden, inşallah yanar
Yosun tutmuş gönlü, elbette kanar
Türk doğup yaşarken, birden yok oldum
Bahattin Tonbul
23.2.2013

Bahattin Tonbul
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Türk Egemenliği

Oğuzlardan,Hun ile Göktürklere
Yetişen kahraman,yiğit erlere
Atila,Oğuz han ve Metelere
Vatanı bırakmıştı,Türk gençlerine

Osmanlı tarih de,yüzyıllar boyu
Bu da Türklerin diğer bir kolu
Yavuz,Fatih; Kanuni hepsinin soyu
Bırakmıştı gençlere bu doğru yolu

Ondan sonra kuruldu Türkiye
Kurucusu Atatürk değil mi niye
Buda kahraman bir Türk eri
Bıraktı  yönetsin Türk gençleri diye

Bunca asır dünyayı bir arada yaşattılar
Nice yiğit adını sayamadığımız kahramanlar
Kanlarıyla yoğruldu bütün bu topraklar
Bu vatan da yaşayan,Türküm diyen insanların hakkı var
(1.3.1974)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Türk Gibi Yürekli

Türkçüyüm diyerek, yollara çıkan
Türk gibi yürekli, Allah’a inan
Kefen biçse sana, ölümü yıkan
Türkü seven benim, hakka uzanan

Tanrı dağlarından, düzlere indik
Nice bozkırlarda, atlara bindik
Çin settini aşıp, kalplere sindik
Türk gibi yürekli, Allah’a inan

Aldanma timsahın, gözyaşlarına
Peşkeş çeker hergün, yandaşlarına
Satmaya başladı, kandaşlarına
Türkü seven benim, hakka uzanan

Adalet elçisi, derlerdi sana
Gittiği her yerde, tapardın ona
Aman dilemezdin, hain düşmana
Türk gibi yürekli, Allah’a inan

Türk açılımı şart, ihtiyacın var
Bastığın toprağın, altındaki yar
İlelebet Türk’ün, vatanı diyar
Türkü seven benim, hakka uzanan

İki cihan sende, özleyiş yaşar
Tanrı dağlarını, bilenler aşar
Menzilin önünde, düşmanı şaşar
Türk gibi yürekli, Allah’a inan
Bahattin Tonbul
31.7.2013

Bahattin Tonbul
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Türk Milleti

Umudun elçisi, dostu sevmektir
Akacak tüm kanın, damarlarından
Daha yakın daha, kalmış demektir
Türk milleti hayat verir canından
Bahattin Tonbul
4.5.2013

Bahattin Tonbul
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Türk Müdür Düşman Mı

Yurdumun üstünde, hayaller kurdun
Ağacı yolları, kaldırıp serdin
Dost diyerek kaldın, kalbimden vurdun
Türk müdür düşman mı, dost karar verin

Güneş doğacaktır, aldanma sakın
Kara din içinde, dolanma yakın
Kin dolu hayata, karışmış sakın
Türk müdür düşman mı, siz karar verin

Komutanlar vatan,  haini oldu
Bebek katilleri, yönetim buldu
Bu süreç altında, katil baş oldu
Türk müdür düşman mı,  siz karar verin

Adalet altında, hukuk yatıyor
Nefret dolu sözler, katil yapıyor
Haksızlık güneşi, tersten batıyor
Türk müdür düşman mı, siz karar verin

Belki de yabancı, Türk’e düşmandır
Verdiği kararlar, sözde fermandır
Ona oy verenler, elbet pişmandır
Türk müdür düşman mı,  siz karar verin

Karanlık gecede, yapılan oyun
Verilen sözlere, elbette doyun
Kurtlar kafesteyse, gezenler koyun
Türk müdür düşman mı, siz karar verin

Bahattin’im derki, hak hukuk gitti
Ayaklar baş oldu, başları bitti
Çaresiz hastalık, imansız etti
Türk müdür düşman mı, siz karar verin
Bahattin Tonbul
24.11.2013

Bahattin Tonbul
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Türk Olarak Doğdum

Nasıl soktun içime, köşeleri kaptırdın
Kan kusuyor hainler, anlamıyor kardaşım
Öz yurdumda garibim, şerefimi saptırdın
Türk olarak ben doğdum, bozkurt olmuş sırdaşım

Nasıl bir insanmış bu,  askeri hain etti
Teröristle konuşup, Türk’e ihanet etti
Paşaları kapatıp, hepsi bir marifetti
Türk olarak sen doğdun, bozkurt olmuş sırdaşım

Türk olmayacak kadar, masum bir köle kalsın
Özgür olmayacaksa, bırak Allah’ım alsın
Türklük sadece ender, ondan uzağa salsın
Türk olarak ben doğdum, bozkurt olmuş sırdaşım

Ne mutlu Türk’üm desem, karanlıkları boğdum
Işığı gördüm korktum, gönüllerde hep doğdum
Yaşamayı öğrendim, nankörlerden bak soğdum
Türk olarak ben doğdum, bozkurt olmuş sırdaşım

İnsanların içinde, bitmez hiç kötüleri
Hele temsilci ise, nankördür kedileri
Ağa ne derse evet, saklar o patileri
Türk olarak ben doğdum, bozkurt olmuş sırdaşım

Dünyaya tek başına, meydan okumuş  paşam
Tek güvencesi ise, damarında dolaşan
Asil duruşu ile, umutlara ulaşan
Türk olarak ben doğdum, bozkurt olmuş sırdaşım
Bahattin Tonbul
23.2.2013

Bahattin Tonbul
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Türk Olma Uğruna

Düşman değildik ki, düşman kesildik
Bu yurdun içinde, yabancı oldum
Yıllarca yaşadık, neden ezildik
Türk olama uğruna, canımdan oldum

Yürek özletmeye, kanı kurutmam
Bedeli ödenmiş, sevdadan oldum
Olmayan bir şeyi, yalnız kurutmam
Tük olama uğruna, canımdan oldum

Ölmüşüm kalmışım, yaşamışmıyım
Gelecek için ben, çarpışmışmıyım
Dağda şehitliğe, ulaşmışmıyım
Tük olama uğruna, canımdan oldum

Ölüme koşarken, pişman değilim
Vatan için akan, kanda değilim
Nankörlük yapacak, birkul değilim
Tük olama uğruna, canımdan oldum

Bizleri anlamaz, hain olanlar
Kim çarpışmış bunlara, rengi solanlar
Ver tavizi sende, korkak kalanlar
Tük olama uğruna, canımdan oldum
Bahattin Tonbul
3.3.2013

Bahattin Tonbul
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Türk Olupda

Türkiye Türk’ündür, bir duygu takın
Türk değilsen onu, anlayamazsın
Kim demiş ki Türkler, ölüme  yakın
Türk olupda Türk’ü, bağlayamazsın

Geçmişinde neydin, hainmisin sen
Türk’lük için aşkı, yaşatır busen
Irkını kökünü, inkar edersen
Türk olupda Türk’ü, anlayamazsın

Kinini nefreti, taşı içinde
Şüphe taşıyorsan, de sen seçimde
Dilin çamurlaşmış, ayrı biçimde
Türk olupda Türk’ü, anlayamazsın

Yalanı deyi ver, batmaz dikeni
Geçmişi unuttun, bitir kökeni
Türk’ün toprağına, umut ekeni
Türk olupda Türk’ü, anlayamazsın

Sabır ettik bunca, geçen zamanda
Türk’ün vatanında, baykuş yatanda
Başlara baş oldun, inkar satanda
Türk olupda Türk’ü, anlayamazsın

Kimmiş azınlıkmış, nifak ekersin
Kan ile sulanmış, toprak çekersin
Ağlayan gözlere, çarmıh dikersin
Türk olupda Türk’ü, anlayamazsın
Bahattin Tonbul
31.8.2014

Bahattin Tonbul
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Türk'e İslamı Biçen

Eğerki geçmişini, hatırlasan olurdu
Anlatabilseydik biz, o sevgili canımız
Eğilmeyen başları, indirmeden solurdu
Türke islamı biçen, damarlarda kanımız

Kınadık yıllarca hep, hakka baş kaldıranı
Belkide çok sabrettik, candan can aldıranı
Zalim değil mazlumsa, unutma saldıranı
Türke islamı biçen, damarlarda kanımız

Gerçekler pişman olsa, geri dönmez o acı
Hoş görü sınırında, tükenmez ki amacı
Kinin nefreti şiddet, dursa üstünde tacı
Türke islamı biçen, damarlarda kanımız

Tarih bir tekerrürdür, unutulmuş oyunu
Başa gelince insan, kaybetmez ki huyunu
Bunca yıl yazılmışlar, atam koymuş soyunu
Türke islamı biçen, damarlarda kanımız

Cahillik gönüllerde, başlar ayak olunca
Ayaklar baş olmuşsa, dostun düşman kalınca
Avrupaya dilenme, yürek kalpde solunca
Türke islamı biçen, damarlarda kanımız

Bahattin kendimizi, saya bilsek birkaçız
Başın baştan satılmış, ateş üstünde sacız
Ecdadını andıkça, islama elbet acız
Türke islamı biçen, damarlarda kanımız
Bahattin Tonbul
17.7.2014

Bahattin Tonbul
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Türkiye Türklerin

Toprağın altında, yatanlar kaldı
Şehit kanlarıyla, sulanmıştır yer
Kefen giyip yola, çıkanlar aldı
Türkiye Türklerin, dinlede kulak ver

Türk’ün Türkten başka, dostu olamaz
O Türk vatanından, ayrı kalamaz
Sevdiğini alıp, dostu salamaz
Türkiye Türklerin, dinlede kulak ver

De derdini Türk’e, kefen biçmek zor
Hangi it hattine, satılması kor
Başbuğ Atatürk’tür, Alparslana sor
Türkiye Türklerin, dinlede kulak ver

Ne kürdü ne lazı, sana inanmaz
Sana inananlar, paraya kanmaz
Yüzünü gördüler, hırsız utanmaz
Türkiye Türklerin, dinlede kulak ver

Kutlu ocaklarda, yetişip geldik
Vatanı bayrağı, severek  öldük
Dilimiz dinimiz, tekdiye bildik
Türkiye Türklerin, dinlede kulak ver

Bahattin öztürküm, vur tilkiye vur
Binyıllık destanı, yüreklere kur
Ülkeyi bölecek, hainlere sor
Türkiye Türklerin, dinlede kulak ver
Bahattin Tonbul
5.3.2014

Bahattin Tonbul
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Türkiyeliyim Deme

Ben Türk’üm Türkiyeli değilim
Bu sözü söyleyenleri severim
Söyleyemeyenlerden nefret ederim
Atamla geçmişimle öğünür sevinirim
Behey insan biliyorum sen Türkiyelisin

Peki sen kimsin neyle öğünür neyle sevinirsin
Yaşamayı bırak ölmeyi bile bilemezsin
Belki Rus,belki de Ermeni’sin ne hissedersin
Kürdü,Çerkez’i Laz’ı hatta Tatarı daha sayamadığım
Birçok Türk boyunu tanımaz inkar edersin
Çünkü sen Türk değil Türkiyelisin
09.06.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Türkiyem

Türkiye`nin doğusunda İran
Batısında ise Yunanistan
İle bulunur Bulgaristan
Ne güzeldir bizim vatan

Kuzeyinde vardır Karadeniz
Güneyinde ise Akdeniz
Diyar diyar gezeriz
En güzeldir Türkiye`miz

Göçmüşler atalarımız Orta Asya`dan
Asyayı,Avrupayı gezmişler o zaman
Geç tikleri yerde aman derdi düşman
Kurdular Türkiye`de ikinci vatan

İlk önce ayak bastı Alparslan
Kendi adıyla devlet kurdu Osman
Yaşadığı ortama getirdi Atan
Yetiştirdi nice yiğit kahraman.

Fatih,Yavuz,Kanuni`dir atan
Unuttun mu Bağdatìn kapısını açan
Nerde o yiğit Genç Osman
Çünkü yetiştirmiştir bu vatan

Ey Türk evlatlarının vatanı
Yurda sokma düşmanı
Prut`ta unuttun mu Rusya o anı
Vurun düşmana vermeyin güzelim bu vatanı.

(15,3,1973)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Türklerin Ataları Yirmi Dört  Oğuz Boyu

Türklerin Ataları
Yirmi Dört  Oğuz Boyu

Günhanın Kayı,Bayat,Alka evli
Dördüncü çocuk adı Kara evli

Ayhandan olma Yazır,Doğar eli
Dodurga,Yaparlı çoğalmış belli

Yıldız hanın Avşar,Kızık,Bağdili
Ana doluda Karkın boyu veli

Gök han dan Bayındır,Peçenek oldu
Cavuldurla,Çepni onunla doldu

Dağ hanın Salur,Eymür iki oğlu
Alayuntlu,Yüregir onun oğlu

Deniz hanın İğdir,Bügdüz boyları
Yıva,Kınık Anadolu soyları

İşte saydım yirmi dört Oğuz boyu
Hepsi birdi yürekleri kurt soyu
Dünyaya dağılmışlar renkler koyu
Ana dolu yurt olmuş eğlenmişler
Bahattin Tonbul
17.5.2011

Bahattin Tonbul
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Türklüğüm

Düşünüyorum şu güzel vatanın halini
Bugünkü ana gelinceye dek nice şahini
Nice mehmetleri kaybettiğimizi
Hatırladıkça öğünüyorum Türklüğümle

Bu vatanın toprakları
Sayısız şehitin akan kanları
İle yoğruldukları anları
Hatırladıkça öğünüyorum Türklüğümle

Tarihimiz de sayılamıyan kahramanlar
Selçuklularda Alp Aslan'lar
Osmanlıda Fatih gibi kahramanlar
Hatırladıkca öğünüyorum Türklüğümle

Vurun öldürün Komünisti soyun
Türkiye'yi karıştıran bu kolun
Kızıllardan hiç yok korkum
Tanrı Türk'ü korusun
(11.9.1973)

Bahattin Tonbul
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Türklüğünü Unutma-1

Birçok büyük devletler
Ve imparatorluklar
Geçmişi görmediler
Türklüğü unuttular

Çöküşü başlattılar
Moğollar karşısında
Yıkıldı Selçuklular
Parçalandı o anda

İçlerinde kor gibi
Türklük ateşi gördü
Bilge kağanın sözü
Birden yok olu verdi

Türk kalmak istiyorsan
Türklüğünü unutma
Başka kültüre kansan
Yok olursun sonunda
Bahattin Tonbul
28-09.2008

Bahattin Tonbul
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Türklüğünü Unutma-2

Osmanlı kültürünü
Fars,Arap’la karıştı
Yıkılma dönemini
Böylece başlatmıştı

Her yeni kuruluşta
Türklük ön safa çıktı
Ne zaman karışırsa
Koca devletler yıktı

İşte Mustafa Kemal
Türk temasını aldı
Onun rehberliğinde
Vatanını kurtardı

Devlet ol istiyorsan
Türklüğünü unutma
Yıkılacak olursan
Yüreğinden çıkarma

Yüreğinden çıkaran
Yıkılmaya mahkumdur
Bizi yönetenlerde
Türk olmak zorundadır
Bahattin Tonbul
28.09.2008

Bahattin Tonbul
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Türkmen Dağına

Türkmen dağı,Türkmen dağı
Yazarların sevgi ağı
Oda rüzgarda durulmaz
Bitmez dünyada dergahı

Hak bilmiştir haki katı
Gönül ağındaki katı
Yunusuma sevdalanmış
Çok genişmiş onun yatı

Dağ başında duman olur
Sevda dağı yaman olur
O tanrıma eli açmış
Cennetleri mekan olur

Esas adı Hilmi Can’dır
Eskişehir mekanıdır
Tanımayan iyi bilsin
Yüzündeki imanıdır

Bahattin’im daha derdim
Ben hocama gönül verdim
Bitmez çilem acı derdim
Yunuslara karışmazsam
Bahattin Tonbul
29.4.2010

Bahattin Tonbul
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Türkoğlu

Yürek bende pare pare
Gönüllerde tam doluyum
Yokmuydu hiç  ona çare
Ben Türkoğlu Türk doluyum

Bırak  o Türküm demesin
Hain kanını emmesin
Türklük onunla ölmesin
Ben Türkoğlu Türk doluyum

Nankör bilmez soyu sopu
İnkarcı zalimin topu
Anlamsız ruhunda yapı
Ben Türkoğlu Türk doluyum

Özünü sözünü bilmez
Vatanı sevseydi bölmez
Hakikat işine gelmez
Ben Türkoğlu Türk doluyum

Allah çene vermiş ona
Yalan yanlış girmiş kana
Kalp gözüyle konuşsana
Ben Türkoğlu Türk doluyum

Teröristler  başımızda
Şehit kanı kaşımızda
Bütün anı yaşımızda
Ben Türkoğlu Türk doluyum

Bitsin artık uyan dayan
Yeti artık bunca ayan
Tutarsız sözleri sayan
Ben Türkoğlu Türk doluyum
Bahattin Tonbul
19.2.2013

Bahattin Tonbul
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Türk'ü Sevmek

Türklüğü Türk’ü sevmek, ölmekle biter ancak
Güneşin doğmasını, karanlıklar boğacak
Türklük uğruna bayrak, dalgalanır hep sancak
Ne mutlu Türküm diyen, ilelebet doğacak

Sevmeyi bilmiyorsan, vatan toprak ne arar
Umudunu kaybetme, yarınlar sana yarar
Asla bilemezsin ki, ateş yüreği sarar
Ne mutlu Türküm diyen, ilelebet doğacak

Günah işlediğinde, yaradanın yanında
Unutma ki rabbini, vazgeçemez anında
Sabredenin kanında, Türklük onun şanında
Ne mutlu Türküm diyen, ilelebet doğacak

Yaptığı iyilikte, sadece dua uman
Seven insan kutsaldır, Türk doğan elbet yaman
Dini bilene saygım, Türklük gönülde duman
Ne mutlu Türküm diyen, ilelebet doğacak

2.3.2017

Bahattin Tonbul
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Türkü Yere Bırakma

Kül etme bu vatanı, sakın ha iyi koru
Kavuracak alev ol, yaşı taşı bir tutma
Umutları satanlar, dibi delik bir boru
Bir damla Türk kanını, sakın yerde unutma

Bize bakıp söz etme, bizden kalan izlere
Yürekleri sağlamdır, özlem tutan gözlere
Sakın ateşler atma, gönüldeki közlere
Tarihini iyi bil, Türkü sakın unutma

Bayrağını sevmeyen, kimi sever desene
Ne mutlu Türküm diyen, rüzgarında esene
Hakikata ulaştır, Allah’ına küsene
Düşmanını iyi bil, Türkü yere bırakma
Bahattin Tonbul
26.10.2013

Bahattin Tonbul
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Türkülerde Gülemem

Sevince ben adam gibi, severim
İyi midir kötü müdür, bilemem
Tarih onu yaşatırsa, överim
Şarkılarda türkülerde, gülemem

Ne acılar ne yaralar, kesmedi
Bu dağlarda aşk rüzgarı, esmedi
Eşim dostum o can yarim küsmedi
Şarkılarda türkülerde, gülemem

Hayat neymiş yaşayarak, öğrendim
Kin tutandan, hasetinden  iğrendim
Aşka köle sevda çekip, dilendim
Şarkılarda türkülerde, gülemem

Acı çeken  bu gönüller yer seni
Dillerinde mehtabı var, gör beni
Aşka esir etmiş o yar, bedeni
Şarkılarda türkülerde, gülemem
Bahattin Tonbul
24.10.2016

Bahattin Tonbul
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Türkülerde Söylenir

Başındaki şapkası, ben olaydım güzelin
Elleri çenesinde, gözlerine kurbanım
Umudunu yitirme, odur senin özelin
Türkülerde söylenir, o güzele hayranım

Hergün kalem kıracak, yazdığı mısralarda
Kalbimizi yıkacak, açtığı yaralarda
Düşünmesi bile zor, okunan sıralarda
Türkülerde söylenen, o güzele hayranım

Hayat herşey öğretir, bitmeyecekmiş gibi
Sevda neden ağlatır, terketmeyecek gibi
Gülmekse rahatlatır,sinmeyecekmiş gibi
Türkülerde söylenir, o güzele hayranım

Bütün bu telaş niye, fazladan mı yaşanır
Herşeyi alan dünya, garip garip boşanır
Sığamayız tam o anda,insanlığı taşınır
Türkülerde söylenir, o güzele hayranım

Hem varlığı yokluğu, sora bilirmiyim ben
Herşey karın tokluğu, alışabilsen hemen
Nasıl istemez seven, ihtişamıyla busen
Türkülerde söylenir, o güzele hayranım

Bahattin’in dilinde, söylendikçe  o kurur
Sevdiğinin gönlünde, acı içinde durur
Bu nasıl bir sevdaymış, yara kalbine vurur
Türkülerde söylenen, o güzele hayranım
Bahattin Tonbul
29.11.2012

Bahattin Tonbul
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Türk'üm Demesende

Sen Türküm demesende, olduğunu unutsan
Sakın aldanma ona, düşmanların unutmaz
Aslını inkar edip, yüreğini tamdutsan
Ruhunu terk etsende, toprak seni unutmaz

Alemde hayal edip, mavi ufkun bittiği
Son hadde kadar yaşar, ömür bulup yittiği
Acılar yürektedir, zaman heran gittiği
Ruhunu terk etsende, toprak seni unutmaz
Bahattin Tonbul
22.9.2013

Bahattin Tonbul
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Türk'üm Demeyi Onuruna Yediremeyenler

Onlar makam ve servet için islamı düşünmezler
Yalanı gözüne baka baka çekinmeden söylerler
Tek amaçları günlük yaşarken makamı kapmak
Kapıncada o sözleri vermediklerini inkar edecekler

Bugün böyle yarın da şöyle derler,sözleri tutarsızdır
Kalpleri fesat dolu,neleri ve kimleri nasıl kullanacaktır
İşleri güçleri plan yapıp,saçmalayıp etrafı karıştıracaktır
Bunları bilmeyen tanımayan gerçekten islamcı sanacaktır

Varsa doğruları islamdan taviz vermesinler
İslam gelişirken bile hiç bir taviz vermediler
Türküm demeyip,Türklüğü düşünmüyenlere
Benim oyumu alıp onlara  güç vermesinler

Sözüm açık Önce Türk'üm doğruyum çalışkanım desin
Ondan sonra taklit etmeyi yabancı idolojiyi yaymasın
Öz benliğini,vatanını yabancıya peşkeş çekip satmasın
Gelin işte o zaman gerçek islamı kalplere kazıyasın
02.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Türk'ün Gözüyle Bakın

Bugün bir mayıs baharın son ayı,değil bu gün bayramım
Benim atalarımın kutladığı üç mayıs'tır bilirim ve tanırım
Ona göre örf adet hatta geçmişime bak satır,satır ararım
Bırakın enternasyonel olmayı hayata Türk'ün gözüyle bakın

Dünya dil,din hatta ırkçılık almış başını gidiyor
Demokratlığına her gün yüzlercesi laf ediyor
Sana açıkca avrupa işkence ve zulüm ediyor
Sense ağzını açmış yapılanlara şükür diyor

Tarihe bak yıllarca hangi zihniyet var orada
Sen hala barbar olan avrupaya kucak açmasana
Niyetleri belli parçala ayır orta doğuyu doğrada
Yutması kolay olur küçük lokmalar daha kolayda

Bizim içimizde yıllarca yaşamış satılmış olanlar
Ermenisi,kürdü,yunanı rumu ve bulgarıda yaşamışlar
Şimdi bunları satın almış, zeki olan bunu nasıl anlamazlar
Bence ağzımı açmış hala bir mayısı kutlamaya çalışıyorlar

Bu nasıl zihniyet,bu nasıl kavram,sanki karşılarında düşman
Panzeriyle,hardar gazıyla kendi insanına zulüm yapan
Bekleyin sabredin vatanı parça parça ona buna satan
Zihniyete dur diyecek gelir elbet bitmez bu yurtta atan
1.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Tüter Yüreğim

Dost dost diye güvenme kimselere
İçinde aşkı sakın ha köreltme
Yüreklerde dolar sevda tütende
Sevgiden yana da öter yüreğim...

Sensiz bu dünyada gezemem dostum
Yari kaybedince ayrıldı postum
Çok sevmiştim çok da peşinden koştum
Sevenden yana da tüter yüreğim

Dilerim Allah’tan tez kavuşasın
İçindeki ateşi soğutasın
Yarin için bu diyardan kaçasın
Sevgiden yana tüter yüreğim
Bahattin Tonbul
20.10.2008

Bahattin Tonbul
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Tütmüş

Gönül kervanına koyduk,ah ile vahı
Aşkı tadar mı ki hepsi bilmem mi desem
Zevkle sefayı alıp da,düşünme siyahı
Sevda ateşinde tütmüş,gezer mi bilmem

Ah ile vahı ocağa koydu közünde
Yanan tenin nefis siyahını özünde
Dillerden dillere söylenecek tezinde
Rüya aleminde tütmüş,sezer mi bilmem
Bahattin Tonbul
13.1.2011

Bahattin Tonbul
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Uçacaksan

Uçacaksan cennete, kanatlanıp öyle uç
Döndüğün de ağlayıp, sevdayı unutursun
Cehenneme düşmeden, isyankarlık elbet suç
Koşacağın o yolda, elbette kaybolursun
Bahattin Tonbul
22.2.2014

Bahattin Tonbul
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Uçar

Ayrı koydum artık,bu ellerin tozunu
Hasret olup yaktık,baharını yazını
Sevda çöllerinde,duran tek hak kozunu
Bırakamam dostlar,yere düşen hazını

Rüyamda hayali,gözü açınca kaçar
Gökyüzünde ruhu,sonsuza dalıp  uçar

Bütün anıları,hala gönlümde yaşar
Sen gidince burdan,bedenim şaşar
Onunla olunca,canım toprağa taşar
Bırakamam yarim,bu beni hepten aşar

Rüyamda hayali,gözü açınca kaçar
Gökyüzünde ruhu,sonsuza dalıp  uçar
Bahattin Tonbul
10.10.2009

Bahattin Tonbul
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Uçarım Hergün

Ey yar dönüp bir bak, ışığın bensem
Seni hala sever, ararım hergün
Gönülden aşkına, bilerek sinsem
Bulutlar üstünde, uçarım hergün

Geçmişte hayaldi, bütün yürekler
Yalanı dolanı, bilmeden ekler
Sevdiği o yari, özleyip bekler
Bulutlar üstünde, uçarım hergün

Özlemim asılsız, nasihat değil
Söylenen tüm sözler, hakikat değil
Açtığın o yara, cinayet değil
Bulutlar üstünde, uçarım hergün

Sevda bekliyorum, ben o güzelden
Umuda bağlanmış, geçmiş ezelden
Yaprak olup düşmüş, solmuş gazelden
Bulutlar üstünde, uçarım hergün

Oralı olmadan, terk edip gitti
Sayısız hayaller, kurmadan bitti
Yalan sözleriyle, beni eritti
Bulutlar üstünde, uçarım hergün

Bahattin’im dersem, neden bu ağrı
Sevdiğim güzele, yapılan çağrı
Göğsüme yaslanıp, açmışsa bağrı
Bulutlar üstünde, uçarım hergün
Bahattin Tonbul
26.4.2013

Bahattin Tonbul
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Uçarsan Eğer

Sevmişim hem köylü,hemde güzeli
İçimdeki yanan,ateş sönecek
Rüyalarda kalan,aşkların özeli
Elbet birgün yanıp,can küle dönecek

Yakma ateşini,korun duruyor
Sevda güneşini,tutarsan eğer
İçimdeki acın kalbe vuruyor
Bulutlar üstünü,örtmezse meğer

Gönülden gönüle,hakkı soralım
Bu alemden sevip,gidersen değer
Sevdiğin güzele,aşkı yoralım
Toprağa karışıp,uçarsan eğer
Bahattin Tonbul
11.10.2009

Bahattin Tonbul
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Uçarsın Yeni

Acılarını koydum bir kaba
Yarimin sırta,giydiği aba
Sarmış bedeni,hasretim ona
Tutar kalbimi üç saplı yaba

Sensiz sevgimi,kime sorayım
Gönlümde aşkı,nere koyayım
Duygularımı,sevda sanayım
Yanarsa kalbim,yalnız olmayım

Uzak elerde,ararım seni
Sevda dediğin,yutar mı beni
Rüyalarımda,sararım teni
Ararsan kalbi, uçarsın yeni
Bahattin Tonbul
15.7.2009

Bahattin Tonbul
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Uçmam

Yıllar aksa da inan hep ağlarım
Özlem dolu yüreğimi dağlarım
Sular gibi çeşmelerde çağlarım
Akıp giden zamanları tutsana

Usandım inanın,o tür anıdan
Akar durur aşkı desen sevdiğim
Sensiz bu dünyada,biten kanıdan
Ruhumu saracak,özlem meleğim

Su üstünden aşkımızı silmedin
Yarim beni duymuş,ben onu duymam
Akıp duran seli elle dilmedim
O cennette kuşmuş,ben ise uçmam
Bahattin Tonbul
4.7.2010

Bahattin Tonbul
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Uçsaydın Ey Yar

Umuttu yaşamak güneş doğdukça
Vurmuş pencereme, ateşdin ey yar
Gözlerim ufukta, günü boğdukça
Rüzgarım olupda, esseydin ey yar

Beklerim yolunu, gecem silsede
Yağan yağmurların, akıp silsede
Karanlıklar beni, yalnız bilsede
Soğuk rüzgarlarla, gelseydin ey yar

Yeni bir gün yeni, taksaydın tacı
Sevgiler öfkeden, sarmışsa acı
Zorlarda yaşamak, aşktı bir kaçı
Esen rüzgarlarda, gelseydin ey yar

Yeniden yaratmak, kendini bulmak
Doğacak güneşte, el ele olmak
Aydınlık yüreğe, ışığı salmak
Ses yapan rüzgarda, seslenseydin yar

Gölgende yürüyüp, saklansam orda
Parlayan aşkımı, haykırsam orda
Işıklar sönsede, sen dursan orda
Güç almış rüzgarda, uçsaydın ey yar
Bahattin Tonbul
24.4.2013

Bahattin Tonbul
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Uçsuz Bucaksız Sevgilim

Sesin yarar kalbimi,can titretirse beynimi
Göremedim bir anda,uçsuz bucaksız sevgimi

Sevdasız yaşayamam,bu sevda eşim olmazsa
Doğayı koklayamam,yanan ateşi  kor olsa
Dumanı boğar bur da,buharlaşıp kaybolmazsa
Bedenini tutamam,yar toprağa karışmışsa

Sesin yarar kalbimi,can titretirse beynimi
Göremedim bir anda,uçsuz bucaksız sevgimi
Bahattin Tonbul
9.10.2008
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Uçtu Dersin

Yar sevilecek andır
Gönül sanki bir handır
Her gelen girer ise
Yaşanacak mekandır

Yaşayan yalnız kalır
Yüreklerde bir candır
Gelen giremeyecek
İnan her şey başkadır

Tutamazsın elinle
Söyledi ver dilinle
Yari toprak olanlar
Uçtu dersin seninle
Bahattin Tonbul
19.3.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Uçucu Olma

Dil zalimdir ama, söze aldanma
Alçaklarda otur,izle kaybolmaz
Gözlerine bakıp, sakın bağlanma
Yükseklerde uçan uçucu olmaz

Aşk ariftir yoklar, yarin bendini
Tut elden dolaştır, kendi kendini
Güzel isen gözet,bağla fendini
Yükseklerde uçan uçucu olma

Gece ay altında,öksüz dolaştım
Toprağa girmeden, yalnız alıştım
Yağmurda ıslanıp, hep helallaştım
Yükseklerde uçan uçucu olma

Birlikte yaşarken umutla bakar
Güneşin ışığı,uzaktan yakar
Dilerim Allah’tan,sevdamız akar
Yükseklerde uçan uçucu olma

Başka yerin lütfu, bulunmaz yaşta
Tatlı huzur olman, herşeyden başka
Gülüşte bakışta,çatık o kaşta
Yükseklerde uçan uçucu olma
Bahattin Tonbul
10.2.2013
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Uçuk

Gökyüzüne o gün yıldızlarla gel
Arkanda ay vardır, ışıtır acık
Karanlık geceyi, alacak o yel
Dilinde habersiz, sarmışsa uçuk

Öyle içten sevdim, yarası derin
Tepemde simsiyah, duruyor serin
Tedavisi yoktur, böyle bir yerin
Yüzünde sebepsiz, olmuşsa uçuk

Ne hasreti dinler, nede özlemi
Ne bir ses işitir, bekler gözlemi
Acılar altında, hala bizlemi
Dilinde sebepsiz, olmuşsa uçuk

Bir yaprak ol sen, dalından düşme
Kırık bir bardak ol, doldurup eşme
Yüreğinde közü, kalbinde pişme
Özünde sebepsiz, kalmışsa uçuk

Sırtında kamburu, yalınız bekle
Çekilen sancıyı, göğsüne ekle
Dalgalarla gitmiş, umudu tekle
Dilinde sebepsiz, olmuşsa uçuk
Bahattin Tonbul
20.1.2014
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Uçup Gittin Bu Elden

Sana ilk tanışmamda,gönlümü kaptırdım
O anı anmak  zordu,şaşırmış kalmıştım
Senin aşkına bende,müthiş bağlanmıştım
Yok olan sevgime bak,toprağa atmıştım

Tek tek yanar içimde,bıraktığın izler
Bazen yerde bazende,gönülde gezerler
Hiç unutman sen canım,benim yüreğimde
Uçup gittin bu elden,ruhumla beklerler

Hayat dediğin bir an,yaşarsın durmadan
Vakit saat geldi mi,oturamaz o an
Seven yüreklerdesin,işte senin odan
Uçup gittin bu elden,bak bana sormadan

Bahattin Tonbul
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Ufkuna

Hayali ufkunu, bağla çuvala
Ne garipdir ömür, sevenler ölür
Sabah kalkmıyorsa, sevde oyala
Güneşi çalınmış, gölgeler ölür

Başka seveceksen, sakın ha sevme
Ay çiçeği gibi, günü alınmış
Bağlan gönüllere, kimseyi övme
Gölgeler bağlanmış, güneş çalınmış

3.3.2017

Bahattin Tonbul
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Ufkundaki Sevgimi

Ayrı koydum kaybettim ben kendimi
Unutmadım içimdeki derdimi
Bu aşkı sevdayı sana vermedim
Yok et artık ufkundaki sevgimi

Dünya ekseninde durmadan döner
Burada yaşayan tüm sevgililer
Kimi zaman ağlar,bazen de güler
Yok et artık ufkundaki sevgimi

Yağmur yağıyor rüzgarsa esiyor
Yanan alevleri hiç de sönmüyor
Üstüne attığın toprak yetmiyor
Yok et artık ufkundaki sevgim,
Bahattin Tonbul
13.10.2008
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Ufuk

Uykudan uyanıp baktığımda,
Sabaha karşı o,yar ufukta,
Yavaş yavaş olur,kızarırda
Kızıl yumağın can,yanağında

Bu ufuğ un kızıl,renk alışı
Sevgili yarimin, saralışı
Aşk ateşinin de,dolanışı
Yakıp bitirecek,parlayışı

Anlamaz oldum ben,bu ufuğu
Hatırlayamadım,renk soluğu
Aşk nedir o zaman,unuttuğu
Yüreklerde olur,donukluğu
Bahattin Tonbul
6.8.2008
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Ufukta Sevdamız

Onsuz bu yüreğim, hala titriyor
Bilmem bu kaçıncı, kışın olacak
Zaman yakıp geçti, tenim titriyor
Ufukta sevdamız, sensiz solacak

Hayalin yıllarca tükenmek bilmez
Verdiğin acıyı, gözyaşı silmez
Karanlık geceler, olsa da ölmez
Ufukta sevdamız, sensiz solacak

Aşk ayrı ten ayrı, bunu bilesin
Ben olmasam bile, yarsiz gülesin
Mahkum oldum sana, yardım dilesin
Ufukta sevdamız, sensiz solacak
Bahattin Tonbul
5.1.2016
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Ufuktan Doğar

Ben seni sende mi sevmişim ey yar
Sensizlik varsa eğer beni boğar
Boşu boşuna yaka bilir ey yar
Güneş özden batar,tepeden doğar

Dünyanı yitirir,arar dururum
Dönmeyen dilini,yalar kururum
Ben senin içinse candan olurum
Sensizlik var ise,o beni boğar

Parlayan bir günde,nasıl sevindim
Çağlayan ömrümde,hepten delirdim
Çıtlatsaydın bana,hemen gelirdim
Güneş kalpten yanar,ufuktan doğar

Görmeyen gözünle,bana bakardın
Verdiğin özünle,cana takardın
Berrak su içinde,nasıl akardın
Güneş kalpten yanar,ufuktan doğar

Gök yüzünü sensiz,nasıl beklerim
Geceleri sessiz,candan eklerim
Anıları yazıp,sevda beklerim
Güneş kalpten yanar,ufuktan doğar

Bahattin’im içten,çöktü bu ömrüm
Dünyada yaşarken,döktü bu ömrüm
Toprağı örterken,ürktü bu ömrüm
Güneş kalpten yanar,ufuktan doğar
Bahattin Tonbul
16.9.2010
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Uğramam Artık

Ne özlemi dinler, nede hasreti
Yalan dünya senden, usandım artık
Üşümek olsaydı, esas maksatı
Kaybolursa ömrüm, uğramam artık

Hayalini kurup, varsın kalbimde
Yazarak gönüle, sahipsin artık
Bütün resimlerin, dolu albümde
Tükenirse ömrüm, uğramam artık

Her aşkın hasreti, özlemi yakar
Özlemin çilesi, seveni  yıkar
Çile çekildikçe, gözyaşı akar
Kaybolursa ömrüm, uğramam artık

Gönlü olmayandan, gönül almayı
Yarden ayrı olup, hasret kalmayı
Acılar içinde, aşkı bulmayı
Sahip olsa ömrüm, uğrarım artık
Bahattin Tonbul
6.7.2017
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Uğrunda Ölsünler

Seni soracağım gittiğim o müthiş yere
Şiirler yazıp şarkılar besteleyeceğim
Arkandan
Elde kalem adını yazacağım göklere
Belki de yanı başında sana güleceğim
Ağlayarak

Bir sabah sensiz uykudan uyanırsam eğer
Nefes almayacağım inan yaşamak için
Dünyada
Güneş gibi doğdun,ay gibi battın gönlüme
İçimi soğuttun,yalnız akşamlara kadar
Aydınlıklarda

Son gül gibi elime alıp koklayacağım
Çekeceğim ciğerlerime kadar sevdanı
Unutmayacağım
İşte o zaman doğacaksın belki göğsümde
Ateş niyetine saklayacağım aşkını
Yakana kadar

Yağmurlar  yağacakmış dikenli dallarına
Gözlerinden akacak,solmuş yanaklarına
O son damla
Düşürme sakın onu yere sil ellerinle
Kirletmiş tenini artık yüreğini dinle
Sessizce

Boştan yere bakıp da aldatmasın günahkar
Alsın güzel anılarını da saklasınlar
Aşıklar
Bırak dedikoduyu  ha sevmiyor desinler
Yeter ki sen sev sevenler uğrunda ölsünler
Sevdiğim
Bahattin Tonbul
12.10.2010
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Uğurlar Olsun

Sensiz bu dünya ya üğurlar olsun
Acı çeker gönül, sağır edici
Anılar yaşatır, gölgeler solsun
Bulutlu gece de, ışık gidici

Elbet sana bana, güneş doğacak
Her seven kalbe, bir aşk sığacak
Hasretei çekene, özlem bakacak
Bulutlu gece de, sever gidici

Nice aşklar nice, sevenler oldu
Geçmişten bu güne, ne aşklar doldu
Dağdan dağa aştı, entatlı yoldu
Bulutlu gece de, ışık gidici

Dilinden düşmesin, bu sevda seli
Kalbinde solmayan, aşkın bedeli
Ne kadar acıdır, gittin gideli
Bulutlu gece de, sever gidici
Bahattin Tonbul
2.4.2016
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Uğurlar Olsun Uğur Okur

Mücadele ettin dostum yıllarca
Selamımı söyle o güzel yare
Acıları çektin, sende aylarca
Cennet bahçesinde, umut tek care

Duyarsın sesimi beni izlersin
Azrailin gelmiş, kimi gözlersin
Yarin hep başında, onda ezbersin
Cennet bahçesinde, sevgin tek kare

Acıların yüktü, hepten terkettin
Hiç isyan etmedin, sancılar çektin
Bu alemde inan, yalnız sen tektin
Cennet bahçesinde, umut tek kare

Gelemedim son an, uğurlar olsun
Sensiz tüm sabahlar, güneşle solsun
Karanlık geceler, nur ile dolsun
Cennet bahçesinde, sevdan tek kare

Eşin dostun çoktu, hayalin kalır
Mazini yayacak, canları tanır
Gölgen o dünyada, haberi alır
Cennet bahçesinde, sevgin tek care

Bahattin’im kardaş, gözyaşım duru
Kaç mevsim bir ömre, sebepsiz soru
Korkutmaz rengini, gelecek nuru
Cennet bahçesinde, sevdan tek kare
Bahattin Tonbul
8.5.2014
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Uğur'um Bensiz....Uğur Okur anısına

Özleyeceksin sen, yazdıklarımı
Okumayacaksın, ama izle ha
Dinledikçe benim, anılarımı
Kırılacaksın can, bekle beni ha

Söyle sevdiğime, beklerim onu
Söylemezsen sakın vebaldir sonu
Cümleler kırılır, dünyamız konu
Çaresizce düşün, düşün düşün ha

Çektiğin acılar, kefaret sana
Uğurum sabrettin, mükafat cana
Mubarek aylarda, sorgu yok sana
Cennetinde düşün, düşün düşün ha

İncittiğim düşler, hatırlandıkça
Çaresiz dertlerin, yoğunlaştıkça
Kazandığın zafer, bol harcandıkça
Cennetinde düşün, düşün düşün ha

Aslını kaybetmen, bunu bilirim
Ölüm anındayken,  nasıl görürüm
Kalanlar sağ olsun, sensiz ölürüm
Cennetinde düşün, düşün düşün ha

Gidenler kazandı, kalanlar değil
İyiler azaldı, yazanlar cahil
Ölüm başa geldi, çıkılmaz sahil
Cennetinde üşün, düşün düşün ha

Bahattin gidenler,  doğacak sensiz
Taş kalpli değilim, boğacak densiz
Allah’ım affetsin, Uğur’um bensiz
Cennetinde üşün, düşün düşün ha
Bahattin Tonbul
7.5.2014

Bahattin Tonbul
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Ulaşamadılar

Hasretinle yandı gölüm,
Halada yanar
İçimde aşkının açtığı yara geçse de
O durmadan kanar
Unutulmayan sevdalıların arasında
Bütün bunlar
Sana bakmaya
İnan sevgilim kıyamadılar
Artık elveda diyemediğin
Dostlar
Her geldiklerinde seni bana
Sorup,soruşturdular
Bir türlü
Ulaşamadılar
27.05.2008
Bahattin Tonbul
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Ulaşamadım

Duman olur bizim elin oralar
Yoksun artık bu deli gönlüm ağlar
İçimdeki yara durmadan kanar
Kalk gel kuzum yüreğimi yaralar

Ayrılık zordu hasretlik çekilmez
Sensiz buralarda hiç de gezilmez
İçimdeki yaran derin düzelmez
Kalk gel sevdiğim bu eller görülmez

Uzun oldu özledim  doyamadım
Senin için bu canımı adadım
Yalnız çok ağladım çok da sızlandım
Yarin yanına can ulaşamadım
Bahattin Tonbul
4.08.2008
Bahattin Tonbul
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Ulaşılmaz Değil

Hayat sana küsmüş, aldanma sakın
Karlı gecelerde, kayboldun o gün
Elveda demeden, sonsuza akın
Ulaşılmaz değil, özlemdir o gün

Bizi ağlatanlar, seni üzmesin
Gözyaşlarım tutsak, yerde gezmesin
Yollar çamur dolu, toprak çizmesin
Ulaşılmaz değil, özlemdir o gün

Aşkım içimdeyken, terk ediyorum
İçimi acıtan, sendin diyorum
Maziyi silecek, dur gidiyorum
Ulaşılmaz değil, özlemdir o gün

Neden susuyorsun, ne isteğin var
Beddua nefreti, istediğim yar
Hak etmeyen biri, elbette doğar
Ulaşılmaz değil, özlemdir o gün

Gidenler dönermi, umuttu belki
Sadece inanmak, olsaydı belki
Ruhunu okşayan, sevenim ilki
Ulaşılmaz değil, özlemdir o gün

Bahattin geçmişi, ne ile yıkar
Belki kader birgün, karşına çıkar
Doğru bitebilir,  cennete bakar
Ulaşılmaz değil, özlemdir o gün
Bahattin Tonbul
8.1.2015
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Ulaşır Refaha

Ağlayıpda gülemezsin
Yar sensizken bu halime
Işte o an sevemezsin
Umut yok de be zalime

Umut bağlanır özleme
Mutsuz umutsuz sabaha
Ağlayıp sızla izleme
Seven ulaşır refaha
Bahattin Tonbul
2.1.2011
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Ulaşmayınca

Anlamadın hala sevdayı
Oysa yüreğimi yakandı
Atıp sana sordum sılayı
Uzaklarda yare bakandı

Açtın içimdeki yarayı
Sevdan  yüreğimde dolandı
Unutmazdın sende burayı
Kalbim acıyarak yanardı

Nasıl deştin nasıl kor oldu
Karıştırınca  acılara
Bu aşktan ayrılması zordu
Yürek sana ulaşmayınca
Bahattin Tonbul
17.12.2008
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Ulaşsak Yarim

Tutma gönlümün harcını
Sever seni deli yürek
Bedeninden at tacını
Güle güle ölü versek

Sevsek sevilsek durmadan
Ruhunu uçuran yarim
Aşka zamanı kurmadan
Sonsuza ulaşsak yarim
Bahattin Tonbul
29.7.2009
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Ulu Mevla

Her yaratığın canlı cansızın yerleri belirtilmiş
Ulu Mevla hepsini mili metrik hesap etmiş
Birini diğerine muhtaç,dünya düzenini yer etmiş
Düzeltiyim dersen olmadık olumsuzluklar türermiş

Bırak karışma onun kudretiyle hiç uğraşma
Yaptığı düzeneği öğren sakın ha bulaşma
Bazen yerden çıkarır ateşi yakar çevreyi
Bazen de sallar tüm dünyayı hatta gök kubbeyi

Adını sen koy o bilir işini,bu işin gidişini
Çevrene iyi bak her canlının hak edişini
Verecek de o alacak da o karışma sakın ha
Güven ona bağlan sözlerine ver ona hizmetini
07.06.2008
Bahattin Tonbul
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Ulu Tanrı

Yaşam çok karmaşık insanlar en güçlü yaratık
İçinde damarları ırmaklar gibi vücuduna doladık
Suyunu yiyeceğini bunun içine atıp besinleri dağıttık
Bütün bunları yapan ulu tanrıyı gönüllerde topladık

Doğada bulunan bütün canlılar onun hizmetinde
Kiminin etinde,gücünde,kimininde gölgesinde
Dünya durdukca yendi binildi ve sohbetlerinde
Bulunuldu bunu sağlayan ulu tanrı şimdi gönüllerde
22.04.2008
Bahattin Tonbul
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Ulu Tanrım

Ulu tanrım bir olup, seni bana verirse
Her şeyine razıyım, o yar bani gösterse
Hergün dualar edip, beden toprak erirse
Acılara katlandım, o yar bensiz ölürse

Allah’ına kurbanım, rüzgar olup estirse
Ben o yare kurbanım, o yar beni keserse
Bahattin Tonbul
20.6.2015

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Umudu Boşa

Ben sensiz nasılda dururum
Göz yaşlarınla sulamazsan
Sevdanla kalbinde kururum
Umudu boşa yollamazsan
Bahattin Tonbul
30.12.2010
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Umudu Yolundur

Eğer sever isen, ölmezsin korkma
Seveni kurt yemez hain değildir
Yarayı açarsan, gönlünü yıkma
Umudu yolundur, satlık değildir
Bahattin Tonbul
5.5.2013
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Umudum Olsun

Eğer sevdan gözlerinse
Aşkımız yıldız olsun
Yağan yağmurlarda ıslansın artık

Taşlı toprakları özlerin ise
Seven gönüllere sevgiler dolsun
Dolan ırmakların taşmasın artık

Esen tüm rüzgarlar poyraz misali
Samyeli estikçe için ısınsın
Gördüğün gökyüzü sevgi timsali
Gözlerin aktıkça kalbin ısınsın

O göğsüne çiçek eksem açarmı dersin
Islana toprağa sevdanı sersin
Baharı görmeden kaçar mı dersin
Yüzüne baktıkça gönlün ısınsın

Bal sürmüşsün o dudaklarına
Gözlerime bakıp gülermisin hiç
Al al kızarmış yanaklarına
Öpücük kondursam özlermisin hiç

Yavaş yavaş içkimi yudumlasam
Avuturmusun
Işık yaksam bana bakan o gözlere
Tutupda öpmeye seni zorlasam
Sevdamı yüreğinde kuruturmusun

Sensiz geceler karanlık doğmuş
Mum ışığı olsun gözlerin
Gözlerin sözlerime dokunsun
İçimi sevda ateşin boğmuş
Aşkın aşkıma doysun
Kokun son umudum olsun
Bahattin Tonbul
15.1.2012
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Umuduma

Sevda çeken bu ömrümde ağlarım
Gönül koymuş yürekleri dağlarım
Yarsiz bu alemde,biten bağlarım
Umuduma hakikatı koysana
Bahattin Tonbul
27.5.2012
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Umudun

Bir gün olacak
Zaman dolacak
Gülde solacak
Umudun varsa

Sevdiğin yarsa
Yaşamak karsa
Ufku sararsa
Umudun olur

Acıya bakma
Gönül bırakma
Sevdayı yakma
Umudun varsa

Dili tatlıdır
Anı katlıdır
Cennet hatlıdır
Umudun varsa

Özleyen varsa
Gönül koyarsa
Zamanı darsa
Umut yok olur

Elden düşüyor
Yalnız üşüyor
Aşkı pişiyor
Umudun varsa

Bir dilek dile
Sevmesen bile
Özlemek nafile
Umudun varsa

Karanlık gece
Bitmeyen hece
Sevda bilmece
Umudun varsa

Dilek tutarlar
Ayrı yatarlar
Hasret atarlar
Umudun varsa
Bahattin Tonbul
16.4.2011
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Umudun Elçisi

Nasıl bir acıdır, açılmıyor ki
Mahkum olmuş ruhum, saçılmıyor ki
Gözyaşı aksa da, içilmiyor ki
Umudun elçisi kaybolmaz inan

Dilerim Allah'tan, sabır dilerim
Anlıma yazılmış, neyle silerim
O yar geri dönse, elbet gülerim
Umudun elçisi kaybolmaz inan

Dua için kaldır, aç ellerini
Dalından koparsa, sar güllerini
Söyleyen o tatlı, can dillerini
Umudun elçisi kaybolmaz inan

O yâre kavuşsam, kıymet bilirim
Hayat zor geliyor, değer veririm
Sevdası içinde, cansız ölürüm
 Umudun elçisi kaybolmaz inan

Bahattin sevdanın, sahibi olmak
Emin eller bilip, onunla solmak
Kopmamak yılmamak, elele kalmak
Umudun elçisi kaybolmaz inan
Bahattin Tonbul
23.3.2016

Bahattin Tonbul
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Umudun İçinde

Sevgi ek almazsa, saran utansın
Hedefi görmeden, vuran olur mu
Hayalsiz rüyadan, seven uyansın
Umudun içinde, gönül olur mu

Yollara çıkmadan, sevdana koş sen
Çatlarsın görmeden, ayrılır isen
Karanlık aşkına, bağlanmış busen
Umudun içinde, kaçan olur mu

Çınarların altı, koyu gölgedir
Altında yatması, ayrı bölgedir
Aşkını sorarsan, belki çöldedir
Umudun içinde, şaşan olur mu

Yarinden ayrılan, yutmuştur hapı
Ayrılmaz istemez, yürektir sapı
Çam ağacı değil, kırılmaz kapı
Umudun içinde, yanan olur mu

Sevmeden buluşmak, ayrı bir çelenk
Bayraklaşıyorsa, kalplerdeki cenk
Ruhlarda oluşmuş, solmayan tek renk
Umudun içinde, kanan olur mu

Ölümden ileri, varmı başka bağ
Sevende oluşmaz, çok yüksekde dağ
Denize atarsan, koparılmış ağ
Umudun içinde, kaçan olur mu

Geride ne varsa, acıyı bırak
Cennetine saklan,  olursun çırak
Ustadan alınmış, aşk dolu merak
Umudun içinde, koşan olur mu
Bahattin Tonbul
10.8.2013

Bahattin Tonbul
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Umudun Telaşı

Sevdası gönlüme,sarılmış ilaç
Yar denilen ateş,tükenmez tende
Denize düşünce,atılır kulaç
Umudun telaşı, bitmez bedende

Sevgiyi koymuşsun,yarin tenine
Acıyı oymuşsun elin itine
Ruhunu soymuşsun,hayal setine
Umudun telaşı, bitmez bedende

Hasret olan gönül,gitti dağlara
Sevdanın kapısı yetti bağlara
Aşkı bilenlerse,düştü ağlara
Umudun telaşı, bitmez bedende

Geceler umutsa, yıldızlar kayar
Güneşi görmeden içimi kıyar
Yari sevenlerse endişe duyar
Umudun telaşı, bitmez bedende

Aşkımı sevdamı alıpda gittin
Söyle Allah aşkına bensiz ne ettin
Simsiyah gölgeyi,nereye yittin
Umudun telaşı, bitmez bedende
Bahattin Tonbul
4.6.2012

Bahattin Tonbul
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Umudun Varsa

Her yer alaca karanlık
Sokak lambaları sönmemiş
Ağzının pası açlık kokuyor sabah sabah
Yalnızlık bile nankörleşmiş
Sevgiden aşktan bahsederken
Umutlar kırılmış
Yeryüzünde

Yeni özlemlere gebe
Hayat her doğuşunda,güneş
Geçen karanlığı aydınlatıyor
İnce noktasına kadar sevda gönülde netleşiyor.
Hakikat apaçık
Uyan özüm sen uyan
Titretir üşütür sabahlar sensiz
Umudun varsa
Bahattin Tonbul
7.9.2011

Bahattin Tonbul
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Umut

Umut beklemeyi öğretti bize
Sabretmeyi belkide sevmeyi.
Gerçek yüzünü gösterir umut.
Sen senmisin yoksa sen değilmisin
Gösterir senin benliğini insanlara
Yalan söylersin bazen insana,kuşlara,martılara bakarken
Umuduna umut katar beklersin ve yine beklersin.Yalnızlığı öğretir.
En önemlisi o yalnızlığın içinde yarattığı boşluğu
Umutla kapatmayı öğrenirsin.
Bu umut varya bu umut.Yaşlandırır insanın bedenini
Fakat aynı zamanda,gençleştirir ruhunu,kimisine cüretselik
insanlığa insanlık katar.belki de dengesizleştirir.
Hani bekletiyor ya seni,yitirmiyorsun o içindeki umudunu....
Hep gelir,gelecek geldi işte,ama gelecek gelecek dersin.
Ama geriye dönüp baktığında umut öğretir sadece öğretir.
Öğretmişte zaten beklemeyi,sahip olduklarını yitirmeyi
Bir şeye birşey katmayı,kapatmayı öğretmiş bize
Hatalımıyım sizce?
22.12.2007
Ecem Tonbul

Bahattin Tonbul
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Umut Ateşini

Keşkelere keşke demek istemem
Sevmişsen gerçekten, o güzeli sen
Sevdayı da yaban elde beslemem
Umut ateşini, taşıyorisen
Bahattin Tonbul
19.11.2012

Bahattin Tonbul
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Umut Çoğalsın

Bedenler kocamış, bırak kocasın
Gönül muhabbette, dostlar sağolsun
Seven yüreklerde, aşkın hocası
Kader duvarında, umut çoğalsın

Yaş akılda değil, ruhunda dursun
Hasret içerinde, o yari kursun
Acın bedenine, sevdayla vursun
Kader duvarında, umut çoğalsın

Zaman uzadıkça, özlem artacak
Dinle ey dost beni, bensiz doğalsın
Yarası azdıkça, teni dartacak
Hayat kenarında, umut çoğalsın
Bahattin Tonbul
29.1.2016

Bahattin Tonbul
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Umut Değilsin

Gözünü kapatıp, görmemek için
Belkide sevgiye layık değilsin
Göz kırptığını da, sanmamak için
Sen Allah aşkına, umut değilsin
Bahattin Tonbul
10.8.2012

Bahattin Tonbul
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Umut Eder Beklerim

Yaşayan emeklerim,geride gülüp geçerim
Gördün mü şimdi yalan dünyada biten
Tükenen yok olacak olan yek ün emeklerim
Varımıydı geçmişte hatırlayıp güleceklerim

Hayatımda olmuş yaşanmış gerçeklerim
Görmeden de sana olan bütün emeklerim
Bitti tükendi ha seninle birlikte gidenlerin
Korkusu yok içimde seni umut eder beklerim
12.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Umut İçinde

Bittin gittin hep bekledin
Yüreğine son ekledin
Döndün de yine bekledin
Ama beklediğim sendin
Umut içinde ki yarim

Gitmem artık sensiz sele
Sende vardın yalnız ele
Yürek yandı hakka gele
Uzatta tut eli elle
Umut içinde ki yarim
Bahattin Tonbul
9.6.2012

Bahattin Tonbul
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Umut Kimde

Yok oluyor sensizlik şu derin
Gönlümde
Yaşamak kayboluyor tüm umudun
İçinde
Yürümek bile zorlaşıyor bu çamurlu
Yollarda
Bakma öyle abdal abdal yük olacak
Umut kimde
8.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Umut Olmuş

Yüreklerde yanardı
Sevdam ona bakardı
Şu divane gönlümde
Duman olup karar dı

Seni inan çok sevdim
İçimden de erirdim
Kaybolacaksın diye
Kimselere demedim

Ateşlerde yanardım
Senin için ben vardım
Gönlündeki sevdayı
Aşkım için sarardım

Unutulmaz sevdanın
Kaybettiğin meydanın
Acısını hep duydum
Hasret çeken deryanın

Gönüllerde akıyor
Yar sevene bakıyor
Ruhundaki sevdayı
Umut olmuş yakıyor
Bahattin Tonbul
14.7.2009

Bahattin Tonbul
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Umut Yarden

Demir olsa erirdi,hasret  kalıp bitince
Dudağından düşmesin,umut yarden geçince

Gönüllerde akardın,sulardan yıldızlara
Bedenlerde çarpardın,topraktan  anızlara
Kimselere demeden,haykır vicdansızlara
Demir olsa erirdi,hasret  kalıp bitince

Karanlığa saklamış,sevda dolu aşkımı
Sen gidince sevdiğim,hayalinle şarkımı
Koyamadım ortaya,tükenmeyen şartımı
Dudağından düşmesin,umut yarden geçince
Bahattin Tonbul
6.3.2010

Bahattin Tonbul
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Umutla Belki

İçerimde gezerken
Ağlıyordu yüreğin
Titrerdi damarlarımda bedenin
Hissettiğinde hoşuma giderdin
Her seferinde
Hatta yan yana gelince
Seviyorum derdin
Yanağımdan usulca öperdin

Bense dönecek diye de
Rüyalarımda hayalini dahi olsa
Büyük bir umutla
Belki gelirsin diye beklerim
Bahattin Tonbul
8.10.20011

Bahattin Tonbul
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Umutla Dol

Kafasını battırdığı çileden çıkarıp
Etrafına baktığında
Diğer nefes alıp verenleri görüyorsun
Onların kafalarının battığı çileyi görüyorsun
Bu çilekeş aleminde
Yalnız olmadığını görüyorsun
İşte o zaman umut doluyor içine
Mutlu oluyorsun
Herkes koşuyor
Herkes bir çaydan,bir şeylerden geçiyor
Arkasını döndüğünde bir saat kulesi dikilmiş oluyor
Yelkovan ile akrep birbirini kovalaması hızlanmış
Gün geceye varıyor
Karanlık aydınlığa
Gecede sabaha
Sabah milyonlarca yıldızlar yok oluyor
Sakın o on iki saatlik gecenin karanlığında kaybolma

Diren
Baharın ulaşılmazlığını taşıyan bir çiçek
Kopar kulağının arkasına tak
Çocuk ol,çocuk kal
Mutlu ol,umutla dol! ...
23.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Umutla Seni

Kendi halinde oturup
Kendini dinler
Yeri geldiği zaman benide ünler
Bu alemde acısı dolmuş binler
İşte aranılan gerçek dilber
Seni sen yapar
Bütün bu acılar
Unutmaz yari
Kalpten candan sevenler
Hala usanmadan sıkılmadan yeni
Gelirdiye hala bekler
Canım yar
Umutla seni
Bahattin Tonbul
26.1.2012

Bahattin Tonbul
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Umutlar

Etrafında güneş değil,bulut var
Kör etmişler gözünü
Ey yar
Sarmış ruhunu hayvani duygular
Sevdiğini zannettiğim
Kapkaranlık bomboş kalmış o duvar
Severmiydi dersin
Seni unutmayan bu can
Tükenmiş densiz bensiz umutlar
Bahattin Tonbul
21.6.2012

Bahattin Tonbul
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Umutlar Ötesinde

Eğer ölürsem bir gün
Sensiz bu dünyadan tat alamam
Gözlerime güneş
Toprağıma çiçeklerde diksen
Yüreğimdeki acıyı sensiz atamam
Kokunu özlerim
Gölüşünü her an
Bakışını yoldaki akışını özlerim
Özlerim inan
Tenimdeki yakışını
Hayallerim
Yokluğunu tutamam içimde
Seni sensiz yüreğimde
Saklarım heran
Umutlar ötesinde beklerim
Bahattin Tonbul
4.12.2011

Bahattin Tonbul
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Umutların

Hayat gönülün kapısı
Gören gözler erimezse
Kalpler sevdanın yapısı
Umutların erimezse

Sevda çeken bir ileri
Geri adım sebilleri
Yüzde açan o gülleri
Umutların erimezse

Yalnızlık hiç sevilir mi
Şekersiz çay içilir mi
Seven yarden geçilir mi
Umutların erimezse

Bağışlasam gökyüzünü
Gülümseyen son yüzünü
Acı çekmiş yar özünü
Umutların erimezse

Isıtsa üşüyen her yer
Güneş ile yanan yer
Harlayan o ateşi ver
Umutların erimezse

Körpe bir ceylan gibisin
Yağan karlarda tipisin
Kıyamet günü sabisin
Umutların erimezse
Bahattin Tonbul
3.7.2013

Bahattin Tonbul
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Umutsuz aşıklar

İçmek çok zor geliyor bana
Hele seni kaybettikten sonra
Zulmediyor bu dünya baksana
Yaşarken anlayamadım hatırlasana

Yok oldun birden göçtün erkenden
İçimizde arzular tükenmemişti severken
Çok mutluyduk sen burdan giderken
Anlaşılmadı hayalin dualar ederken

Severken sevgiler sıcaklık saçar
İnsan umutlarını meşale yapar
Hayat dediğin su gibi akar
Yağmur yağınca şimşekler çakar

Gök gürlemesinden yürekler hoplar
Peşinden ortalık gündüzü kaplar
Karanlığı yırtan incecik ışıklar
Yalnız başına kalamayacaklar
18.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Umutsuz Aşk

Tamam anladım direneceksin
Benden onu ne kadar gizleyeceksin
Elbet bir gün sende göreceksin
Pişman olup söyleyeceksin sevgilim

Fakat o an çok geç olacak
Ateşin içimde,sönüp karatacak
Yaram iyice deşilip çoğalacak
Bense acısından delireceğim sevgilim

Deli olunca dağa mı çöle mi çıksam
Kendimi denize mi ateşe mi atsam
Karar veremedim acep ne yapsam
Ne yapsam da unutmasam seni sevgilim

Akıl ver artık aklım kalmadı
Aşkın her şeyimi tüketti aldı
Senin için gönlüm ne yapmazdı
Ne yapmazdı söyle sevgilim

Tamam, tamam istemiyorum
Sana da şimdi sesleniyorum
Asena'sız ben de edemiyorum
Gelde, koklaşalım sevgilim
(2.1.1979)

Bahattin Tonbul
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Umutsuz Kalsın

Doğru yolu geçip, dilekler tutun
Bir hayır ettinse, karşılık alsın
Göğsüne taş basıp, hakkı tam tutun
Bin bir ceza ile, umutsuz kalsın
Bahattin Tonbul
10.2.2013

Bahattin Tonbul
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Umutsuz Sözlere

Umutsuz sözlere, hergün kanarım
Ağlayan gözleri, görse rüyayı
Sevmişim görünce, ona yanarım
Genç yaşta terk etti, yalan dünyayı

Hasreti özlemi taşır, gidenler dönemez ki
Ölüm hakikatsa onla, toprak delinemez ki

Sevdayı yaşarken, tükenmez arım
Dokunup okşarken, ateşte narım
Aşk öyle zalim ki, içinde varım
Genç yaşta terk etti, yalan dünyayı

Senden çok uzakta yaşar, imkansızlık nerede
Dokunmaktan korkuyorsan, akar gider derede

Yüreğinde hüzün, taşır sonbahar
Yapraklar sararmış, düşer o bahar
Havada hazan var, sızlar sonbahar
Özleyen gönülde, yalan dünyayı

Güllerin yaprağı sarı, düştüğü toprak ıslak
Yar olduğu gibi sever, gönüller dolmuş ıslak

Sevgiyi sarıver, havası nemsiz
İçtiğin o çayın, hayali demsiz
Aşkıma vurulan, iftira gemsiz
Genç yaşta terk etti, yalan dünyayı
Bahattin Tonbul
10.10.2013

Bahattin Tonbul
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Umuttum

Kalbimdeki yaraların yaması
Mühür olmuş gökyüzünün şaması
Sarhoş düşmüş elindeki kaması
Öldürürse sakın beni unutma

Ellerinle ellerimi ben tuttum
Aşkını da yüreğimde unuttum
Seni deli gibi sevdim hayatım
Çevremize örnek idin umuttum
Bahattin Tonbul
26.4.2009

Bahattin Tonbul
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Umutulmaz Ki

Güzel olan yare, sarılmak varken
Sarılıpda yare, uyunulmaz ki
Yüz yüze bakarak, ateş saçarken
Yüreğinde yanıp, unutulmaz ki

El ele tutuşup, uyanmak varken
O güzel sevdaya, hasret yatarken
Uzaktan uzağa, özler bakarken
Yüreğinde yanıp, unutulmaz ki
Bahattin Tonbul
7.2.2014

Bahattin Tonbul
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Unut

Direniyor yaşlanmış koca gövdem sensizliğe
Anılar tazeliyor aşkımızı
Koskoca çınar gibi
Sevdalar keş keleşmiş dilimde
Rüyalar hayallerle dolmuş
İzleri sanki resimlerinde

Nefesimle üflüyorum üstündeki tozları
Sensizliğim sanki ruhumda bir umut
Özlemim
İçerimi saran sonsuz ateş olmuşsa
Yanağımdaki buselerin
Damarımı canlandıran kadar sıcacık konut
Gülmeyi güldürmeyi severek tuttum inan
Bu gün şu an buradayım ama
Yarın ne olur ne olmaz diyemem
Bensiz sevdaların gerçeğini
İyice aklında tut da
Olsun herkese umut
Ve unutmayı onunla unut
Bahattin Tonbul
12.11.2010

Bahattin Tonbul
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Unutamadığım anı

Babamı 31.ekim.1976 yılında kaybettiğimde o günden bu güne rüyalarımdan hiç
çıkmadı.
Zaman zaman hayalini görür çok güçsüz kaldığım anlarda bana yardıma gelirdi.Tam
yardım etmesini ve üzerimdeki yükün hafifleyeceğini düşünerek maddi manevi  rahatlık
hissederdim.Bu yüzden mutlu olurdum ta ki gözümü açıp baktığımda bunun rüya
olduğunu anlayınca tekrar yıkılırdım.Ama o bir anlık olsun mutluluğun ezikliği
yüreğimde dururdu.Bunun sebebi de ağabeyimle küçük kardeşimin sürekli kavga
edişi.Amacım birliği sağlayıp huzurlu bir hayattı
Bu beni sürekli ruhumda stres yapardı.Aha kavga ettiler aha edecekler diye.Bir arada
iken hiç hafta sonu kavgasız geçmezdi soframız.Hep yemek boğazımızda dizili kalırdı
     Ben liseyi yeni bitirmiş,öğretmen okuluna kayıt yaptırmak için o hafta sonu
gidecektim.Babam okuyamadığı için okutmayı çok isterdi.Babası ilk okulu bitirince
okumasına izin vermemiş bu yüzden çok ezik hissederdi kendisini.çocuklarını okutmak
istedi kısmet olmadı onların okuduğunu görmek veya çevresinde okuyanları görmek
sevindirirdi.
     Ne ağabeyim nede küçük kardeşim eğitimlerine devam edemedi tek ben
kalmıştım.oda yarım kaldı maalesef.
     Küçük kardeşim çok asabiydi sürekli aksilik çıkartıp babamla kavga ederdi.Her
akşam veya sabah sofradan kavgasız kalkılmazdı.Bu yüzden yemekler hep boğazımıza
dizilirdi.Bu duruma çok üzülürdüm ama elden bir şey gelmiyor,biri baban diğeri
kardeşim buna anlam verememe rağmen.Çare olamazdım.
      İşte 31.ekim 1976 Cuma akşamüzeri babam erken dükkandan ayrıldı yolda eve
giderken bir inek almış ahıra bağlamıştı.
     İlçemizde cumartesi günü hayvan pazarı kurulur otel ve hanlara hayvanlar Cuma
gününden gelir bir gün önceden de alım satım yapılırdı.Bu bunlardan biriydi.Baban zayıf
çelimsiz bakımsız hayvanları alır onu besler sütünden faydalanır hayvan düzelince de
satardı.
    Babam oğlum git bakalım yeni aldığım hayvana bak  yem ver nasıl yorumunu yap
dedi.Bende gittim yemini verdim baktım her zamanki gibi çok zayıf karınları birbirine
geçmiş bir kemik yığını hayvan.Artık babamın taktiğini anlar oldum.
    Akşam oldu hayat dolu bu adam yemeğimizi yedik yine bizim birader Nurettin sebep
ne bilmem ama genelde sıkıntısı çok şımarık yetiştirildiği içindi.Her sözüne aileden
gülünürdü bu da onu problemli  etti.şaka ile de olsa esas amacı evlenmek için olmadık
olumsuzluklar çıkartırdı
İş görmezdi.isyan ederdi,babamı buda çileden çıkartmaya yeterdi.
    Akşam yemeğimiz yine hara güre oldu babam kalktı tövbe istiğfar getirerek akşam
namazını kılmak için Allah’ın huzuruna durdu işte ne olduysa o an ettiği beddua hiç
kulaklarım dan çıkmazdı.”oğlum ben ölürüm Allah canımı alır senin o perişan halini
tarlalardaki sefaletini yaşamındaki eziyetini Allah izin verse de mezardan kafamı
kaldırıp görmek isterim yani senin perişanlığını seyretmek isterim şu akşam namazı
yüzü gözü hürmetine diye  “ Dualar etti bu beni çok etkiledi neyse ben artık fazla
kalmadım fotoğraf çekinip kayıt için evrakları hazırlamaya çarşıya çıktım.Fotoğrafımı
çekindim Ali Şen’in kahvehanesine oturmaya gittim Nurettin birden kahvenin önünde
bana işaretle dışarı çağırdı.Sonrada babam rahatsızlandığını çabuk doktor götürmemiz
gerektiğini söyledi.Hemen doktor Tahir Mantıyı alıp taksi ile eve gittik.
    Babam fenalaşmış salondaki kapının yanındaki som yede uzanmış yatıyordu.İşte tam
o an kalp krizi geçiriyormuş.Hemen arkasına destek olup kafasını göğsüme koydum.Bir
şeyler söylemek istedi konuşamadı eliyle buraya kadarmış dercesine veda etmek istedi
ben anlayamamıştım.ölüm hiç aklıma gelmiyordu.doktor hemen dil altı hapı verdi birkaç
kalp mesajı yaptı.cevap alamayınca “babanız öldü” dedi.
    Doktora dönüp öyle konuşma doktorum bak babam hala sağ dedim.Gerçektende sağ
idi
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mücadele ediyordu aklı başındaydı her söyleneni anlıyor,fakat anlatamıyordu.
    Doktorum bu şekilde sesli söylemesi beni çok rahatsız etmişti.ölmüş de olsa böyle
dememeliydi çünkü babam hala can veriyordu ağzına baktım dili morarmaya ve
şişmeye başladı nefes alması zorlanıyordu ama şu bir gerçeki şuuru yerindeydi şunu
yap bunu yap dedikçe yapmaya çalışıyordu babacığım.ama bana o kahverengi çaresiz
gözleriyle yüzümdeki korkuyu ve heyecanı anlarcasına bana baktı.Telaşımı ve ona
seslenişimi gördükçe sanki bana korkma dercesine bakıyor
çaresizliğini ve Azrail ile bizim aramızdaki çizgide hesaplaştığını tahmin ediyorum.
   Evet kafası benim dizlerimde doktor birkaç kalp mesajı daha yaptı baktı sonuç yok
oda bıraktı.bütün bu olaylar evimizin salonunda oldu hemen  çenesini bağladık yola
bakan odalardan
birine yatırıp üzerini örttük.hemen o an anneme bir sakinleştirici vurdurup  dedemlere
gönderdim
    Ben deli gibi sokağa düştüm Şevket emmime,Cemal emmime komşulara haber
verdim.Onlarda köye haber gönderdik kardeşleri için.Kapı komşumuz  Cemal Serin çok
yardımcı oldu eş dost dolu verdi birden.Yengem krize girdi sürekli titriyordu ona da
sakinleştirici verdik.Ağabeyim Ankara gölbaşında askerliğinin terhis olmasına bir hafta
vardı.ona telefon çekip izin isteyecektik ki vazgeçildi İki komşu taksi ile ağabeyimi alıp
getire bilmek için yola çıktılar..kısacası ertesi gün ikindi namazına kadar ağabeyimi
bekledik oda babamın cansız yüzünü son kez gördü ve Alaca mezarlığına defnettik.Allah
yattığı yeri nur etsin o güçlü biriydi,zeki ve haramdan uzak kaçan doğru sözlü güvenilir
biriydi yapamayacağı riskli işlere hiç girmez sözümü yerine getiremem korkusuyla riske
atmazdı.Az kazanır garantili yaşamak isterdi.Arkasında güç yoktu bütün güç bizlerdik
ama maalesef çok küçüktük yetişemedik.
  Bu ölümün  sorumlusunu kardeşime atıyorum gerçi vade gelmiş ama tetikleyicisi o
olduğuna inanıyorum içimde müthiş bir acıdır o an.İnanı unutamam
17.8.2010
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Unutamam Ben Seni

Bedenimde bıraktığın emanet
Eşe dosta soramadım keramet
Ruhumdaki sevdalara bi zahmet
Dön gel yarim unutamam ben seni

Seven yüreklerde emanetim var
İçindeki sevdaları aşk yakar
Bu ayrılık yetti canıma kadar
Dön gel yarim unutamam ben seni
Bahattin Tonbul
14.10.2008

Bahattin Tonbul
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Unutamam Denmiyor

Sevgi aşkım üstünde,unutamam ben seni
Kaynar gönül içinde,kaybolacak o teni
Yaprak ağaç üstünde, görüntüsü albeni
Unutmadım sevgilim,kaybettirdin kendini

Bir gün hasta dediler,hastalığı gerdiler
Yıllarca tedaviyle,bizleri eğlet diler
Ruhundaki acıyı,bir bir tembih ettiler
Unutamam sevgilim,unutamam dediler

Rüyalarda hayaller,içerimden gitmiyor
Sensizliğin sancısı,gün geddikçe bitmiyor
Yalnız olan anılar,resimlere gelmiyor
Unutmadım sevgilim,unutamam denmiyor
Bahattin Tonbul
24.7.2009

Bahattin Tonbul
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Unutamam Dostlar

Unutamam dostlar, yarimi asla
Kaybolmaz evrenin, şiir dilinde
Güzellik yürekte, başını yasla
Eksik kalır şarkı, sevda elinde

Geçmişte tükendi, çizilen yollar
Geleceğim diyor, sararsa kollar
Gelde beni izle, bitmiyor yıllar
Eksik kalır şarkı, sevda elinde

Gül benzin solacak, elbette bir gün
Ettiğin olacak, gelirse o gün
Allah’a bağlıdır, dua et her gün
Eksik kalır şarkı, sevda elinde

Gökyüzünde uçar, yalnız böcekler
Bahçelerde açar, pembe çiçekler
Akdıkça boşalır, son içecekler
Eksik kalır şarkı, sevda elinde

Ufkunda yanacak, aşkı dilerken
Sevdası doğacak, ruhu silerken
Yattığın toprağı, elle bölerken
Eksik kalır şarkı, sevda elinde
Bahattin Tonbul
11.10.2013

Bahattin Tonbul
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Unutamam Sevdiğim

Dağdaki melekleri
Aratmadın sevdiğim
Sevda da yürekleri
Hep sakladın sevdiğim

O Yumuşak elini
Bana uzattın gülüm
Sevda çeken dilini
Islatırdın sevgilim

Arar durur yüreğim
Seni sensiz seveyim
Uzak olsan bileğim
Burkulmaz mı sevdiğim

Bahattin’im ararım
Göğü yarsiz kararım
Kollarımla sararım
Unutamam sevdiğim
Bahattin Tonbul
20.3.2010

Bahattin Tonbul
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Unutamam Sevgilim

Umut bu belki görürüm
Senin için her gün ölürüm
Elbet bir gün yine gelirim
Unutmam seni,unutamam sevgilim

Niye baktın,neden yaktın
Sonra bırakıp gurbete attın
Geldim ama,kendini arattın
Unutmam seni,unutamam sevgilim

Beni,sen büyülettin mi
Ateşinle kalbini tütsülettin mi
Sende benim gibi acep sevdin mi
Unutmam sevgilim,unutamam seni

Bahattin der yanıyor içim
Kalbimin atışı Nilgün'üm için
Yaşıyorsam,Asenamın hatırı için
Unutmam seni,unutamam sevgilim
(7.6.1979)

Bahattin Tonbul
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Unutamazdım Ben

Ufkunu karartmayın,sevda çeken yüreği
Aşıkları delirtir,kalbe giren meleği
Yer açmıştır orada,bağlamışlar kemendi
Sevgilime demeyin,sığındığım feleği

Yokluğunda aç olur,guruldayan midemi
Sonsuzluğa bıraktım,sensiz olan sevgimi
Ses bile çıkarmazdı,titreyen bedenimi
Unutamazdım ben hiç,bülbülün dillerini
Bahattin Tonbul
9.10.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Unutamazsın

Ey sevgili yar
Cennet alada
Bensiz nasılsın
….Aşkınla yanar
….Ruhunda kaynar
….Caydıramazsın

Sanki o ana
Yalnız başına
Durduramazsın
….Gönlünde sevgi
….Sonsuz da övgü
….Saydıramazsın

Elin elimde
Sevgin dilimde
Haykıramazsın
….Gönlün hovarda
….Sevgin toprak da
….Uyanamazsın

Karanlık gece
Dilimde hece
Uyduramazsın
….Aşkın tadını
….Yarin adını
….Unutamazsın
Bahattin Tonbul
29.6.2010

Bahattin Tonbul
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Unutamıyoruz

Zamanımın çoğu ne kadarda dışarıda gediyormuş
Senin beni evde yolunu gözlemende içini eziyormuş
Hayatımızın birlikteliğini çocuklar kaplıyormuş
Neden,neden böyle yaptık,yüreklerimizi ayrı koymuşuz

En iyi günlerimiz yaz ve yazdaki birlikteliğimiz
İçimizden gedmiyor,karşılıklı aşkımız nede sevgimiz
Biz nasıl sevmişiz,nasıl birbirimize bağlanmışız ki
Ayrı olduğumuz halde bir türlü geçmişi unutamıyoruz
14.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Unutma

Hayat sevdiklerinle, bir olunca güzeldir
Geçmişi yaşatarak, bugünleri unutma
Gelecektir yarınlar, anlattıkça özeldir
Hiçbirine dokunma, o sanaldır unutma

Dünya geçmiş hayatın, sakın olup aldanma
Dünü unuttum diye, bu günlere bağlanma
Yaşanacak hayaller, sakın bomboş sallanma
Geçmiş tecrüben olsun, bu can sanal unutma

Uzun uzun düşünme, cevabını bulmak zor
Eğer vazgeçeceksen, sevmek ateş değil kor
Ölüm geldiği anda, aşkın değişilmez  kor
Gönüllere bağlanıp, o can sanal unutma
Bahattin Tonbul
18.7.2014

Bahattin Tonbul
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Unutma Ana

Terk ettin ruhumu,ararım seni
Hasrettin dünyaya,unutma ana

Aşkın ısısıyla,yüzüm soldurdun
Yarın acısıyla,kanım dondurdun
Beden sancısıyla,toprak doldurdun
Terk ettin ruhumu,ararım seni

Verdiğin sıcaklık,yetmedi bana
Kalp deki kaçaklık,zor geldi sana
Ufukta ayrılık,akacak kana
Hasretsin dünyaya,unutma ana
Bahattin Tonbul
5.2.2009

Bahattin Tonbul
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Unutma Bizi

Bakma yüreğimin sessizliğine sen
Küsmüş baksana duymuyor yalnızken
İçimde birikmiş hasretlik ayrılık varken
Unutma bizi sev şu dünyada yaşarken

Bıraktın elinde olmadan terk ettin bizi
Toprağa koyduk kaybolmadı hala izi
Zaman,zaman gidip ziyaret ediyoruz hepinizi
Unutmadık saklıyoruz kalbimizdeki yerinizi
31.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Unutma Can Aşkı

Yüreğinde acılara kanarsın
Unutma can aşkı sen ne sanarsın

Hem sevip hem bu diyardan gidersen
Keşke seven yarim isen,yanarsın
Ölme sene Allah'ını seversen
Yüreğinde acılara kanarsın

Gönlümdeki yeri tekrar istersen
Gökyüzünde melek gibi uçarsın
Eksilmesin yanağımdan o busen
Unutma can aşkı sen ne sanarsın
Bahattin Tonbul
4.10.2009

Bahattin Tonbul
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Unutma Emi

Esirim sevdana, yap sen bir dilek
İçilen son çayda, beklet o demi
Karanlık gecede, yarim bir melek
Hayat  kayboldukça, unutma emi

Gözlerin kapanmış, göremen beni
Seni seven yürek, durur hep yeni
Acılar altın da, unutmam seni
Hayat  yok oldukça, unutma emi

Zulüm kanser ise, sabrım selamet
Verdiği acılar, binbir gıyamet
İsyanım yok ona,haktır keramet
Hayat  kayboldukça, unutma emi

Dilek tahtasına, yazdım adını
Mevlam benden aldı, nefis kadını
Cennetinde saklar, onun tadını
Hayat  yok oldukça, unutma emi

Buzlu hayalleri, silik duruyor
Yüreğimde aşkın, dışa vuruyor
O sevda göğsümü, nasıl buruyor
Hayat  kayboldukça, unutma emi

Bahattin yeter de,özlet sılayı
Umut heba olmuş, versen alayı
Kimler acı çekmiş,söylet olayı
Hayat  yok oldukça, unutma emi
Bahattin Tonbul
20.9.2015

Bahattin Tonbul
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Unutma Ruhunu

Sevdamı gönülden uzak ettiler
Aşkım yok olsada, yanar yüreğim
Yari benden alıp, can kaybettiler
Unutma ruhunu, tutar meleğim

Yanar tutuşursa, yalnız bu ömrüm
Acı bedenine, kapılmış gönlüm
Gözler yalanları, saklamaz  emrin
Unutma ruhunu, tutar meleğim

Hayaller olunca, peşinden koşar
Sevdiği solunca, yürekten coşar
Canını veripde, dağları aşar
Unutma ruhunu, tutar meleğim

Verebileceği, sevgi olmalı
Görebileceği, zaman bulmalı
Göçebileceği, ölüm salmalı
Unutma ruhunu, tutar meleğim

Arayanı bulur, tanıyan sever
Seven aşık olur, aşığı över
Bizde aşık olsak, garibi döver
Unutma ruhunu, tutar meleğim

En keyifli yolun, yaşamak olsun
Yürümek amacın, sevdan çok olsun
Yeryüzünü bilen, toprağa doysun
Unutma ruhunu, tutar meleğim
Bahattin Tonbul
31.7.2013

Bahattin Tonbul
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Unutma Sakın Ha

Seni çok seviyorum anne
Seni çok özlemişim
Bunu unutma
Pembe yanaklım,
Ateş dudaklı annem
Sıcaklığın hala yüreğimde
Unutmadım
Cennetlik kadın
Duy sesimi
Sakın sende unutma beni
Kızın Ecemi
13.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Unutma Sevgimi

Gördünmü cehennemi gördünmü cenneti
Başka gremediğimiz bilmediğimiz bir şeyi
Varsa söyle ona göre bizde alalım tedbirimizi
Süprüz olmasın şimdiden alıştıralım kendimizi

Ne yer ne içersin besin kaynağın belli mi
Buralarda dualarla beslemeye çalışıyoruz seni
Bilmiyoruz ama gönlümüzden geçen her türlü tetbiri
Almaya çalışıyoruz gelince rahat edelim  unutma sevgimi
19.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Unutma Sıkılırdım

Nasıl girmişsin yüreğime,esir almışsın onu bak bilmeden
Bense yapamıyorum sensiz bu ellerde yaramı tamir etmeden
Yerinde rahat uyu iyiki almışım bu ateşi ne yapardım sensiz ben
Unutmaki sıkılırdım bu dünyada senin yanına gelmeyi beklerken

Sen oradan beni gözlersin biliyorum,içinde ben
Aynı şeyi bıraktın benim vücudumda da hatırla sen
Yaşıyorsam eğer hayat da tad alamıyorum yalnızken
Unutma sıkılırdım bu dünyada yanına gelmeyi beklerken

Gülerek gittin bu dünyada biliyormusun adeta koşarak
Beni ve çocuklarını bıraktın,için adeta kan ağlayarak
Bıraktığın yaranın acısı dinmedi hala iyice ona bak
Sıkılırdım sensiz bu dünyadan isteğim sana kavuşmak
08.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Unutmadı

Yarim senden ayrılalı
Daha çiçekler doğup tekrar batmadı
Nice güzeller gelip geçti buradan
Gözüm hiçbirine dönüp bile bakmadı
Seni
Sonsuza dek
Yüreğinde sakladı
Unutmadı
27.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Unutmadım Anam

Bu ayrılık benim,bağrımı deldi
Bu gurbet elinde,bedenim seldi
Hasretten kokular,göğsümde yeldi
Unutmadım anam,unutmam seni

Bacılar kardeşler,çok küçük kaldı
Uzayan bu dağlar,kimleri aldı
Bu sılada yarim,ateşi saldı
Unutmadım anam,unutmam seni

Sizden ayrılınca,ciğerim yandı
Acılar salınca,bedenim kandı
Damarda akacak,ayrı mekandı
Unutmadım anam,unutmam seni
Bahattin Tonbul
30.7.2009

Bahattin Tonbul
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Unutmadım Gündüz ve Gece

Oraya geldiğimde buluşurmuyuz acep ne dersin
Dünya'da senden ayrı kalmak istemezdim bilirsin
Sana ihtiyacım var,dedi koduyu sonra söylersin
Benim için sen hem dünyalık,hem de ahretliğimsin

O kadar bütünleşmiş ki duygularım ruhum seninle
Bedenim beynim kalbim damarım daki kanın içinde
Yediğim yemek,ekmek hatta suyun geçtiği yerde
Satır,satır hece, hece unutamadım gündüz ve gece
11.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Unutmak İstemiyorum

Dostlar diyor ki zaman geçtikçe unutursun
Ben seni unutmak istemiyorum biliyormusun
Bütün hatıralarını paketledim görüyormusun
Enbüyük anıların çocuklarını hissediyormusun

Onlar senin için dua ediyorlarsa rahatlarsın
Her akşam fatihamı unutmuyorum bakarsın
Bütün bu dualar seni mahşere dek uzasın
Sen yerin de rahat olhuzurlu olarak yatasın

Senin çok sevdiğin şeyler hep aklımda
Kalbim aşkınla hep alev,alev yandıkca
Bu göz yaşlarım dinmeyecek andıkca
Unutmam seni unutmuyacağım sonunda

Arkadaşların dostların akrabaların soruyor
Nasılsın diye adet olmuş ama içim diyemiyor
Sensizliği unutup da iyi,o zaman gözüm doluyor
Yaşlar akmaya başlayınca buğazım düğümleniyor

Konuşamıyorum dilimde dönmez oluyor
Kelimeler kısılıp adeta içime tek, tek akıyor
Kekeliyorum yapamıyorum sensizliği unutamıyorum
Kalbim o zaman tekliyor,susmak zorunda kalıyorum
01.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Unutmak Zor

Unutmak zor işlemişsen bize kendini
Yaradana sığındın terk ettin sen hepsini
Oradaki yaşantın çektiğin tüm eziyetini
Bilmek anlamak kolay değil Allah'ın hikmetini

Her insan yaşayacak sen veya ben farketmez
Gönüllerde oluşan aşk,nefret hiç bitmez
Bendeki bu sevdanın yarası derindir geçmez
Görmek hissetmek çok farklıdır içinden gitmez
11.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Unutmam Be kadınım

Yaslasan da başını,iz bıraksan göğsüme
Acın çıkmaz içimden,sızlatırsın kadınım
Yüreğini bıraktın,seni seven kalbime
Koklasam o saçları,unutmam be kadınım

Gözleriyin siyahı,beni gökten uçurdu
Bulutların üstünden,rüzgar yapıp savurdu
Sonsuzlukta ateşin,susuz çölde kavurdu
Koklasam o saçları,unutmam be kadınım

Yanağına al pembe,ne güzelde yakışmış
Bu sevdaya bir ömür,gönüllerde takışmış
Hayallere dolanan,umutları kapışmış
Koklasam o saçları,unutmam be kadınım

Bir sevdanın ışığı,o yarin gözlerinde
Yaşamanın gayesi,aşkların izlerinde
Seni sarmaya derman,kalmamış dizlerimde
Koklasam o saçları,unutmam be kadınım

Yar sensiz bu alemde,gün geçtikçe eririm
Bir uzatsan elini,dünyaları veririm
Saçın değmiş yüzüme,gündoğmadan gelirim
Koklasam o saçları,unutmam be kadınım

Usul usul akacak,seven gönüllerde aşk
Yar ben sana vurgunum,solmaz gönlümdeki aşk
Hayalime dolandı,bitmez tükenmez o aşk
Koklasam o saçları,unutmam be kadınım
Bahattin Tonbul
5.5.2012

Bahattin Tonbul
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Unutmam Onu

Çektiğim acıyı bir ben bilirim
Yıllar geçse inan, unutmam onu
Karanlık gecede, hergün ölürüm
Ölüm hak olmuşsa,  bulunmaz sonu

Ne yari ne göğü ısıtamazsın
Yıldızsız geceyi tşıtamazsın
O yar terk etmişse, konuşamazsın
Yıllar geçse inan, unutmam onu

Dağlardan dikeni,bağla öyle git
Ağacı yeşile katıp öyle git
Bülbülü gül ile, söylet öyle git

Zalimin zulmüne, dayanmaz yürek
Kırıla son kalbi, taşımaz direk
Cennetine gitti, yalnız o melek
Yıllar geçse inan, unutmam onu

Doğrusu tatlısı, hasretti eller
Gurbette sıkıştı, yalınız güler
Dünyası karardı, söylense diller
Yıllar geçse inan, unutmam onu
Bahattin Tonbul
20.2014

Bahattin Tonbul
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Unutmam Seni

Elim de resmin,dilimde ismin
Yaralı aşığım sen beni üzdün
Kalbime girip de iyice ezdin
Unutmam seni,unutamam sevgilim

Çok kısa geçti beraberliğimiz
Birlikte gülüp eğlendiğimiz
Hiç aklımdan çıkmıyor koklaştığımız
Unutmam seni,unutamam sevgilim

Yıldırım aşkı buna mı derler
Yanıyor içim sensizliğim derbeder
Sensiz geçen günlerim,ayım hepsi keder
Unutmam seni,unutamam sevgilim

Senin için düştüm yollara
Nilgünü mü sordum onlara
Deli olacaktım arada ara
Unutmam seni,unutamam sevgilim

Seviyorum seni delicesine
İsminin tek, tek her hecesine
Kalbime girip ezercesine
Unutmam seni,unutamam sevgilim

Yazımız böyle kara yazılmış
Aşk ateşiyle kalbim yanarmış
Seni delicesine durmaz ararmış
Unutmam seni,unutamam sevgilim
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Unutmasın Söyleminde

Sokak sessiz kimseler yok tek sen varsın yanımda
O kadar mutlu oluyorum ki o zaman
Seninle konuşamıyorum.
Yokluğunu anlayınca
Sesim kısılıyor,boğazlarım kuruyor,
Gözlerim buğulanıyor.
Bağırmak istiyorum o zaman.
Avazım çıktığı kadar bağırmak
Bağıramıyorum,sen, düşünmeye,başlıyorum.
Tatlı günlerimizi,hatırlayarak avunuyorum.
Bazen de kollarıma alıyorum seni
Hey hat unutmasın söyleminde
Canım sevgilim beni?
11.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Unutmaya Başladığı An Görürsün

Uykuda gelir,unutma hiç kaybolmamış gibi
İçin rahatlar,geçmişi unutursun değişmemiş tipi
Normal hayat devam edercesine sorguluyamadım ki
Şaşırtma sen unutmaya başlandığında rüyama gelip girdiği

Ölmemiş gibi günlük yaşantını yaşarsın onunla
Yaşamındaki yükünü hafifletir gördüğün o anda
Huzura kavuşur,sevinirsin mutluluktan uçarsınya
Şaşırtma sen unutmaya başladığında görülür sana

Zor bir imtihan,zor bir yaşam şekli bize
Bir müddet paylaştın dünyayı hepimizle
Gün gelir bir gün sende gidersin o yere
Şaşırtma sen unutmaya başladığın anda
01.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Unutmayacaklar

Bir ben birde sen,ikimiz birden
Çok da gezdik yaban ellerinden
Uzak yaşadın,tüm ailenden
Söküp atamadın bak aniden

Bir rüzgarın esintisi gibi
Esiverdin kalbimin sahibi
Yıkınca yürüyen bedenimi
Karıştırdın toprağa sevgimi

Kalmadı eşin dostun yanında
Sevdiğinin kalbi al burada
Yar aşkını taşıyamadın da
Söküp attın hemencik onu da

Konuşmaz oldu bütün dudaklar
Orda ki aşkı yürekler saklar
Seni görenler şaşıracaklar
Can seveni unutmayacaklar
Bahattin Tonbul
30.08.2008

Bahattin Tonbul
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Unutmayı Unut

Varlığınla değişen, armağan olsun yaşam
Unutmuşsun herşeyi, bilmemki görecek mi
Yokluğunla özleşen, dağlarını ben aşam
Unutmayı unuttun, yeniden sevecek mi
Bahattin Tonbul
7.8.2012

Bahattin Tonbul
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Unutmayın Mevlana'yı

Kötü düşünenleri kötülüklerinden
Sarhoşları içkiden kurtardın
Sevginin doğup,hoş görünün bol olduğu
Bu yerde öğrendin ve yaşadın
Sabrın hikmetini burda hissettin
İşte bu duygu ve düşüncelerle
Yandı,yandın sonunda da
Dönmeyi buldun döndün,döndün
Döndükçe de Allah'a daha çok yaklaştın
Ve Mevlana adını aldın
İçin gönlün yüreğin pişti rahatladın
En sonunda varacağımız yer olan
Allah'a ulaştın
Mahşere dek adımı bu dönerek yapılan semayı sakın ha
Unutmayın
28.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Unutmayın Sevenler

Her kadın ve her erkek, mutlu olmak isterse
Fedakarlık mutluluk, sabredilip  alınır
Sevdiğin tüm insanın, acısını gösterse
Unutmayın sevenler, yar gönülde salınır

Umut mutlu olmaksa, zor olsa da gülümse
Gül dikensiz bahçe de, solmasa da gülümse
Bağlanmıştır yürekler, dilek yapsa özümse
Unutmayın sevenler, yar gönülde salınır

Satın alamazsın ki, insanın yüreğinde
Onu mal da yapaman, gönülün dileğinde
Anla artık sen onu, hakikat dileğinde
Unutmayın sevenler, yar gönülde salınır
Bahattin Tonbul
8.5.2016

Bahattin Tonbul
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Unutmayız Yar Seni

Sebepleri günahlarda gizlidir
Cennetleri yaşamlarda özlüdür
Seven yürek sevilince güçlüdür
Terk edince unutmazsın yar bizi

Ellerinle kurdun sen bu yuvayı
Özleminle yaptın aşkda sıvayı
Nasıl terk ediverdin bu dünyayı
Unutmazsın unutaman yar bizi

Durur hala gönlündeki yaralar
Kaybolmazdı anılarda karalar
Dağbaşında görüştüğün sayalar
Şahit bize aşkımıza sevgilim

Balıkesir benim için anlamdı
Sıcaklığın bedenimde damlamdı
Ayrılınca sevdamızda zamlandı
Unutmadık unutmayız sevgilim

Bahattin'im içim durmadan yanar
Yüreğimde sevgili eşim oynar
Anıları rüyalarımda donar
Unutmadık unutmayız yar seni
Bahattin Tonbul
12.12.2009

Bahattin Tonbul
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Unutmaz Seni

Gönül bağlarını yakalım artık
Sevda ateşini koyalım artık
Issız çölleri de satalım artık
Güzellik sevdası sararsa beni

Dostlar beni aşkın içinde arar
Bu alemde ateş,yüreği sarar
Yemenin fazlası,gerçekten zarar
Seversen güzeli,unutmaz seni
Bahattin Tonbul
8.9.2009

Bahattin Tonbul
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Unutmaz Sevenler

Olmadık zamanda, çekip de gittin
Ben yokken yanında, kime gülersin
Toprağa girince, beni terk ettin
Unutmaz sevenler, bunu bilesin

Daha da güzeldin, yıllar geçtikçe
Bende sen özledin, acı çektikçe
Ayrılık ölümmüş, can farkettikçe
Unutmaz sevenler, bunu bilesin

Yüreğimde ateş, hala sönmedi
Ter etti dostların, geri dönmedi
Sen olmadan evler, bana sinmedi
Unutmaz sevenler, bunu bilesin

Gözlerin dumanlı, içim buğulu
Sensiz olan dünya, olmuş doğulu
Batıda tanıdım, günlüm buğulu
Unutmaz sevenler, bunu bilesin

Sevdamıza her gün, uzaktan bakar
Sensiz dünya benim, içimi yakar
Talihsiz yağmurda, yüreğim akar
Unutmaz sevenler, bunu bilesin

Bahattin bitmedi, bekler sözünde
Aşkına yemini, onun özünde
Yaksada geçmişi, gitmez gözüde
Unutmaz sevenler, bunu bilesin
Bahattin Tonbul
4.9.2016

Bahattin Tonbul
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Unutmaz Söyle

Gidenin ardından, nokta koyamam
Şikayet ettiğin, ne varsa söyle
Gelecek olanı, kalpde tutamam
Özleyecek yarin, unutmaz öyle

Yanlış yerde olmak, kalpdeki son kir
Yolları bekleyen, boşalmış şehir
Geri dönüp gelsen, gözlesende bir
Özleyecek yarin, unutmaz söyle

Akıllı bir aşık, gönülde durur
Kadını seversen, yürekten vurur
Dünyayı versen de, elbet kudurur
Özleyecek yarin, unutmaz söyle

Haykırsanda isyan, etmeyeceksin
Ağlayacaksın ya, görmeyeceksin
Yalnız kalacaksın, ölmeyeceksin
Özleyecek yarin, unutmaz söyle

İstersen yanında, ister kolunda
Anlayanın çoksa, bekler yolunda
Hiçbir kaybın olmaz, aşkın solunda
Özleyecek yarin, unutmaz söyle

Bahattin unutmaz, aşktır yeminim
Geçmişe karışıp, tükenmiş kinim
Yürekten yüreğe, doğsan eminim
Özleyecek yarin, unutmaz söyle
Bahattin Tonbul
22.2.2013

Bahattin Tonbul
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Unutmazsın

Bu ellerde salınınca,etrafa koku salardın
Yarim benden ayrılınca,kalbime hançer sokardın
Terk etsen de bu alemi,yüreğimi parçalardın
Senin aşkın bu bedeni,dudağınla hep yoklardın

Tutamazsan bu gönlümü,topraklarda yatamazsın
Bedeninden ayrılanı,geri dönsen bulamazsın
İçimdeki ateşleri,sağa sola atamazsın
Senin sevdan bu bedenden,ayrı olsa unutmazsın
Bahattin Tonbul
24.5.2009

Bahattin Tonbul
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Unutmazsın Değil Mi

Tutamazsın gönlümü
Şu giden yar değil mi
Yaşadığım ömrümü
Unutmazsın değil mi

Sevdasız çiçek olmaz
Hasret aşkı soğutmaz
Seveceksen doğru sev
Gurbet beni korkutmaz

Acıların bitmiyor
Seven kalbim gitmiyor
Hayallerin yetmiyor
Unutmazsın değil mi

Tuta bilsen sevgimi
Sancılar  yüreğimi
Sarı verse dengimi
Unutmazsın değil mi

Baygın bakma bana yar
Seven yıldızı sayar
Sevdam sana bir ayar
Unutmazsın değil mi
Bahattin Tonbul
15.11.2009

Bahattin Tonbul
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Unutmuyacaklarda

Kaçma dünyamdan aç yüreğini
Sana sevdayı ateşi gönderdim
Gökyüzünde akan yıldızları
İçini ısıtan güneşi
Yerde yürüyen
Gökte uçam kuşları gönderdim
Arkandan şiirler yazdım
Kitaplar dizdim
Bak sensiz ruhum eziyet çekmekte
Yalnızlığın altında işgal edilmiş ömrüm
Dünyada dolaşmakta
Duy sesimi
Yardım et bana
Ruhuma
Seni unutmadılar
Unutmayacaklarda
Bahattin Tonbul
19.10.2014

Bahattin Tonbul
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Unutsak

Yarin sevdasını yakarsa zulüm
Kimbilir gönülde o kalmış tutsak
Aşkın  yüreğinden taşarsa zulüm
Tüm acıları sensizken unutsak

O derki yar bensiz gönülden uzak
O yar hem sana hemde bana tutsak
Sana yazdım bütün şiirlerimi
Heyhaat candan cananı unutsak
Bahattin Tonbul
6.1.2012

Bahattin Tonbul
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Unutsam Seni

Duygusal aşkımı, nerede andın
Ağlamadan gittin, unutsan beni
Benim sevdamı sen, karpuz mu sandın
Kelek aşık olup, unutsam seni

Klişeli laflar,yoktur hiç bende
Hoşlanmazsan söyle, aşk o bedende
Güzellik çirkinlik, biter o tende
 Kelek aşık olup, unutsam seni

Gözlerin güzelmiş, ondan bana ne
Öz sözler söylenmiş,hepsi şahane
Kıymet bilmez isen, şiir bahane
Kelek aşık olup, unutsam seni

Ayrılık var sende, gelmen köşeme
Kerpiç evdi benim, gönlüm döşeme
Sevgisiz sevdasız, umut işeme
Kelek aşık olup, unutsam seni

Ne özlemim bitti, nede kederim
Ben gerçek sevdinmi, candan severim
Tanımadıysan ki, ölüp giderim
Kelek aşık olup, unutsam seni

Bahattin ‘der öksüz, kırgın olunca
Verdiğim sözlerde, sevda solunca
Kıymet bilinmezse, yarsiz kalınca
Kelek aşık olup, unutsam seni
Bahattin Tonbul
9.8.2012

Bahattin Tonbul
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Unuttum

Saçın sarımı,siyah mı
Kısa mı,uzun mu unuttum
Gözlerinin.teninin rengi
Beyaz mı.,siyah mı unuttum

Dudaklarının tadını
Elbiselerinin rengini
Giysinin şeklini
Nasıl ise unuttum

Tatlı, tatlı gülüşünü
Sarılıp ta öpüşünü
Fikrindeki görüşünü
Ne ise unuttum

Kısa mı, uzun mu boyun
Şişman mı,zayıf mı enin
Portreni çiziyor um senin
Çizerken de unuttum

Hasretlik ateşin yakarken
Her saniyede seni anarken
Bahattin de seni ararken
Seni unutmayı unuttum sevgilim
12.41979
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Unuttum Sevgilim

Hasret, hasret diye durmaz  inlerim
Ayrılığımız iki seneyi geçti derim
Bu acıyla kalbimi bırak dinleyeyim
Benim güzel tatlı hayalimdeki sevgilim

Seninle görüşmeyeli iki yıl oldu
Kalbim içi bu yara ile doldu
Aramızdaki uzaklık sanki sır oldu
Biraz daha dayanamam rengim soldu

Yüzünü,boyunu neredeyse unuttum
Güzelliğini veren çillerini unuttum
O ahu gözlerinin rengini unuttum
Bana kendini tasvir eder misin sevgilim

Ayrılık acısı tak dedi artık
Sensizliğin acısını,yeter be tattık
Günü, ayı hatta yılı bile şaşırdık
Nerelerde gezersin seslen artık

Duyayım o zaman güzel sesini
Yakından duyayım içli nefesini
Siyah kısa saçlı kara gözünü
Unuttum sevgilim unuttum artık.
Bahattin Tonbul
25.2.1973

Bahattin Tonbul
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Unuttun mu

Sevip sevildiğim günler
Seni anlamamıştım meğer
Çok ama çok seviyordum
Benden bunu beklemiyordun

Her gün öğle arası bekle derdim
Beni sınıfta bekler idin
Yanıma oturunca yanağından öpüverdim
Benim tatlı güzel sevgilim

Bir gün pansiyon arkasında
Annen ikimizi görmüştü ya
O zaman nasıl tatlı idin
Üzülme sevgilim dedin ya

Bu günleri nasıl unuttun mu
Beni yoksa sevmiyordun mu
O ateşli dudağımın izi hala
Aklında hayalinden çıkıyor mu
(25.7.1972)

Bahattin Tonbul
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Unutulan Değer

Hayvanlar içinde yaşayan ayı var
Bizde de kan bağı taşıyan dayı var
Hayatın içinde,bilinmez sayı var
Sevgi denilen şey,unutulan değer

Ne hala ne teyze,tutmuyor yerini
Verdiği hayranlık,sarıyor terini
Gece karanlıkta,çağlayan serini
Sevgi denilen şey,unutulan değer
Bahattin Tonbul
30.8.2011

Bahattin Tonbul
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Unutulmadı Da

Bu satırları ikimizin yirmi dokuz yıl
birlikte yatıp kalktığımız,yatak
odamızdan yazıyorum
Bir pazar sabahı uyandım
Sen yoktun yanımda boş,boş uzandım
Filim şeridi gibi yaşadıklarımız gözümün
önünden geçti
Canım ben sana daha doyamamışım
Bu kadar zaman nasıl geçmiş inanamadım
Her şeyi birlikte yaptık.
Daha da o kadar şey vardı ki yapacaktık
Şimdi ne olacak onlar,sen yoksun ki
Benim için hayat bitti
Hiç bir şeyden tad alamıyorum ki
Adeta dilimin tad alma duygusu gitti
Kalbim bile çarpmıyor,heyecan kalmadı
Bütün düşüncelerimiz,hayellerimiz yarım kaldı
Artık bundan sonrada tamamlanamazdı
Senin yok olman her şeyi ortadan kaldırdı
İçimdeki acının verdiği bir ızdırapdı
O kadar inletiyor ki
Senin yokluğun unutulmazdı
Unutulmadı da
01.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Unutulmayacak

Acı garip dünya
Bir sıra benim sevdiğimde
Bütün bu insanlar gibi gezip tozardı
Şu an benim gezdiğim gibi
Ya şimdi
Yok ortada ellerimle koydum toprağa
Kokusu,ağrısı sancısı hepsi kayboldu o anda
Bilmem ama ne yapar şimdi öbür tarafta
Ruhu dolaşıyorsa etrafımda
Görüyordur çektiğim acıyı
Onsuz günlerimin feryadını
Bilemedim kıymetini birlikte yaşadığımız anda
Hep ben derdim o zaman
Ben çok bilirdim her an
Evimin bereketi,tasarrufu,birikintimi sağlayan
Gerçekten o imiş
O gidince anladım bunu
Derlerde inanmazdı dişi kuş yuva yapar diye
Ben yaptığımı zannederdim

O olmasa idi
Çocuklarım gerçekten bir hiçti
Onun sayesinde yemiş içmiş büyümüşler
Her düzenimi o sağlarmış
Şimdi yokluğunda anlıyorum bütün bunları
Herkes yaşayacak acıyı
Varlığı ve yokluğu, tadacak benim gibi
Her gün aklına geldikçe ağlayacak
Hatıralar fotoğraflarda ve videolarda duracak
Belki hatırlanacak beklide tozlanacak
Ama kalplerdeki yeri hiç boşalmayacak
Ruhları sonsuza dek yaşayacak
Unutmayacak
Bahattin Tonbul
29.09.2008

Bahattin Tonbul
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Unutulmaz Acısı

Yata kalka öğrendim, sensiz yaşamayı ben
İçimdeki acıyı,söküp atamam hemen
Yürek dolusu aşkı,yaşayan şu gönlümden
Ayrı olmakta bile,kahrediyor kendimden

Zor oluyor ayrılık,canım geçmez acısı
İnsanın içinde dir,müthiş kalan sancısı
Yürekler kalkıp iner,yoktur can habercisi
Sevenleri ayrı koy,unutulmaz acısı
Bahattin Tonbul
5.08.2008

Bahattin Tonbul
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Unutulmaz Ki

Ölenle ölünmez, diyorlar ama
Ölen iyi ise, unutulmaz ki
Sevgiler bölünmez, ruhunda ama
Sevdiğin güzelse, unutulmaz ki

Yar ile coşmuşum, bu güne kadar
Yar yar diye ömrüm, geçti o kadar
Acılar tatlılar,sevsen can kadar
Sevdiğin güzelse, unutulmaz ki

Güzellik ruhunda, bağla o tacı
Allah’a yakınsan, olursun hacı
Göğsünden hiç gitmez, ne biçim acı
Sevdiğin güzelse, unutulmaz ki

Sevdası bir tutku, hayali duru
Dudaklar çatlamış, ağızlar kuru
Bu ne biçim aşkmış, tükenmez nuru
Sevdiğin güzelse, unutulmaz ki

Allah’ım yaratmış, hangi renk tonu
Mazisi bir tarih, yazılmış konu
Ölüm hakikattır, bu onun sonu
Sevdiğin güzelse, unutulmaz ki

Bahattin yetmez de, sızlar her yara
Aşk deli divane, sevda ne ara
Özlemi içinde, silinmez kara
Sevdiğin güzelse, unutulmaz ki
Bahattin Tonbul
31.5.2016

Bahattin Tonbul
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Unutulmaz Sandı

Ben öyle bir aşk yaşadım ki
Unutmaz sandı onu gönlüm
Oktu çaresiz taşıdım ki
Sevgisiz gece geçti ömrüm

Kaybettim ruhu benliğinde
Anıydı sevda şenliğinde
Yorgun savaşçı denliğinde
Unutmaz sandı onu gönlüm

Çizilen iz kurşun yarası
Atılan söz aşkın  terası
Vurulmuşum sevda arası
Unutmaz sandı onu gönlüm

Güzelsin aynalar söylüyor
Ömrün kelebekse gülüyor
Sevda sanki sensiz ölüyor
Unutulmaz sandı onu gönlüm

Ölürüm çaresiz yan yana
Sevgini söylesen kankana
Şiirsiz yaşanmaz tantana
Unutulmaz sandı onu gönlüm

Yanarım aşığın olmadan
Söylenir güftesi dolmadan
Türkülerde acı bulmadan
Unutulmaz sandı onu gönlüm
Bahattin Tonbul
23.1.2012
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Unutulmazsın

Yüreğimle yazarım sana ey yar
Dinle
Rüyamda
Bana dokundun mu?
Unutamam geçmişimi
Hatırlarım kare kare
Bak
Umut ve hayallerimden çıkmazsın
Buram buram kokardın
Bana bunu bil
Her şarkıda türküde sen varsın
Benim içimde yaşarsın
Yüreğim sensiz olmaz diyor
Gözlerim seni arıyor
Kulaklarım sesini
Duymak istiyor
Hele ellerim sıcaklığını
Sıcaklığımla kaynatsın
Damarlarımda bir cansın
Ey yar unutmam unutulmazsın
Bahattin Tonbul
10.12.2015
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Unutulur

Yüzündeki nurun,kalbine vurur
Oradaki aşkım,tek umudumdur
Acıttın kalbimi,ayrılık zordur
Unutma canım yar,sevmeyen unutulur

Bak ben unutmam,severim canım
İçimdeki  aşkı,sürekli yaktım
Yaşadığım an,senden bıkmadım
Seni düşündüm,can unutmadım
24.07.2008
Bahattin Tonbul
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Unutulur Gönülsüz Arkadaşlıklar

Artık bunalımlar başladı senin yokluğunu hisseder oldu çocuklar
Eve gelince soruyor annemiz nerde koltuklarını  boşaltmışlar
Köşesinde kimsecikler yok arkadaşlarda aramıyor bıkmışlar
Yeter ki kaybol her şey bir anda unutulur gönülsüz arkadaşlıklar

Ateş düştüğü yeri yakar derler gerçekten çok doğru söylemişler
Ben ve onu sevenler gerçekten içinde yaşatıp  bütünleşmişler
Hayat belki de saygıdır umuttur tarih gibi bir sayfaya itilmişler
Okuyunca hissedersin yaşarken ancak sevgilisine atfetmişler

Karmaşık geliyor unutulmak başka bir şey değil yaşamak
Öle bilirsin ama gönüllerde oluşan izleri onlarla paylaşmak
Seversin seveni içine gömmüşsün buda belli ona ulaşmak
Her şeyi ile duymak koklamak hatta bir bedende oluşmak
21.03.2008
Bahattin Tonbul
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Unuturlar

Karanlığı yok eden,onu yaşatanlardır
Huzuru bize veren,aydınlık yapanlardır
Birbirini sevenler,gönlünü kaptırandır
Onun için ölenler,aşkları yaşatandır

Bir sevgili uğruna,vatanı bırakanlar
Yüreğini yakana,aşkını yaşatırlar
Yaşadığı hayatı,bir bir hatırlatırlar
Öğrendiği sanatı,ölünce unuturlar
Bahattin Tonbul
22.08.2008
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Usandım Bu Dünyadan

Bir gün olur bekle bende oralara gelirim
Vaktim dolup nefesim tükendiği an,ağız kokusundan
Usandım bu dünyada
Güneşin doğup ayın batışından
Saatteki akrebin yelkovanı kovalayışından
İnsanların aç olup,tok oluşundan
Daha çok vardır düşünemezsin doğayı yeşili
Gök yüzündeki bulutun yok oluşundan
Yağmur olup,tekrar buharlaşmasından
Hele aşıkların ayrılıkların hasretlerin açtığı yaradan
Gün olur kimi kavuşur,kimi ise yok oluşundan
Deli gibi sokaklara düşüp
Arar sevdiğini usanmadan
04.04.2008
Bahattin Tonbul
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Usanmadan

Sensiz bu dünyanın,neresinde kalayım
Nere ister isen,oraya da çıkayım
İçimdeki yanan,aşkı nere atayım
Söyle bende sensiz,burada ne yapayım

Çok garip bir dünya,içimde aşkın durur
Ruhun buradadır,bedenin toprak olur
Sen yoksun ya canım,aşkım yanar kudurur
Sensiz buraların,tadı çok suni olur

Bakma bana garip,gittin gideli buradan
İçim yanarsa da,aşkım olmaz sıradan
Affetsin Allah’ım,sana ben doyamadan
Ayrıldık ikimiz,dünyadan usanmadan
Bahattin Tonbul
5.08.2008
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Usanmadım Seni Sevmekten

Mademki yoksun artık burda
Bekliyordum her akşam karanlığında
Düşünüyordum gölgeler oluşturuyordum
Var olan bütün duygularımda
Gözüme uyku girmiyordu çoğu zaman
Neden düşünüyordum? Onu bile bilmeden,
Hayalini bile görmeden
Dolaştım sabaha dek yoruldum artık beklemekten
Ama usanmadım seni sevmekten
03.04.2008
Bahattin Tonbul
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Utangaç sevgilim

Bahar olur etrafına saçarsın
Akşam gelir,evine kaçarsın
Hala mı benden utanacaksın
Artık gel konuşup tanışalım
Tarihlere girip karışalım
Tamamen aşkımız  kaybolmasın
İnan bu iş seni,boş yere  sarsmasın
Nihayetinde bana gelip, kavuşacaksın

Tavır edasındadır hırs ve hiddet
Onurunda vardır paha biçilmez kıymet
Nedir bana yaptığın bu eziyet ve zillet
Bana bunlarımı çok göreceksin
Utancından diyemiyorsun ama biliyorum
Lakin seni çok seviyorum Canım sevgilim

Bahattin Tonbul
(16,3,1971)
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Utanmaz

Hakkımın hukukunu,ararsam aşkın nerde
Bana verdiğin sevgi,durur mu hiç seherde
Yari candan severim,yalnızlığım bu yerde
Hiç mi Allah’tan korkmaz,seven kuldan utanmaz

Sızlayan yüreğimde,acın  dinmek bilmiyor
Kanayan ciğerinden,hasret beni silmiyor
Gökyüzünde ruhunu,sonsuzlukta dilmiyor
Hiç mi Allah’tan korkmaz,seven kuldan utanmaz
Bahattin Tonbul
26.4.2010
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Utansın

Yüreğim saklar
Giderken bıraktığın bomboş yerini
Koymuştum ben onun içine senin sevgini
Güneşin gölgesinde durur batana kadar
Senden habersin
Kimsesiz

Göğsüm inip kalkarken
Sanki senin sesini duyuyordum
Gölgen de yürürken çıkan hışırtı
Acı veriyordu ayaklarıma
Bırak alışsın

Rüzgar sormadan esiyordu
Yaprak zor durumdaydı
Koptu kopacak
Bu dünyadan ayrılan sevdalılar gibi
Bir kısmı sararmış
San ki kansere yakalanmış
İlk esintide ayırtıverdi
Tıpkı senin ölümün  gibi
Bırak düşüversin
Parçalansın özlesin yalnızlık
Sevenin gönlünde

Yağmur alabildiğine yağdı bu yıl
Sanki toprağı temizlercesine
Alıp götürdü önüne ne geldiyse
Canlı cansız seveni sevmeyeni
Bir kısmı denizlere
Bir kısmını da ta derinliklere
İniverdi sevdalısıyla
El ele  gönül gönüle birlikte

Çıkı ver bulutlara buharlaşarak
Unutma ayrı düştüğün o yarin
Günahını
Taşı taşıya bilirsen
Hasretinle aşkını yüreğinde
Şimşekler çakar gök gürler
Aniden
Yumuşak kararan o bulutlar
Birbiriyle çarpıştıkça
Yıldırımlar ateş saçar
Kimi zaman yere kimi zaman kalbe
Zulüm katar
Değse bedenine kömür gibi yakar
Damarlarında dolaşan kan
Her an kıpkızıl akar

Bak artık yalnız değilsin
Cennetinde
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Dualarım hep seninle
Anılar katmerleşmiş
Şiirlerimle
Yüzünü güldürecek
Ruhuna yön verecek
Karanlığını gündüz
Sevdamızı flaşımla aydınlatacağım
Birden saracağım ıssız gecelerde
Yaralı kalbini
Tertemiz sargı bezleriyle
İncitmeden sevdiğini

Usanmayacağım seni anlatmaktan
Her bir fotoğraflarını koyacağım albümlere
Belki de
Göz yaşlarımla ıslananlar olacak
Saklayacağım mahşere  kadar
Hepsini
Nefesini kokunu özleyeceğim
Topunu birden ciğerlerimde bekleteceğim
Ta ki bedenim kaybolana kadar
Acı duyurmadan

Aldırma arkamızdan söylenenlere
Senin ile benim sevgimi ateş sansınlar
Üstüne odun atıp alev alev yaksınlar
Dostumuz ise gülsün, sevdamıza uyansın
Düşmanımız konuşursa hakkımızda utansın
Bahattin Tonbul
28.9.2010
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Utansın Dünya Milleti

Yurtta barış dünyada barış derler ezerler
İslam kültürünü medeniyetini
Varsa bir tane kendilerinden canı yanan
Yıkarlar o zaman yeri ve göğü
Unuturlar bütün söylediklerini zülüm ederler
Sivili askeri kızı ve çocuğu genci
Öldürürler
Bir cana en az yüz can bedeli
Canavar olur ruhları
Kusarlar içindeki pis kokulu tüfek ve mermileri
Taşa sapana karşı bunlar güzel mi?
Yağdırırlar tüm salya ve sümükleriyle
Kokuturlar,pis koku yayarlar çevreye
Sanki sarhoş kendini bilmeyenleri
Salarlar canavarlaşan bu yüreksizleri
Özür bile dilemezler
Hak verirler kendilerine
Kötü ruhlu şeytan görünüşlü rezilleri
Kimdi bunlar
Anlaya bildin mi?
31.05.2008
Bahattin Tonbul
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Uyan Artık

Buğulanmış gözlerimin  önünde
Dolanıyorsun her gün
Yokluğun sıkıntı verir oldu
Yüreğime
Kokun bambaşka bir duyguymuş ciğerlerimde
Uzaktan gelen kuş cıvıltıları
Şarkı söyler gibi nağmeleşiyor rüzgarların altında
Sevdan yakıyor göğsümü
Ay karanlıklar arasından yansıtıyor
Güneşin güzelliğini
Bak yaratanım sana ve doğaya vermiş
Yansımalarını anlaya bilirsen

Bazen korkunç sesler ürkütüyor
Ruhumu
Derinliklerine tünemiş baykuş misali
Yaz yağmuru
Çıkartamıyor yerinden ne seni nede beni
Genzimi sızlatıyor kokun hala
Islak ıslak saçlarımın arasından akan nemin
Yanaklarımdan süzülüyor
Göğsümün üstüne
Anlasana beni

Ateş desen tütmüyor bile teninde
Dillerim kurumuş susuzluktan
Dudaklarım çatlamış
Islatamıyorum dilimle
Yapış yapış olmuş sevdan
Çıkmıyor ki özümden

Aşkım üşümüş hasretten
Dağlar titrer oldu bahtına
Sar sara bilirsen yeşile gövdeni
Ağaç misali sarmaşıklar
Gönül delisi olmuş
Uyan artık bekletme yar
Bahattin Tonbul
18.6.2011
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Uyan Artık Dayanamıyorum

Yine doldu gönlüm gözlerim yaşla yazıyorum
İçimde sızın her an önümü birtürlü göremiyorum
Sana hasretim sensizliğe tahammül edemiyorum
Yaşadıklarım rüya olsa Allah'ım artık dayanamıyorum

Yalnız olunca daha çok kabarıyor doluyor içim
Bu nasıl sevgi de bize acı geliyor adeta dilsizim
Bağırıp çağırsamda duyulmuyor çıkmıyor  sesim
Uyan artık gel yoruldum gücüm bitti ne olur halsizim

Bir tek seni sevdim seni bekledim bekleyeceğim
Uyanır tez dönersen eğer herkese rüya diyeceğim
Evden dışarı çıkmıyorum bilmiyorum ne zaman döneceğin
Söylede bende seni karşılamak için koşa koşa geleceğim

Canım benim sensiz buralarda adeta benim için hayat yok
Oğlum kızım var ama sensiz onlarında kalplerinde sanki bir ok
Öyle acı veriyorki oynadıkça dağılıyor sancı dahada sızılıyor çok
Uyuyorsan çıkda gel beni ve onları rahatlatırsın hepimize olur şok
03.03.2008
Bahattin Tonbul
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Uyan Türk Artık Uyan

Çoluk çocuk demeden, herbirini katlettin
İnsanlığı yokedip, teksuçu Türk müslüman
İşkence zulüm ile, Türkistanı mahvettin
Uyan Türk artık uyan, ölenler hep müslüman

Hamile kadınların, karınları deşilir
Alınan ceninleri, yemek yapıp pişirir
Yiyen zihniyet Çindir, Türk müslüman eşilir
Uyan Türk artık uyan, ölenler hep müslüman

Masum kadın kızların, el ayakları bağlı
Küçücük yavruların, boyunları ip bağlı
Atmış suyun içine, merhametsiz çin dağlı
Uyan Türk artık uyan, ölenler hep müslüman

Oğlu kızı hep ölmüş, çırpınıyor analar
Binlerce masum için, ateş yakmış danalar
Soydaşın bir zulümde, Çini cinden sananlar
Uyan Türk artık uyan, ölenler hep müslüman

Aileler dağılmış, kopmuş çocuk anneden
Bebeklere beşikte, işkenceyle zulmeden
Allah’ına yalvarıp, dualarla hükmeden
Uyan Türk artık uyan, ölenler hep müslüman

Bahattin duymaz görmez, fırlatılmış her yana
Bir hayvan öldüğünde, figan feryat bu cana
Çine kucak açanlar, birgün acırmı sana
Uyan Türk artık uyan, ölenler hep müslüman
Bahattin Tonbul
30.6.2015
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Uyan Türk Uyan

Boş kafada hikmeti, aldattılar safgiller
Hür irade isyan suç, dayan Türk oğlu dayan
Kula kula kulluk edene, destek veren safdiller
Ne gecesi ne gündüz, uyan Türkoğlu uyan

Baksana biz burdayız, söyle sen neredesin
Köleliği ezbere, söyletene ne dersin
Her hatası bir hikmet, arsız sen neredesin
Ne gecesi ne gündüz, uyan Türkoğlu uyan

Haini anlamak zor, kahraman yükü derdin
Yalanı söyleyince, take düştü sen gördün
Yolun sonuna geldin, el açıp dua verdin
Ne gecesi ne gündüz, uyan Türkoğlu uyan

Deli gönüller uyan, hepsi bunların yalan
Gerçek hakka kul olup, gerisi yalan dolan
Bu dünyası misafir, beti benzi hep solan
Ne gecesi ne gündüz, uyan Türkoğlu uyan

Dinmez hakın göz yaşı, geldim sana gidiyon
Hakikat dolmuş başı, söyle bana ne diyon
Umudumun elçisi, aşk şerbeti içiyon
Ne gecesi ne gündüz, uyan Türkoğlu uyan

Bahattin dert ortağı, bu toprak onun yurdu
Ne sağı ne de solu, Allah onu korurdu
Taviz vermez o asla, gelen giden hep vurdu
Ne gecesi ne gündüz, uyan Türkoğlu uyan
Bahattin Tonbul
1.7.2015
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Uyan Uykudan

Bizim yaştakiler mi bilemem
Ama bu vatanın ucuz parçalanmasına gelemem
Yakıyorlar her yanı,
Ordu bile seyrediyor parçalayanı
Karşısında çadır kurmuş halay çekiyor
Hain düşman bıyık altından da bize  gülüyor
Mecliste de benim vergimden maaş ödeniyor
İşte bu cesareti ona kim veriyor
Şu yüreğim durmaz yerinde küt küt ediyor
Atatürk’ün emanet ettiği bu güzelim vatan
Yavaş yavaş elden gidiyor
Yıkarken bile korkuyor,düşman
Ama bunlara fırsat veren o adam
Dolaşıyor ortada sanki pehlivan
Yıkılmayacak parçalanmayacak bu vatan
İşi azıttıkça azıtıyorlar artık inan
Güçlü olduklarını sanan
Çevresine taraftar topluyor
Seni beni onu derken çoğalıyor kanan
Artık nerdesin atam uyan uyan uyan uykudan
Bahattin Tonbul
16.11.2008
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Uyan UYkudan Can

Yüzünü ellerim, arasına alınca
Avucumla sıcaklığını hissetmek
Bambaşka bir duygu
Bambaşka azar ruhum
Titrer bedenim
Kokun bir hoş gelir burnuma
Can
Dünyam toz pembe olur
O zaman gözlerine bakarım
Neyler
Neylerse işte o an eyler
Yaradan
Dizlerim titrese
Düzenim bozulur bir an
Adını anaman yar
Derim seni yaradan
Benide yarattı
Bak heran
Ateş oldu damarımda akan kan
İşte tam oan

Ne kadar korkmuşundur
Bir serçe misali
Sıcacık tenin
Ürkek titreyen bedenin
İçimi yaktı
Hayat verdi, can verdi, aşk verdi
Bilmem nereye kadar
Yakacak bu ateş
Sardı tüm bedenimi
Uyan uyuduğun uykudan
Can
Bahattin Tonbul
21.2.2016
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Uyandırma

Zaman ne kadar çabuk gelip geçti
Birebir mevsimler soldu
Gönlümde
Uyandırmadan  sabahlar
Aha bak tam dört yıl doldu
Ayrılık hasret sevda
Seveni sevdiğinden seçti
Ama mazide anıyı elleriyle koydu
Toprağa düşen yarin beti benzi
Kül gibi soldu
Rüyadan uyandığımda
Kalmışım tek başıma
Ne olur bari yarimi
Sonsuza kadar bırak kalsın
Uyandırma
Bahattin Tonbul
24.12.2011
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Uyanmak İstemedim

Bir rüya bir seraptı,hayaller ülkesinde
Elimi bırakınca,aşkını ben kesmedim
Yudum yudum yudumlar,suların gölgesinde
Ruhum seninle doldu,uyanmak istemedim

İlk tanıştığım yürek,sevdayı sende buldum
Sıcaklığı hissettim,dudaklarında soldum
Kana kana içtiğim,yaratana bir kuldum
Gönlüm seninle doldu,uyanmak istemedim

İsterim yanımda ol,saklan anılarımda
Yaşat çocukluğunu,dursun kanıtlarımda
Ben okula giderim,büyür yanıtlarımda
Gönlüm seninle doldu,uyanmak istemedim

Doldurursan yeniden,var olmanı isterim
Bebekliğini alıp,rüzgarında kesterim
Tekrardan yaşar isem,ben o yari isterim
Gönlüm seninle doldu,uyanmak istemedim

Kar yağar üstümüze,sen varsan üşüyemem
Yağmur sağanak yağar,göğsüme döşüyemem
Sırıl sıklam olmuşsun,acıyı bölüşemem
Gönlüm seninle doldu,uyanmak istemedim

Şimşeklerden ödün var,ben korkmam varlığından
Fırtınalar çıksada,savrulmaz darlığından
Tam sana kavuşmuşken,dağların zorluğundan
Gönlüm seninle doldu,uyanmak istemedim
Bahattin Tonbul
15.3.2012

Bahattin Tonbul
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Uyanmak İstemem

Ellerimle tutmak koparmak istesem
Sevgiyi
Geriye döner mi takvim yaprakları
Dersin
Uzaktan gelen şarkı sesi
Kalbimi oynatıyor
Buruk bir acı veriyor tenime
Baksana
Avuçlarım terlemiş
Ağzım kokuyor
Onsuz
Gözyaşım kurumadan
Nefret doğmasın gündüzüme
Geçmiş tap taze duruyor mazimde
Udun sesi kemanla dans yapıyor
Sanki
Kapkaranlık gecede
O ise
Kollarımın arasında
Sarılmış duruyor bak bedenime
Hayalimiydi bütün bunlar
Yoksa gölgesi mi? dersin
İnanmak bana çok zor
Onu kaybetmemek için
Sonsuza dek
Uyanmak  istemem
Bahattin Tonbul
30.3.2011
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Uykuda Dedin

Bir an uyumuşum içim ürperdi
Seni birden karşımda durunca
Şiirlerini yaz ihmal etme dedin
Şaşırdım uyanınca yok oluverdin

Elime kalemi aldım bu satırları yazdım
Niye,niye kayboldun aniden benim için
İlham kaynağım olmuştun adeta perimdin
Seni ben inan canım çok,çok özlemiştim
14.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Uykumda Bile Sen

Uykuda iken bir den,karışık hayaller gördüm
Yataktan sıçrayıp,bir den oturumuma geldim
Karşımda hayalin,yoksa sen mi geldin
Kan ter içerisinde şaşırmışım,ben ne haldeyim

Gözüm kapalı,ruhumsa hep seninle
Uykuda bile,kalbim yok sanki yerinde
Sensiz bu günler işkence,geçer elbette
Kan ter içerisinde,ben ne haldeyim

Bedenim de düzen yok,dizimde de derman
Gönlümde bir sen var,beynim de ferman
Her gece uykudan sıçrıyorum durmadan
Kan ter içerisinde,ben ne haldeyim

Öyle bir ferman,yazmışsın ki beynime
Senden başkasını,düşünmem imkansız mı ne
Evlendik çocuklarımız oldu,seviyorum seni de
Kan ter içerisinde,ben ne haldeyim
1.9.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Uyu Sevdiğim

Kalbimde kaynayan,yarimi bırak
Attığın o yara,ruhumdan ırak
Acılar içinde sen bana bırak
Güzeller içinde, uyu sevdiğim

Senin için bu eli,yokta ederim
Güzeller içinde beklesen derim
Cennet bahçesinde seni severim
Dağların içinde uyu sevgilim

Hatıralar gibi izler bıraktın
Yaralı gönlüme nasılda aktın
Sensiz yüreğimi ateşle yaktın
Güzeller içinde yanan sevdiğim

Bedenine saplar sevgi okunu
Sevdiğin ellerde,hasret dokunu
Gurbet elde felek,büktü boynunu
Acılar içinde,yatma sevdiğim

Bahattin'im onu candan severim
Hasret bedenime,yari eklerim
Onsuz bu alemi nasıl beklerim
Melekler içinde,uyu sevdiğim
Bahattin Tonbul
7.1.2009

Bahattin Tonbul
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Uyudu

Umudumu yitirince hasrete karıştı
Gönüller
Ne uçmasını nede kaçmasını bildi
Bedenler toprağa girerken
Özlemler bir bir buz gibi eridi
Yüreklerde

Adına sevda desen tutmadı
Eş ve dost
Arı gibi çiçekten çiçeğe konar zannettiler
Yıkmadı yıkılmadı
Sevenlerin yüreğinden sevdası  inan kopmadı
Adım adım sardı bedenini
Kağıt kalem misali ayrılmadı o yar
Göçmen kuş gibi
Umut dolu yolculuğa başladı
Aniden
Dağlar ve denizler üzerinden
Koptu unutulmaz aşk
Yere düşmeden kaybolmadı gönüllerden
Durdu sonsuza dek sevdiğinin
Göğsünde rahatça uyudu
Bahattin Tonbul
13.11.2010

Bahattin Tonbul
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Uyuma

Aşk gözünü  kapatmıştı yar kördün
Seni seven yüreğimi bak gördün
Ruhumdaki sevgileri can ördün
Çık gel yarim o ellerde uyuma

Vücudumun bir parçası delindi
Yare bakan gönül yüzüm gelindi
Yağmur yağıp akan sular selindi
 Kalk gel yarim o ellerde uyuma

Acıların sızıların bitmiyor
Sensiz vakit bu alemde gitmiyor
Soğuk sular gönülleri yitmiyor
Kalk gel yarim o ellerde uyuma
Bahattin Tonbul
26.4.2009

Bahattin Tonbul
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Uyur Sevdiğim...Ömer Faruk Tonbul'a

Meltem rüzgarında,  geçmişi ara
Çağlayan müzikte, sensin sevdiğim
Çeşmede soğuk su, yürekte yara
Çardağın altında, uyur sevdiğim

Sen yanımda yokken, hayal ederdim
Kuzey dağlarında, özlem giderdim
Sivas yollarında, çocuk güderdim
Hayat yumağında, uyur sevdiğim

Devamlı fırtına, sürekli esti
Gönül yarasıyla, Şarkışla kesti
Çekilen hasretle, kavuşmak pesti
Zaman ışığında, uyur sevdiğim

Geçmiş hayallerim, kaybolmaz şimdi
Beni bu hallere, koyanlar kimdi
Yüreği yaralı, gözleri simdi
Akan ırmaklarda, çağlar sevdiğim

Hayal esir olmuş, mahkum sırtına
Çekilen acıyla, yürek yırtana
Kasırga dönüşmüş, gönül fırtına
Ağlayan bedende, kurur sevdiğim

Bahattin özleyip, hasretle ölür
Garipdir bu dünya, çekenler bilir
Zamanı kaybolmuş, şarkılar gelir
Örtülen toprakta, uyur sevdiğim
Bahattin Tonbul
12.7.2015

Bahattin Tonbul
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Uyusun Mahşeredek

Seni sevmeyen duysun,
Duysun ki iyi uyusun
Kalbin rahat olsun
İçine huzur dolsun

Uyusun da rahat ol yerinda
Uyusun seni duysun zahmeride
Uyu da yat rahat et hele yerinde
Geliriz yanına elbet günün birinde

O da güzel güzel uyusun
Dostlar onun sesini duysun

İçinden gelen bu ise o da uyusun
Kalk yerinden rahat ca bak  uyusun
Gördün mü duydun mu sabah olsun
İçin rahat olsun mahşeredek uyusun
05.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Uyusun Mezara Konsun

Ölünce mezara konsun
Toprak,örtün üstüne uyusun
Çık dışarı oyna oyna uyusun
İçinden ne geçerse hep dursun

Güzel şeyler seçsin uyusun
Bakar bakar içini yakar uyusun
Her kalkıp bakışı ocak yakar duysun
Kızın oğlun rahat etsin uyusun

Dostlarım seni hatırlayıp uyusun
Daha kimleri istiyorsan duysun
Gelip buraya seni bana sorsun
Sonsuza dek baka baka uyursun
05.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Uyut Sevecekleri

Sen aşkı bilemezsin
Sevdayı çekenleri
Gerçekten incitmezsin
Gönülden sevenleri

Bakmadın karanlıkta
Görmedin çiçekleri
Çok gezdik aydınlıkta
Uyut sevecekleri
Bahattin Tonbul
19.3.2009

Bahattin Tonbul
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Uyutamadın

Kabrindeki boşluk,aşka hasretti
Gökyüzünde sevda,uyutamadın

 Bu ellerden gittin,beni terk ettin
Gönlümdeki yara,kalbe iz etti
Ayrılığı sensiz,nasıl beklettin
Kabrindeki boşluk,aşka hasretti

Yıllarını bana,acılar sana
Yürekdeki kana,tutunamadın
Hasretim o yana,dilersin bana
Gökyüzünde sevda,uyutamadın
Bahattin Tonbul
24.7.2009

Bahattin Tonbul
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Uyutamam

Ne güzel kokardı tenin
Dağ kekiği gibi keskin
O kokunu  çok özledim
Dünyada eşin yok senin

Yağmurda hava serin
Bırak dursun orda terin
Yıkanmanı istemezdim
Alemde yoktu benzerin

Unutmadım unutamam
Keskin kokunu tutamam
Uçup gittin bu alemden
Seni yalnız uyutamam
Bahattin Tonbul
22.2.2009

Bahattin Tonbul
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Uyutsalar

İnsan canı bilmiyor
Can cananı görmüyor
Sevdiği güzel yari
Hiç aklından gitmiyor

Can cananı yakalar
Canına can katsalar
Yüreğinde ateşi
Göğsünde uyutsalar
Bahattin Tonbul
22.2.2009

Bahattin Tonbul
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Uyuyamadık Çocuklarla

Bu gün uyuyamadım sabaha kadar
Yardım ediyor çevremizdeki dostlar
Sen fırsat bulup buraya gelene kadar
Kanımı canımı oynatıyor evdeki hatıralar

Seni düşünmekten,edemiyor bütün çocuklar
Birbirimizi teselli ediyoruz ne zormuş o anlar
Birlikte yaşayıp,yaşama kattığın o  zamanlar
Hep aklım da ve onlarında aklından çıkmıyorlar

Bazen yalnızken  hep sessiz sessiz ağlıyorum
İnan cocukların o an ne yaptıklarını bilmiyorum
Bazen Ecem'in ağladığını da hissede biliyorum
Hepimiz iyimserlik oynu oynuyoruz tahmin ediyorum
05.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Uyuyamamış-2

Oğlumda uyumamış kararsız baktım o da sabahlamış
Beni hatta seni düşünmekten kendini men edememiş
Mastır yapmak tekrar okuma kararını sonraya ertelemiş
Ben olmaz öyle şey git hemen okula dedim oda kararını değiştirmiş

Bahattin Tonbul
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Uyuyanlar Uyandı

Bak hele Türklükten bahsediyorsun sen faşistsin
Kürtlere özgürlük vermiyorsun miliyetcilik edersin
Onları tanımaz haklarını gasp edersin şöyle çekilsin
Allah aşkına sen kimsin söylesene ne yer ne içersin

Biliyorum ben seni ne kadar saklasan tanırım buseni
Nerde çibanı görsen deşersin yoksa rahatsız ederseni
Seksen önceside aynı idin gençliği ezdin onu göremedin
Bak şimdi kırdırdığın kürtleri memleketinde besleme etmedinmi

Onlarla yıllarca kucak kucağa yaşadık bazılarıyla kaynaştık
Kız aldık ve kız verdik iyi bak herkesin içinde bir parçaydık
Bir eli diğerine düşman ettin kendi kendine bölüp haşladık
Benimde Güllü bibim kürtce konuşur onunla  kucaklaşırdık

Bak dostlarım bakın hele parçalandınmı seni sömüren ele
Arkanda dost görünür ama yeri gelince satar bir feriğe
Şu anda bile arkanda zannediyorsun onu dikkat et emme
Çıkarı olmasaydı çıkar gelirmiydi boşta gezen gemileriyle

İşte bizdede aynı onların tatlı sözlerine kanan de haydı
Memlekette onlardan izinsin gidemiyorlar bak yasaydı
Onu bile yönlendirmiyorlarmı seçtiklerimizin hepsi boşaydı
Uyuyanlar uyandı ama memleketi satanlar daha uyanamadı
10.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Uyuyorum

Sensiz hayat zevk vermiyor bu alemde
Artık bana tat yapmıyor bedenimde
Tutu versen sevgimi sen gurbet elde
Uzaklara  atılmıyor yüreğimde
Duruyorsun bakmıyorsun bir türlü de
Sevgi yüklü acıların ciğerimde

Duygularla beden bende oynuyorum
Sanki aşkım buz kaplamış donuyorum
Seven gönlüm yalnız kalmış korkuyorum
Çok yoruldum sancım artmış soruyorum
Sana bakan gözlerimi açıyorum
Hayallerim rüya olmuş uyuyorum
Bahattin Tonbul
30.3.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Uzağa Atsan

Tene sarılmaktan,dili tadından
Yari sevdasından,ayrı kalmadan
Aşkımı yakmaktan,gülü dalından
Arı doğasından,uzaklaşmadan

Ateşi korundan,kışın donundan
Kuşu kanadından,aşkı yarından
Hakkı hukukundan,yasa sonundan
Ayırtsan canından,sevgi narından

Zalimi dayaktan,hırsız soymaktan
Yağmuru çamurdan,zarı kabından
Hastayı yataktan,usta saymaktan
Cennetin nurundan,düş adabından

İnsan mevlasından,güneş çağından
Sevda  yolsuzluktan,içine katsan
Derya tebasından,aşk toprağından
Bizi sonsuzluktan,uzağa atsan
Bahattin Tonbul
11.10.2009

Bahattin Tonbul
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Uzağa Sürsünler

Aldırma göğsümdeki,olan o yarana
Sevda yapmış desinler,özleyip görsünler
Rüyasında sevgiyi,karanlıkta sarana
Haykırıp ağlayarak,hiç durmadan Sürsünler

Varsın can yaptıranlar,geriyemi dönsün
Aşka karar alanlar,ateşlerde sönsün
O tenini düşünsün,toprağa gömsün
Acıyı kaplasınlar,uzağa sürsünler
Bahattin Tonbul
2.11.2010

Bahattin Tonbul
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Uzak  Olunca

Seven sevdiğinden, uzak olunca
Hevesler yutulur, nefes alamaz
Zaman uzadıkça, ayrı kalınca
İnsan arzuları, onu bulamaz

Sesiz ortamlarda, duyulmaz olur
Ölümsüz sevdası, seveni bulur
Asıl hevesleri, kursakta kalır
Seven sevdiğinden, uzak olunca

Doğunca başlar, bütün kaygılar
Yeşile boyanır, biter saygılar
Çamura düşmeden, anlık kıygılar
Seven sevdiğinden, uzak olunca

Bütün bu olanlar, kirlenmek için
Denizin kıyısı, dinlenmek için
Mavi kalır gözü, bakınmak için
Seven sevdiğinden, uzak olunca

Dağbaşında gülüş, ilk gülüş değil
Acısı içinde, göğsüne eğil
Çocuksu bakışlar, sevdaya meğil
Seven sevdiğinden, uzak olunca

Bahattin sevdanın, kışı elinde
Şarkılarda şiir, yazar dilinde
Gülünü koparmaz, dursun dalında
Seven sevdiğinden, uzak olunca
Bahattin Tonbul
28.1.2014

Bahattin Tonbul
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Uzak Gelir

Yardan ayrı kalıp, uzak yaşamak
Yalnız başkasından, acın tez gelir
O yüce yolları, yarsiz aşamak
Çoktan gelip geçti, bak uzak gelir

İskele altına, saklanmış deniz
Savaş gemileri, kaybolmuş deniz
Henüz gidilmemiş, engüzel deniz
Çoktan gelip geçti, bak uzak gelir

Onu çok isteme, tek sevgisiyim
Işığı köreltme, o aşkı bilir
Bu bolluk bereket, son derbisiyim
Çoktan gelip geçti, bak uzak gelir

Henüz gidilmemiş, olanlarıdır
Henüz söylenmemiş, kalanlarıdır
En güzel günleri, bulanlarıdır
Çoktan gelip geçti, bak uzak gelir

Mutlu olmak için, ihtiyacın yok
Bazen hayallerin, gönülerde çok
Yeter o insana, batar o son ok
Çoktan gelip geçti, bak uzak gelir

Bahattin uykudan, uyanacaksın
Aldığın acıya, dayanacaksın
Vakit bitmiş olsa, boyanacaksın
Çoktan gelip geçti, bak uzak gelir
Bahattin Tonbul
9.5.2016

Bahattin Tonbul
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Uzak Olmuş

Sevdan ile,koysan tuzaklara
Yarden uzak olmuş seyranlıkta

İçindeki acıları tutup
Atı versen beni uzaklara
Gönlündeki yaraları yutup
Sevdan ile,koysan tuzaklara

Bir elimde son resmin duruyor
Rüyalarda hatta karanlıkta
İçerimde,boş kalbim kuruyor
Yarden uzak olmuş seyranlıkta
Bahattin Tonbul
29.7.2009

Bahattin Tonbul
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Uzaklara

Yat yanıma sevgilim
Sana canım diyelim
Sevda nedir sevgilim
İçinde eriyelim

Acıların gitmiyor
Seven yarim olmazsa
Gönüllerde bitmiyor
Aşkım toprak olmazsa

Karanlıktan geçilmez
Sen yanımda olmazsan
Gece insan seçilmez
Bedenlerde solmazsan

Hasret bağrımı deler
Taşlar toprak dolmazsa
Sular kumunu eler
Yar saçımı yolmazsa

Dillerinde tatlılar
Umutları bitmezse
Gönüllerde atlılar
Uzaklara gitmezse
Bahattin Tonbul
29.11.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Uzaklara Bakıp

Yaralıdır yari, seven yüreğim
Özlemiyle hergün, yanar biterim
Kokun hayalimde, sensiz meleğim
Uzaklara bakıp, dalar giderim

Atıverin beni, dağlara taşa
Katıverin beni, pişmemiş aşa
Hiçte düşürmedim, garip kardaşa
Uzaklara bakıp, dalar giderim

En son gemi burdan, ayrıldı gitti
Bindiğin o tren, gurbette yitti
Işıklar sönmüştü, uykular bitti
Uzaklara bakıp, dalar giderim

Yağmurdan istekli, uyuyan yarim
Kapattın gözleri, ayrılmaz zalim
İçimi çizip de, toprakta narım
Uzaklara bakıp, dalar giderim
Bahattin Tonbul
23.8.2013

Bahattin Tonbul
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Uzaklara Savurmuş

Elini avuçlarımın içine aldığım gün
Sanki kalbimi tutmuştu aşk can o gündü bu gün
Duruyor orda sıcaklık yer etmişti ruhumda
Çıkmıyor hala bedenim tutuşmuştu  bütün gün

Baksana rengine solmuş,hasret yüzüne vurmuş
Ayrılık yüreğe dolmuş,için için kavurmuş
Anıları bir kadeh de,bulutlara karışmış
Sert esen rüzgar gönlümü,uzaklara savurmuş
Bahattin Tonbul
26.3.2009

Bahattin Tonbul
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Uzaklarda

Bu devletin polisi jandarması sende
Şimdi çıkmış teröriste insan derse
Kendi öz evlatlarını atıp yere sererse
Yatamazsın sonra sen
Ne yerde nede gökte
İçim yanarsa eğer  yürek deşerse
Bir elimde bıçak düşman boşlukta serde
Sağa sola baktığın yok hiçbir yerde
Dostum çok dostum yoktur beklide
Bu garip yönetilen seherde
Tutmadı gönlüm ayaklar baş olurken
Ruhum uçuyor karlı dağları üzerinde
Herkes yalan söylüyor yaşamak için
Kalmadı bende dayanacak gücüm
Bakma bana abdal abdal
Anlayamadın çektiğim acıyı herhalde
Vatan duruyorsa ayakta
Rabbim istediği için
Uyan sabah olmadan rüya de bunlara
Güleyim bende
Ruhum sevdiğimden ayrı
Kalmışım uzaklarda
Bahattin Tonbul
28.3.2009

Bahattin Tonbul
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Uzaklarda Bakıp

Sessiz çığlık oldun aşk ile dolu
Uzaklardan bakıp seversin beni
Gönüllere konup, yürekte soldu
Git gide bilirsen, sarsana teni

Acıyla sevdayı koydum içine
Bedende aşkımı oydum içine
Gönülde hasreti soydum içine
Uzaklardan bakıp seversin beni
Bahattin Tonbul
22.9.2012

Bahattin Tonbul
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Uzaklardan Bakıp

Yakar yanar dağında,ateşini saymasın
Canlı cansız halini,uzaklara koymasın
Sönmemiş bir köz gibi,üzerine kaymasın
Uzaklardan bakıp da,ayrı durma sevdiğim

O sevda çeşmesinden,akan sular durulur
Rüzgarın esmesinden,dağda bahçe kurulur
Sevenle sevilenler,ayrı dursa yorulur
Uzaklardan bakıp da,ayrı kalma sevdiğim
Bahattin Tonbul
12.6.2010

Bahattin Tonbul
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Uzaklaşma

Sen ruhumu aydınlatma
Rüzgarından uzaklaşma

Kar yağıyor lapa lapa
Üstünü sakın kaplatma
Yar gönlünü açıp kapa
Sen ruhumu aydınlatma

Yaza hasret  kokar toprak
Üstünde yalnız dolaşma
Ağaç dalındadır  yaprak
Rüzgarından uzaklaşma
Bahattin Tonbul
3.4.2009

Bahattin Tonbul
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Uzaklaştırma

Yağmuru rüzgar dağıtır dostlar
Seveni çekemez kıskananlar
Eşini dostu tanıyamazlar
Yarimi benden uzaklaştırma

Kalkıp bakmayın ne olur bana
Unutma içindeki yarama
Ayırtıp beni hasret bırakma
Yarimi ben den uzaklaştırma
Bahattin Tonbul
14.10.2008

Bahattin Tonbul
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Uzakta

Aydınlığa ermeden
Işığımı kararttım
Sevdiğimi vermeden
Gül yüzünü sararttım

Gökyüzünde uçarken
Ellerimi bırakma
Bir gül olup açarken
Yüreğimi çıkartma

Sensizliği hep sordum
Anılarım ayakta
Nefes alamıyordum
Sevdiğim yar uzakta
Bahattin Tonbul
20.11.2009

Bahattin Tonbul
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Uzakta Olsanda

Uzakta olsanda, seni görürüm
Hiçbir şey görmeme, engel değildir
Görmezden gelemem, yine görürüm
Kör değilim elbet, her gün ölürüm

Ömründe yalınız, bir kere olsa
Gerçek sevmiş isen, kalbine dolsa
Başkaları bakıp, anınla solsa
Kör değilim elbet, her gün ölürüm

Diliyle ettiğin, yemini bozma
Kalbinle sevdiysen, boşyere kazma
Mezar sana bahçe, dünyada azma
Kör değilim elbet, her gün ölürüm

Umutsuz insanlar, sebep soruyor
Adam sandıklarım, insan oluyor
Ummadığım yalan, beni boğuyor
Kör değilim elbet, her gün ölürüm

Seven insan kalbi, birkez kırılır
Yaralanmış ruhu, onla sarılır
Kaybolan o yare, elbet darılır
Kör değilim elbet, her gün ölürüm

Bahattin unutmaz, bunu bilesin
Kolay unutandan, af mı dilesin
Sevmiş olmak için, kimi elesin
Kör değilim elbet, her gün ölürüm
Bahattin Tonbul
1.1.2015

Bahattin Tonbul
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Uzun Geceler

O günle damla damla kıymetli idi
Günler nasılda eridi süzüldü biti verdi
Erik dalarında erik de tükeni vermişti
Yüreğimin arasına bir acılı  sancı girdi

Sevenler şüphe etmeden geçer
İçimdeki ateş elbet bir gün biter
Ayrılığın verdiği müthiş ıstırabı
Olur sensiz geçen şu uzun geceler
27.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Uzun Uzun Yaşamak

Kış geçti bahar geldi, can bedende eskimiş
Sıra sıra gül açmış, bülbül bahanesiymiş
Yaz geçti sonbahar, yarsiz ruhu eskimiş
Uzun uzun yaşamak, en güzel hanesiymiş

Güzel seven her gece, güzellikler isterse
Dostu tüm derdiyle, acısıyla pes derse
Gülen yüzlü sevdiğim, gülyüzünü gösterse
Uzun uzun yaşamak, en güzel hanesiymiş

Allah’ım sen kalbime, yerleştir merhameti
Acıyı azaltacak, kin yerine şefkati
Dualar ezberlenmiş, elaçıp muhabbeti
Uzun uzun yaşatmak, en güzel hanesiymiş

Siyah beyaz filimdi, yorucuydu yıllarım
Saralmış fotoğrafı, zarfa koyup yollarım
Geri dönecek isen, bitmez bu acılarım
Uzun uzun yaşamak, en güzel hanesiymiş

Gönül birgün olurda, seveni kavuşturur
Allah yardım ederde, ruhunu alıştırır
Derdi dermanı veren, cennette buluşturur
Uzun uzun yaşamak, en güzel hanesiymiş

Bahattin yeni bir gün, güzellikler getirsin
Hak edilen sevdayı, yüreğinde bitirsin
O can tenden gidince, yaradanım yetirsin
Uzun uzun yaşamak, en güzel hanesiymiş
Bahattin Tonbul
28.5.2015

Bahattin Tonbul
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Üç Çocuk Bıraktı Bu Beden

Hey haat çok zaman oldu ben bu elden gideli
Üç çocuk bıraktım hangisi duruyor hangisi deli
Hepside bir birinden güzel vardı onlarında hedefi
Bırakın her şeyi siz kendinizi verin dünya işine belli

Kızım Selcen çok sitresli büyüdü,istediği gibide yürüdü
Oğlum gökçen uslu çocuktu yıllarca derdini içine bürdü
En küçük kızım Ecem Allah'tan söz dinletemezdim hemi
Üçüde kendileri istemedimi kabul ettiremezsin hiç birşeyi
02.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Üç Mayıs

Kapatınca gözlerimi
Hayallerim biran geçmişi
Yürüdüm dar taşlı yollarda
Tökezledi ayağım kaldırım taşına
Bir uğultu bir ses geldi ta uzaklardan
Dinledim saatlerce
Bugün üç mayıs Türklerin bayramı
Dalga dalga gelen bu ses
Yüreğimi dağladı istemeden
Karanlıktan gelen,uğultular
Yıllar ötesine taşıyordu ruhumu
Ayağımın acıması tuz biberdi sanki
Yarınlara
İsyanı yaşıyordum o an
Çaresiz ve yalnızlık
Umudumu yitirmişti sanki
Hayaller içindeydim
Bedenim razı olmuştu kaderine
İçimdeki kıvılcım,sönmedikçe
Aklımdan çıkmayan
Üç mayıs gücümün timsaliydi artık
Bir mucizeyi taşıdık yüreklere
Dünyanın tanıdığı unutamadığı
Anılarla geleceğe
“Türk gibi güçlü “ifadesini
Beyinlere kazıdı
Zaman artık doğacak
Güçlere gebe
Özümü seven  binlerce kalp var
Hala yeryüzünde
Mutluyum çok şükür
Yaşadığım  ülkücü gençlerle
Bu umut dolu günleri
Turana taşıyacak
Ufkumu aydınlatacak
Sonsuza dek yanacak
Güneşti
Üç mayıs Tüm insanlığa
Bahattin Tonbul
4.5.2011

Bahattin Tonbul
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Üç Mayıs Bugün

Uyan Türkmilleti,uyansan artık
Dostun düşmanların ağladığı gün
Her sabah erkenden,kalkarsın artık
Yine bahar geldi,üç mayıs bugün

Uykulu gözleri,ovmak üzere
Gün karşı dağdan doğmak üzere
Her sabah güneşle kalkmak üzere
Türkçülük bayramı,uyanın bugün

Karanlık oynadı,yerli yerinden
İlk ışıklar doğdu,baktı serinden
Hakikat uğrunu,alsa derinden
Türkün bayramıdır,üç mayıs bugün

Sevdalı kapıma doğdu güneşi
Dalgın gözlerine,baktı son eşi
Kalbimi bağlayano il ateşi
Türkün bayramıdır,üç mayıs bugün

Ruhumda tüketen,sensiz aydınlık
İçimde tıkandı,söndü aydınlık
Solgun gözlerine,konmuş aydınlık
Türkün bayramıdır,üç mayıs bugün

Tohum ek gelecek,toprak utansın
Hedefi vuracak,bilek dayansın
Doğacak kısraklar ala boyansın
Türkün bayramıdır,üç mayıs bugün

Geceyi benimle birlikte yaşa
Geçmişe bakarak,vurulmaz taşa
Umudun kapısı,yokolmaz haşa
Türkün bayramıdır,üç mayıs bugün

Sevdamı ekerek,sensiz çalıştım
Acıya bakarak,densiz alıştım
İstenmeyen yerde,yalnız çalıştım
Türkün bayramıdır,üç mayıs bugün
Bahattin Tonbul
3.4.2012

Bahattin Tonbul
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Üç Mayıs Türklük Bayramı

Doğdu karanlıklardan, güneş Türk’ün renginde
Püskürüyor tüm lavlar, yıldız senin üç mayıs
Köpüklü gelecekler, deniz Türk’ün denginde
Geçmişten gelen bir gün, unutulmaz üç mayıs

Amansız sessizlikler, astarı daha güzel
Umutları ter yüzse, gönülleri pek özel
Kalabalık zihinler, geçmiş  elbette ezel
Hayaller ülkesinde, unutulmaz üç mayıs

Onunla kavuşmuştuk, sevginin ilk renginde
Güneş dediğin aşkta, kıvılcımlar sevginde
Sadece anlaşması, oyun oynar çenginde
Hayaller ülkesinde, unutulmaz üç mayıs

Resim gibidir hayat, ne yazıp ne çizersen
Ölümsüz nedenlerle, gönüllere dizersen
Yıldız onun iç yüzü, yer altında ezersen
Hayaller ülkesinde, unutulmaz üç mayıs

Seferler açılacak, yer ayırsana bana
Dünya sanal bir alem, emaneti zamana
Yüzüne gülecekse, geri kalmış bahane
Hayaller ülkesinde, unutulmaz üç mayıs

Bahattin’in dilinde, mahkum olmuş bu tarih
Cümle alem duyacak, Türklük için bu tarih
Sevda boyun uğruna, doğmuş olduğun tarih
Hayaller ülkesinde, unutulmaz üç mayıs
Bahattin Tonbul
3.5.2015

Bahattin Tonbul
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Üç Mayısta

Üç mayısta hepimiz, bayram diye anarız
Birimiz sahibimiz, hep onunla sanarız
Bir hakikat uğruna, çok canları yakarız
Sevdiğimiz turayı, gökyüzüne asarız
Bahattin Tonbul
12.5.2012

Bahattin Tonbul
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Ülkü Dikildi-1

İçimdeki aşkı,kime deseydim
Üstümdeki bayrak,nasıl dikildi
Ruhumla ruhunu,ona verseydim
Tutuşan bedene,ülkü dikildi

Sağcısı solcusu kürdü olamaz
Bir tek dili vardır,ayrı olamaz
Ülkesi bütündür,farklı solumaz
Tutuşan bedene,ülkü dikildi

Çıkarım olmadı,ayrı tutmadım
Lazıyla kurduyla,ayrı yatmadım
Yılanı koynuma,dostum yapmadım
Özleyen bedene,ülkü dikildi

Şarkıda türküde,dinler söylerim
Kız alır kız verir,destan eylerim
Bu vatanı canla,kanla beslerim
Tutuşan bedene,ülkü dikildi

Davamız gerçektir,nefret ettirmem
Yaratan aşkına hasret çektirmem
Düşman bayrağını,ufka diktirmem
Özleyen bedene,ülkü dikildi
Bahattin Tonbul
12.3.2011

Bahattin Tonbul
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Ülkü Dikildi-2

Davamın adına,leke getirtmem
Gece gökyüzüne,yıldız ekildi
Fitneyi fesatı,akla getirtmem
Özleyen bedene,ülkü dikildi

Padişah atamdır,engel olamam
Geçmişi malumdur,hesap soramam
Maziye renk katıp,onsuz duramam
Özleyen bedene,ülkü dikildi

Bozkurtum bu yolda,sevda duyarım
Üç hilal bayrağı,göğe koyarım
Maviyi kızıla,kanla boyarım
Tutuşan bedene,ülkü dikildi

Vatanım bayrağım,tek durur bizde
Atanın uğruna,can konur bizde
Dinimin uğruna,akan kan izde
Özleyen bedene ülkü dikildi

Yağan yağmurlarda,şimşek olurum
El açıp Allah’a,dua solurum
Dostumu düşmandan,her an korurum
Özleyen bedene,ülkü dikildi
Bahattin Tonbul
12.3.2011

Bahattin Tonbul
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Ülkü Dikildi-3

Sevenler ekildi,bu güzel yere
Bakma bana öyle,öze ekildi
Tuttuğun kalbimde,eştiğin yere
Tutuşan bedene,ülkü dikildi

Şarkılarda hece,hain kininde
Senden olmayanın,şüphe dininde
Hayalinde değil,belki teninde
Tutuşan bedene,ülkü dikildi

Dilerde dolaşan,gerçek vakayım
Sensiz gönüllere,nasıl sarkayım
Bu toprakta duran,müthiş arkayım
Tutuşan bedene,ülkü dikildi

Ecdadım yılmadı,şerefle savaş
Canın pahasına,mazlumla uğraş
Çoluk çocuk ile,düşmana ulaş
Tutuşan bedene,ülkü dikildi

Gitmez gönüllerden,bitmez bu dava
Ciğerlerde nefes,tertemiz hava
İhanet edersen,son nefer daha
Tutuşan bedene,ülkü dikildi

Ecdadın yılmadı,gece ve gündüz
Dağı taşı tepe,etmişti dümdüz
Sırtında mermiyi,taşırdı Sündüz
Tutuşan bedene,ülkü dikildi
Bahattin Tonbul
19.3.2011

Bahattin Tonbul
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Ülkü Dikildi-4

Kara talihimiz,canla yazıldı
Kuşatılmış yurttan,düşman çekildi
Vatan dediğimiz,kanla kazıldı
Tutuşan bedene,ülkü dikildi

Aldığın yaralar düşman zulmünde
Kaybolur rüyalar,bitmez filimde
Yaratanın sonsuz,olan ilminde
Tutuşan bedene,ülkü dikildi

Zamanı yok saydım,hakka yanaştım
Al kızıl bayrakla,kana karıştım
Sensiz bu dünyaya nasıl alıştım
Tutuşan bedene,ülkü dikildi

Bayrak için öldüm,her gün ölürüm
Sevda dediğini,kalpte görürüm
Ona olan aşkı,sebep bilirim
Tutuşan bedene,ülkü dikildi

Açtığın yarayı,elle didikle
Eğer şüphen varsa,durma tetikle
Hain düşmanını,saydın çeltikle
Tutuşan bedene,ülkü dikildi
Bahattin Tonbul
19.3.2011

Bahattin Tonbul
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Ülkücü Davanın Mezunlarıyız-1

Yüreklerde birdi hepsi tek sesti
Pişman olduğunu,düşünür iken
Doğusu batısı,birlikte esti
Kapılmış sevdaya,eşinir iken

Uğraşma boşuna,gönül almazya
Şeremetli Sıtkı,yalnız kalmazya
Mahkumsun sen artık,bensiz olmazya
Bin dokuzyüz seksen,mezunlarıyız

Sivas sivas oldu,şimdi kim dinler
Ülkücü hareket,yürekte inler
Haluk Türközü’der,geçti o günler
Türk ocağı eri,mezunlarıyız

Maziler üstüne,yılları koyduk
Sevenin kalbine,ülküyü oyduk
Uğur Okur ile,anıya doyduk
Milliyetçilerin,mezunlarıyız

Milli hareketi,içimde yaktı
Vekalet gömleği,hedefe attı
Mustafa Basmacı,adayı yaptı
Ülkü sevdasının,mezunlarıyız

Ülkücü gençliğin,duran gerçeği
Ahmet Turan Bulut,aşkın çiçeği
Millet meclisinde,bozkurt gerçeği
Balkes sevdasının,mezunlarıyız

Yıldıramaz onu,o Sedat Işık
Necdet Türkkan’da,ona alışık
Doğan Ürgüp’ünde,aklı karışık
Balkes sevdasının mezunlarıyız
Bahattin Tonbul
13.7.2011

Bahattin Tonbul
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Ülkücü Davanın Mezunlarıyız-2

Özcan Kılıç ile,almış azıyı
Yusuf Akgül şimdi,silmiş maziyi
Vahap Taşer gönül,koymuş yazıyı
Ülkücü davanın,mezunlarıyız

Halit Koyuncu,hiç değişmemiş
Tacettin Akgenç'e,erişememiş
Ömer Seyfettinse,hiç görüşmemiş
Ülkücü davanın,mezunlarıyız

Nadir Günatan’la bin çizik attım
Rıdvan Coşkunu ben,ateşte yaktım
Güngör Şahinide sevdaya kattım
Ülkücü davanın,mezunlarıyız

Mustafa Tonbul’u hiç unutamam
Alaattin Akel,desen tutamam
Aziz Akkaya’ya,ateş atamam
Ülkücü davanın,mezunlarıyız

Osman Kaplan’ı,koyma sen yere
Alaattin Yıldız,düşmüş o dere
Kenan Kıvrak ile,göğsünü gere
Ülkücü davanın,mezunlarıyız

Mürsel Babuccu da,gelmedi bu yıl
Muhittin Düzdemir,sevipde ayıl
Sinan Özer ile,kalplerde bayıl
Ülkücü davanın,mezunlarıyız

İdris Deniz ile,dostlara  deyin
Yusuf doğan ile,sevgiye gelin
Ömer Ekinci de,hakikat görün
Ülkücü davanın,mezunlarıyız
Bahattin Tonbul
13.7.2011

Bahattin Tonbul
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Ülkücü Davanın,Mezunlarıyız-3

Kadir Gerarslan’lar,yılmaz biriydi
Bayram Ali Birdar,sevda eriydi
Şinasi Çağatay,gönül feriydi
Ülkü sevdasının,,mezunlarıyız

Bayram Aldemir,sazı çalardı
Mehmet Ali Azman,ayrı dalardı
Saim Yeşildağı,gökte salardı
Ülkü sevdasının,,mezunlarıyız

Cafer Uslu deyip,geçmeyin elden
Erdem Türkkanıda,tanır ezelden
Orhan Karabina,vatanı yelden
Kurtaracak Ülkü,mezunlarıyız

Mehmet Emin Çavuş,hiçte gülmezdi
Cafer Genç’e bakıp,selam vermezdi
Memet Yıldız bize,gidin demezdi
Ülkücü davanın,mezunlarıyız

Necmi Ulus ile,milli kuvvetler
Naim Bostan ile,anı eklerler
Ramazan Narin’i,görse milletler
Ülkücü davanın,mezunlarıyız

Alaattin Çavdar,denizde yatta
İrfan Saygılı’da gerçek hayatta
Mustafa Solmaz’ı,unutmaz katta
Ülkücü davanın,mezunlarıyız
Bahattin Tonbul
14.7.2011

Bahattin Tonbul
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Ülkücü Dostlarım

Yusuf Akgül silmez,ise maziyi
Ülkücü hareket,sensiz ellerde
Önder bildiğimiz,eren gaziyi
Unutmaz onlarda,durur özlerde

Parti tabelası,o anda vardı
Özdeki hamuru,bizler karardı
Gerçek şahinleri,gönül tutardı
Terk etsede onlar durur özlerde

Yetişen yerimiz,müthiş ocaklar
Lider dediğimiz,gerçek kucaklar
Yalanı dolanı,saçan bucaklar
İnansada dostlar,durur özlerde

Bu dava içinde,acemi olup
Gelişme dönemi,seçimde malup
İnadı bırakta,ustalık alıp
Ülkücü dostlarım,bekler özünde

Birlikte sizlerle,açmı kalmadık
Ülkü yollarında,hain olmadık
Yarayı sararken,korkup kaçmadık
Ülkücü dostlarım,bekler özünde

Yanlışı düzeltmek,bizim ellerde
Gerçekle yüzleşmek,kalp de dillerde
Davayı savunma,farklı yerlerde
Ülkücü dostlarım,bekler özünde

Hakkı hakikati,kalplerde bilmek
Gerçeği ruhunda,sarıp görmek
Maziyi alıp bir,çırpıda silmek
Ülkücü dostlarım,anlar özünde

Bahattin’im derki,davamız üstün
Bahane yaparsan,olursun küskün
Bozkurt’lu hilale,yok ise kastın
Ülkücü dostlarım,bekler özünde
Bahattin Tonbul
17.7.2011

Bahattin Tonbul
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Ülkücülerin Sınavı

Yıllarca büyüdü gençlik
Kimi zaman ağladık,kimi zaman gülendik
Açken tokuz dedik
Tokkende aç demedik
Gönüllerde gezdik
Hakikatlar ülküsünde eğlendik

Ülkücü hareketi
Biz bu yollda öğrendik
Unutmadık unutulmadık
Sevdik sevildik ama
İnkar etmedik
Ezdik ezildik ama terk etmedik
Yıldırmak istediler,yılmadık
Sabır diledik
Kimimiz işkence gördü
Kimimiz ise onu yüreğimizde hissettik
Biz bu ülke uğruna nice şehitler verdik
Nice gençlikler  feda ettik

Şimdi dönüpde bir bak bu memleket haline
Bir kaç çapulcunun girdik himayesine
Biz yollarda yürürken
Onlar gölgemizde gezerdi
Bizlerin sayesinde
Suya sabuna dokunmadan
Okullarını sesizce okudular
Şimdi ise bizlere hain damgasını vurdular
Kimi zaman da onlar
Tarihimizi oydular  hatta oynattılar
Ergenekoncu diyerek destanımızı
Gelecek nesile hain
İsyankar terörüstcü diye kötümü kötü tanıttılar

Bu tarihte geçecek
Bunu yazanlar
Yazdıranlar
Geri dönüp hesap verecek
Ayaklar baş başlar ayak olmuş bu dünyada
Hayat dediğin o yaşam elbet bir gün geri döner ya

Hainler kahraman olmuş
Kahramanlar vatan haini
Parçalayıp bölmek ise iltifat buldu
Ezenler hep o
Ezilenler ülkücü oldu
Fark etmiyor zihniyet
Kim gelirse gelsin
Terazinin bir göğsüne bizleri korken
Diğerine de vatanı satanlarla
Denge olsun diye  bizler konduk
Açık açıktan olarakta ilan olunduk
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Gaflete bakın adalete bakın
Geri dönün o günlerin ışığını yakın
Bizler mumduk o zamanlar
Söndüremediler
Mücadelelerinde Türk bayrağı taşımayanlar
Askere polise silah atanlar
Vatan hainliği ile vatandaşlıktan çıkarılanlar
Milli kahraman oldu

Verdiğim vergiler
Onlara geri dönüp madalya oldu
Allah’ım Allah’ım hakkımı helal etmiyorum
Buna meydan verenlere
Adaletine sığınarak yalvarıyorum
Ahrette hesaplaşırız biliyorum
Ama
İsyan etmiyor sana tekrar sığınıyorum
Bu bizlere sınav
Şuan
Bütün bunları daha iyi anlıyorum
Bahattin Tonbul
3.3.2012

Bahattin Tonbul
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Ülkücüydü Eğitimler

Vurgun vuranındır vurguncu düzeninde
Ülkücü öğretmenler,sürülünce yerinde
Silahların panzerlerin gölgesinde
Ülkücüydü eğitimler,ülkücü kalacaktır

Kıyım makineleri işletmeye başladı
Ülkücüleri topluca sürüp uzaklaştırdı
Yerlerine köle ruhlu  militanlar atandı
İşleri ülkücüleri okutmayıp ona saldırmakdı

Şimdi öğretmen yetiştiren bu kurumlarda
Anatşi tehdit,ölüm kol geziyor her anda
İki senedir tek polis bulunmazdı okulda
Ülkücüydü eğitimler,ülkücü kalacaktır

Danıştay kararını uyguluyorum diyen zat
Kıyımda kurban için,Mardin'e,Diyarbakır'a at
Okuyamaz orada biliyorsun insancıl gavat
Ülkücüydü eğitimler,ülkücü kalacaktır

Aslında sizin için fazla söze ne hacet
Ülkücüler sizler için paha biçilmez kıymet
Çalışıp çabalayıp ezemezsin dikkat et
Ülkücüydü eğitimler,ülkücü kalacaktır

Pol-derli polisiniz,töb-derli idareciniz
Yurt çapında acizliğinizi gösterdiniz
Güçlü olduğumuzu iyice idrak ettiniz
Ülkücüydü eğitimler,ülkücü kalacaktır

Çünkü kuvvetli ve en yüce Hak'tır
Bozkurtlar Hak'tan ilham almaktadır
Zafer her zaman Hak'kın olacaktır
Ülkücüydü eğitimler,ülkücü kalacaktır
14.07.1979
Bahattin Tonbul
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Ülkücüydüm

Görür görmez sevdim, Asenam dedim
Onunla yaşarken, aşkın gücüydüm
Gelecekte sevda, bayraktır dedim
Solcu bir kız sevdim, ben ülkücüydüm

Acımız hep birdi, vatan bölünmez
Dağda Börteçine, esir edilmez
Çoluk çocuk oldu, aşksız ölünmez
Solcu bir kız sevdim, ben ülkücüydüm

Kazdağında doğmuş, bozkurtu için
Ona hayran kalmış, kalbinde perçin
Sevdasını vermiş Türklüğü için
Solcu bir kız sevdim, ben ülkücüydüm

O da beni sevdi, deliler gibi
Bozkurdu tanıdı, yiğidim derdi
Sevdası uğruna kanseri yendi
Solcu bir kız sevdim, ben ülkücüydüm

Düşmanın ülkesi, viran olacak
Türkler büyüyecek, Turan dolacak
Bölmek isteyenler, elbet solacak
Solcu bir kız sevdim, ben ülkücüydüm

Bahattin’im derse, gönül yurdumuz
Elbet doğacaktır, bizim ordumuz
Ergenekon doğmuş, korkmaz kurdumuz
Solcu bir kız sevdim, ben ülkücüydüm
Bahattin Tonbul
29.1.2013

Bahattin Tonbul
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Ülkücüyüm Ben

Tükürün yüzlere, harabelere
Onun yüreğinde, son elçisiydim
Sevmeden alkışı, tut kahpelere
Solcu bir kız sevdim, ben ülkücüydüm

Balıkesir vatan, kazdağı ordu
Yüreğinde yanan, sanki bir kordu
Dosta düşmanına, bozkurdu sordu
Solcu bir kız sevdim, ben ülkücüydüm

Renkarenk boyalı, değildi gözler
Yarasız sardığı, tükenmez izler
Umudun elçişi, hakikat gizler
Solcu bir kız sevdim, ben ülkücüydüm

Elele tutuşup, sevdası vurdu
Onun yüreğinde, dururdu kurdu
Sevdiği yiğidin Çorum’du yurdu
Solcu bir kız sevdim, ben ülkücüydüm

Nasılda anlaştık, yıllarca onla
Düşmanı yenmiştik, birleşen canla
Ruhunu alacak, haktala bunla
Solcu bir kız sevdim, ben ülkücüydüm

Dillerde dolanır, bizim aşkımız
Vatan Türkiyedir, hala şaşkınız
Hedef Turan olmuş, sönmez bahtımız
Solcu bir kız sevdim, ben ülkücüydüm

Uzaktan dertleşen, selam sizlere
Gönülden birleşen, helal yüzlere
Ülkü kaynağında, olan sözlere
Solcu bir kız sevdim, ben ülkücüydüm
Bahattin Tonbul
29.1.2013

Bahattin Tonbul
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Ülkücüyüz Biz

Umut olmuş isek insan sesine
Gönüllerde yaşar,bizim sevgimiz
Sevgiyi koymuşuz,son nefesine
Bayrağa aşığız,ülkücüyüz biz

 Memleket deyince,hasretlik gitmez
Yardan ayrılınca,yürekler yetmez
Toprağa girince,sevdalar bitmez
Vatana aşığız,ülkücüyüz biz

Dileyen dilerse,hakka ereriz
Ufuktan doğunca yere sereriz
Ateş olup yanar,canlar veririz
Millete aşığız,ülkücüyüz biz

Gök yüzünde bulut,maviye ayar
Gece karanlıkta,yıldızı sayar
Haine baktıkça içini bayar
Boz kurt’a aşığız,ülkücüyüz biz

Rehber olmuşuz,gönül dostuna
Bayraklar çizeriz, boz kurt postuna
Dağlar eritilmiş,hürlük kastına
Vatana aşığız,ülkücüyüz biz

Kızıl elma dense,neşe saçarız
Düşman ensesine,nefes atarız
Allah adına biz,savaş yaparız
Toprağa aşığız ülkücüyüz biz

Başbuğ derki,bayrak,bir emanettir
Esareti yırtmak,bir keramettir
Toprağı paylaşmak,son ihanettir
Vatana aşığız,ülkücüyüz biz
Bahatttin Tonbul
5.4.2011

Bahattin Tonbul
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Ümitsiz Aşk

Şiirlerimde hayellerimde sensin
Ekmeğimde aşımda düşüncemdesin
Nerde görmüştüm keşke görmeseydim
Gönlümü koskoca hançerle delmişsin
Ümit bu belki dönersin
Lakin olmuyacak işi niçin denersin

Yalnız olan aşkıma bir ışık yak
Işığınla gelde kalbime bak
Lime lime olmuş sanki bir elek
Deli gönül üç ay için ne etsek
Isınmaz olmuş sana bu yürek
Rahatsın nasılsa taş yürekli melek
Irmak gibi göz yaşı kırılan kalp gerek
Meğerse ne uğursuzmuşsun nerden bilek
1.1.1978
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Üst Üstüne

Hiç sıkılmadan usanmadan bekledim dönüşünü
Bomboş olan kalbim ona tahsis edilmiş
Biliyorum sen geri gelmezsen
Aşk bana haram olmuş

Anla artık bir gün benimde üstüme toprak örtecekler
Tıpkı sana yapılan, gibi
Işık olup aydınlatsan şafakta nurunu
Belki işte o zaman  kölen olurum
Sana kavuşacak yolu bulurum
Allahım

Duymak yetmez iyi dinle sesimi
Ağaçlar yapraklarıyla söyler ismini
Bir kuş konsa üzerine
Kırılı verir hemen o dal
Ses çıkartmadan düşer istenmeyen o yere
Suyu çekilmiş yaprak kızarmış nar gibi
Baksana
Yüreğini açta gör istersen
Vicdanın dinlesin
Derinden gelen o nefesi

Bilmem kaç yıl oldu hasret
Acılar şiirlerde mısralara dökülmüş
Tane tane sancı verir bedenine
Birden fazla şiir oldu dönüp baksana
Hepsine
Sevenler okur diye
Haykırıp itip yazıp bırakıyorsun
Mısraları
Yığmışsın baksana dolmuş
Hepsi  üst üstüne
Bahattin Tonbul
24.10.2011

Bahattin Tonbul
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Üstüme Taş Atmayın

Dursaydın şu dünyada canım
Bende senin göz yaşın olaydım
İçimden hiç bir zaman çıkmadı acım
Ne olur ölürsem üstüme taş atmatın

Gülmedi bahtım küçükten başladı
Anam ben bildim bileli hep hastaydı
Sevdiğimde kısa dünyada yanımdaydı
Çok gördü mevlam onuda elimden aldı

O kadar kısa geldiki bu zaman bana
Ben doyamadım hala kıyamam ona
Allah'ım iyi bak yarattığın o kuluna
Toprağa bıraktık emanet ettik sana

Ayağına ayakkabı olaydım da kalaydım
Başına yazma olaydım da yüzünü saraydım
Beline kemer olsaydımda dolansaydım
Yanımda olsanda canıma can katsaydın
06.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Üstümüzden

Kimseler duymadan gittin bu elden
Peki gönülleri kırmadın fethettin sen
Bunu yapacaktın sen ezelden
Kırsaydın ya bir kaç kalbi
Hatta birde beni sen
O zaman yakmazdın yüreğimi
İçimde acın oluşmazdı
Gözlerim dolmaz
Dudağım titremezdi
Ağlamazdım
O zaman ben
Kızardım sana beklide
Korkma rahat yat
Her şeyi düşünmüş türsün
Ruhun kaybolmasın hiç
Üstümüzden
2.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Üstünde

Kör olmaz güneş,yağsın yağmur,bedenlerime
Sırılsıklam olmuş dilber
Sanki kayıyor dizlerimin üstünde
Damla damla tükendi o zaman
Gel de el ele dolaşalım,
Seninle yer yüzünde
Dost deyip düşman sandıklarımız çatlar mı
Ne dersin
Söyle be Allah aşkına,kim kimlerin üstünde
Bahattin Tonbul
4.2.2011

Bahattin Tonbul
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Üstüne

Sevdiğinden ayrı,hasret çekenler
Çek çekebilirsen,yarin üstüne
Rüyasında hoplar,yari görenler
Tut tuta bilirsen,aşkın üstüne

Titreyip etrafa,koku saçarken
Yarin yüreğini,tuta bilirsen
Güneş ışığına,bakamaz iken
Atsan hayalini,unutabilsen

Sevda ateşini,yakarsan eğer
Yanan bedenimi,örtsen üstüne
Hakkın dileğine,bakarsan meğer
Parçalar sinemi,aşkın üstüne
Bahattin Tonbul
3.7.2009

Bahattin Tonbul
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Üşüdümde Diyemem

Üşüdümde diyemen, dağ taş gönülde kaya
Herkesin bir dengi var, geçmiş olsa da dünü
Soğuk ayaz kış günü, hasretsin sıcak çaya
Kader duvar pencere, yar olmazsa o günü

Sevmesini bilirsen, acı verir unutur
Başkasını görürsen, için yara kurutur
Onu sen bir ders bil ki, pişkin pişkin sırıtır
Kader duvar pencere, yar olmazsa o günü
Bahattin Tonbul
28.2.2016

Bahattin Tonbul
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Üşümez

Uzun yıllar ayrı kaldık ikimiz
Rüyalarda hayal imiş ekimiz
Hasret kokan sevgi bağı çekimiz
Güneşin batınca,içim üşümez

Adını andıkça sesim titriyor
Geceye bakınca gücüm yetmiyor
Sana olan özlem,hepten bitmiyor
Güneşin batınca,içim üşümez
Bahattin Tonbul
22.1.2011

Bahattin Tonbul
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Üşümez Daha

Sen deliler,gibi severdin,onu
Sevmediler yari,görmedin sonu
Aşk dediler acı,yüreğin dolu
Yaz verdiler,kışı beklemen yoktu

Al gönüller uzak kalmasın sana
Bak dilekler tutup akmasın yara
O sevgiler sanal köydeki hala
Örtmesinler göğsüm üşümez daha
Bahattin Tonbul
9.1.2009

Bahattin Tonbul
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Üşür Kar Altında

Alaca karanlık puslu bir hava
Sensiz geçen gecem, ağlar özlerim
Hasret olan düşler, olursa dava
Üşür kar altında, bakar gözlerim

Karanlık gecemde, sessizlik kara
Onu çok severim, içimde yara
Tarifsiz bir duygu, verilmez ara
Üşür kar altında, yakar gözlerim

Bir demet sevdayı, bağladın başa
Gün ışığı arar, değmesin taşa
Umutları vardır, birlikte yaşa
Üşür kar altında, akar gözlerim

Gökyüzü bulutlu, rüzgarı da yok
Saçları simsiyah, ağlan da çok
Gözyaşları parlar, kirpikleri ok
Üşür kar altında, yanar gözlerim

Yüreğin sımsıkı,  yakar ellerin
Şarkılarda söyler, tatlı dillerin
Seni çok özlüyor, yalnız güllerin
Üşür kar altında, bakar gözlerim

Gelincik tarlası, neden gülmüyor
Ay ışığı vurmuş, kokun gelmiyor
Toprak suya doymuş, ölüm bilmiyor
Üşür kar altında, bakar gözlerim
Bahattin Tonbul
11.8.2013

Bahattin Tonbul
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Üzdüğünü Bile Anlamazlar

Baba ana demez hemen kapan
Varmıdır böyle canlı yaratık olan
Haklımıdır dersin bunları yapan
Kendi çocuğun olunca çaresizsin o an

Yetiştirdiğin kuzun büyüdü gelişti
Kendine gelmeden kabını eleştirdi
Verdiğin vereceğin yön işine gelmedi
Allah kolaylık versin zamanın gençleri

Hele birde sevmişsen kork onlardan
Anlayış bekleme sen hiç bir zaman
Her hırlamaları bir yüreği dağlar
Gariptirler üzdüğünü bile anlamazlar
14.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Üzer

Hatıralarımda yok olup biter
Ayrılık doğunca yar beni üzer

Rüzgarın soğuğu yüzüme vurdu
Çıkardığı sesi titretir gider
Yarimin yokluğu kanım dondurdu
Hatıralarımda yok olup biter

Issız sokaklarda karanlık çoktur
Yüzüne baktıkça gözleri süzer
Aşkın feryatları içimde oktur
Ayrılık doğunca yar beni üzer
Bahattin Tonbul
11.4.2009

Bahattin Tonbul
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Üzerindeki Yaran

Uzaklıktır,sonsuzlukta bayıltan
Toprak olur,üzerindeki yaran

Karanlıktır ışıkların varlığı
Sevgilidir sevenleri ayırtan
Gökyüzünde,yıldızların darlığı
Uzaklıktır,sonsuzlukta bayıltan

Sevdadır o,aşkın duran kaymağı
Yürektedir bütün bunları saran
Gönüllerde,bedenlerin kaynağı
Toprak olur,üzerindeki yaran
Bahattin Tonbul
7.8.2009

Bahattin Tonbul
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Üzgünüm

Ayırdın ömrünü sen,mahşerde görüşsende
Bundan gayri a dostlar,ben o yare küskünüm
Bütün alem sevsede,bana barış desende
Ölümden sonrasını,hayal edip üzgünüm

Bu gönül ondan farklı,başkasına gülmedi
Toprakla karışınca,tek başına ölmedi
Ağlayıp sızlayınca,geri dönüp gelmedi
Damlayan gözyaşın,silinmezse üzgünüm
Bahattin Tonbul
25.9.2011

Bahattin Tonbul
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Üzme Beni

Beni öpmek istedin direndim
Sonunda kalbimi sana verdim
Tüm geçmişimi sana anlattım
Lakin sen beni bir türlü anlamadın

Kalbimi sana vermemi yanlış anladın
Her şeyimi anlatım biliyorsun sanarım
Bense senin sevginede kandım
Anlamadın beni kötü kadın sandın

Zararı yok sen istersen öyle san
Benim için söylenenin hepsine kan
Sana neler söylendi ise hepsi yalan
İnan sensin benim kalbimi ilk çalan

Söylemiştim sana utanıyorum
Sevdiğim için yapamıyorum
Anlatıklarımı yanlış anladın
Ne olur biraz anlayışlı olasın

Sana inanıp sana taptım
Geceleri kalkıp ağladım
Geçmişi hatırlayıp ferahladım
Şekerdende çok tatlılaştın

Benden fotoğraf istiyorsun veremem
Veripde sana acı çektiremem
İstersen başkasına aitim gelemem
Ne olur en yakında unut hemen
5.6.1978
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Üzülme Sevdiğim

Üzülme sevdiğim, her gece siyah
Her siyahta elbet, bir şafak vardır
Bu karın ardın da, olmaz hiç günah
Kalbinin  sahibi, elbette yardır

İster fakir olsun, istersen zengin
Dünyada mutluluk, yaşanan engin
Ruhundaki huzur, özlenen dengin
Kalbinin sahibi, elbette yardir

Sevenler bir yerde, buluşamazlar
Gönülleri farklı dolaşamazlar
Birlikte her zaman, oluşamazlar
Kalbinin sahibi elbette yardir

Önleyebilirsem, kalp kırılmasın
Can koyabilirsem, o yorulmasın
Ben alabilirsem, aşk darılmasın
Kalbimin sahibi, elbette yardir

Yağmurda ıslanıp, kaybolmasın da
Fırtına atmadan, yok olmasın da
Kayadan düşerek, son bulmasın da
Kalbimin sahibi, elbette yardir

Kaybolmuş dünyada, olabilirsin
Hayata bağlayan, aşkı bilirsin
Girdiğin gönülü, sarabilirsin
Kalbimin sahibi, elbette yardir
Bahattin Tonbul
5.12.2013

Bahattin Tonbul
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Üzülsende  Üzme

Üzülsende üzme, ölüm var elbet
İncitme kimseyi, hiç belli etme
Üzülmesende bak, can ilelebet
Bu dünya fanidir, sakın terketme

Sende üzül amma, ecel gelecek
Arkandan ağlayan, dostlar bilecek
Gönül kalmasa da, seven gülecek
Bu alem fanidir, sakın yoketme

Üzül ama sakın, kimseyi üzme
Sabır et bekle ha, kimseyi ezme
Bekle ölüm gelir, hayali çizme
Bu alem fanidir, bekle kaybetme

Seviyor demek boş, mecbur kalsanda
Arayan bulacak, gönül çalsanda
Son rüya bitmeden, hayra yorsanda
Bu dünya fanidir, sakın teketme

Neler çekti neler, yalnız başına
Karşılık görmeden, boşu boşuna
Hakikat uğruna, Allah aşkına
Bu alem fanidir, sakın yoketme

Bahattin yalınız, düşler kursanda
Geçmişi unutman, mazi sansanda
Dağları delecek, ferhat olsanda
Bu alem fanidir, sakın yoketme
Bajhattin Tonbul
10.2.2015

Bahattin Tonbul
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Üzülürüm....Öğrencim Alara Dalkılıç'a

Öylesine seni, özledim ki bak
Bıraktığın yerde, hep ezilirim
Baygın bakışınla, yüreğimi yak
Sen üzüldüğünde, can üzülürüm

Bastığın yerlere, dikkat edesin
Güzellik meyvası, aşka ekesin
Uykuyu haram et, bensiz gidesin
Sen üzüldüğünde, yar üzülürüm

Yağmurda ıslanmış, kırmızı güldün
Affeder mi toprak, yere döküldün
Yaprak dala dönse, yalnız ölürdün
Sen üzüldüğünde, can üzülürüm

Hayaller ederdim, tertemiz kalsak
Bir çocuk misali, rüyaya dalsak
Toprağın altına, tenini salsak
Sen üzüldüğünde, yar üzülürüm

Büyütmese içi, korku nefreti
Buluşmasa eller, sorsa hasreti
Umudun altında, kalsa serveti
Sen üzüldüğünde, can üzülürüm

Rüyalar bitmese, kimindi gece
Haykıran sevdalar, sonsuz bilmece
Hasret duyan güzel, kalmış düzmece
Sen üzüldüğünde, can üzülürüm

Dalkılıç Alara, imtihanıdır
Hayatta saklanmak, son mekanıdır
Dalları kesilmiş, aşk fermanıdır
Sen üzüldüğünde, yar üzülürüm
Bahattin Tonbul
28.9.2013

Bahattin Tonbul
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Üzülüyor

Belki de korkuyorum,karşılaşınca ne yaparım ona
Bilmiyorum o anı yaşasak mı? Karışmam sonra
Hüsrana uğramak istemiyorum bu aşkımın sonunda
İşte bak karşında ne duruyorsun koşup kucaklasana

Gerçek kadar duruyor nasılda tatlı tatlı gülüyor
Onsuz bu hayat bana adeta zehir gibi geliyor
Bakıyor görüyor,bizi özlüyor takip bile ediyor
Bizim onu görmediğimizi anlayınca üzülüyor
06.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Üzüm Pekmezi Çocukların

Üzümü dallarında sepetlere dal,dal topladın da
Kokulu üzüm pekmezini ayağınla yıkamamı dedim sana
Bilirmisin pekmezin tadını
Oluşan balın özünü bilirmisin?
Kirli ayaklarınızla üzümü ezdin diye
Yemek istemezdin bir yandan
Basardın iki ayağınla ezerek
Üzümü toplardın bir yere
Bir tutam toprak atardın,pekmezin içine
İyi olur derdin,karıştırırdın ikisini bir birine
Sonrada süzerdin
Düşünmedin bile yiyeceklerini
Arkasından yiyenlere yedirdin
Ve damarındaki kanları yeniledin
Lakin sen yaptığın için yiyemedin
Kansız kaldın
Tadını bilemedin terk ettin canım
İşte o pekmezler oğlun ve kızının mürvetlerini göremedin
Çünkü onları dünyaya sen getirdin
08.03.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Üzüntü

Akşam iyi ki yoktun yıkıldım canım
Seni,seninle dertleşmeyi çok aradım
Çocuklarla biraz ağız telaşı yaptım
Senin yokluğunu işte o an çok aradım

Belki de olsan sende çok üzülürdün
Dayanma gücünü adeta eritirdin
Kendimi o an çok güçsüz hissettim
Yapacak bir şey yoktu içime gömdüm

Aldıkları kararlardan hemen vaz geçerler
Bazen olumlu olumsuzlukları düşünmezler
Korkuyorlar kendilerini güçsüz hissederler
Hayatı mücadelesiz kazanmayı çok  isterler

Doğa kanunu gelecek ne olur bilinmez
Hayat eziyetlidir kolayı insana hiç görülmez
Zaman dediğin andır elinde değil bir türlü geçmez
Arasanda geçmişe yönelik  geriye dönülmez

Yıkıyor tartışma yıkıyor adamın sözünün dinlenilmemesi
O kadar zor ki çocuğunun sana görüşüne boyun eğmemesi
Bu aşamadan sonra sen değil kendisinin çok bilmesi
Üzüyor kahrediyor adeta verdiğin bunca emeğin boşa gitmesi
30.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Üzüntüm

Gençlik zamanlarında
Yapmıştım bir bina
Rahat ola bilmek için
Bütün huzur orada

Ne yazık ki aldanmışım
Ev yapılınca da duramamıştım
Tatillerde gittiğimde
Huzurlu olacak sanmıştım

Zamanın birinde varmıştım eve
Bir ağıt tutmuş gelmiyor ağbim diye
Sonra ikincisinde ise
Babamla Nurettin girdiler birbirine

Bunların tek sebebi para
Ev yapılınca daralmıştı bizim ağa
Kızgınlığından ne yaptığını bilmiyor
Çatıyordu  sağa sola

Ne yapsın biliyorum ama
Sabırlı olması gerekmez mi buna
Bel ki bana kızarsınız ya
Ev huzursuz olunca dayanamıyorun ona
(3.4.1974)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Vaaay

Nilgünsüz bu dünyayı
Neyleyim söyleyin dostlar
Bırakmasın tanrım ne olur gönlümdeki yarayı
Kabuk bağlamış bak
Her anı katmer ketmer duruyor
Bedenim de
Unutamazdım seninle geçen koskoca bu deryayı
Toprak bile alıp götürememiş yüreğimden
Rüyalarımda görüyorum heran
Seni ve sesini duyuyorum
Hatta elinden tutuyorum bir an
Sarılmak istiyorum sonsuz dek
Gözlerimi yumunca açmak istemiyorum
Kaybolursun diye korkuyorum
Kalbim senin hayalinle küt küt atıyor
Hep bekledim gelirsin diye bak karşımdasın artık
Ne olur gitme
Yokluğunu hissettirmemeye çalıştım yavrularıma
Ama nafile
Belki de ben öyle zannettim
Unutmadım sensiz geçen günleri vaaaay
Bahattin Tonbul
26.9.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Vahı

Aşk çaresiz bir yürektir
Sevip sevilen gönüllerde
Ayrılık bir nefesdir
Yada birses yankı yapar karşı dağların
Eteğinde
İşte o anda
Bal akıtır sevenin dillerinde

Sevgi çok ötelerde olsada
Yakındır sevene aşk
Cehenneme geçilen
Ateş dolu yol olmadıkça
Cennete giremez
O sonsuz aşk

Özlemlerin sabahı yoktur
Sevginin tükenmez ahı
Bir kere sevmek yeter insana
Görmesende hissedersin
Aşkı
Bitermi dersin sevenin
O sonsuz vahı
Bahattin Tonbul
21.7.2012

Bahattin Tonbul
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Vakit Geçirdim

Akla koydum seni, aklım kalmadı
Gönül yarasına, yari geçirdim
O na doyamadım, hasret salmadı
Senden uzaklarda, vakit geçirdim

Seven gönül sonu, hiçte bitmezmiş
Karanlıkta gelir, şafak yetmezmiş
Umut yüreğinde, hain gitmezmiş
Senden uzaklarda, vakit geçirdim

Sevgi içimizde, eğer bilirsen
Çaresiz gönülü, kalpten silersen
Aşkımı ruhuna, serbest verirsen
Senden uzaklarda, vakit geçirdim

Mükemmel olmadan, iyi kalpli ol
Hayat bize ancak, istenmeyen yol
Cesaret verdiğin, kırık kalmış kol
Senden uzaklarda, vakit geçirdim

Yaşanan felaket, gelir ardından
Kendine soruyu, sorma sırtından
Önemli olacak, belki yarından
Senden uzaklarda, vakit geçirdim

İyisini daha, içinde sakla
Zaman kaybı olsa, gönlünde akla
Mucize çocuksan, atarsın takla
Senden uzaklarda, vakit geçirdim
Bahattin Tonbul
24.6.2013

Bahattin Tonbul
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Vakit Geldiği Zaman

Bende bir zamanlar çocuktum
Baba oldum
Babamın babasıda çocuktu
Oda baba oldu
Dinle oğlum ve kızım sizlerinde olacak çocuğu
Onlarında babası ve oğlu
Hiçbir zaman büyümedim ki ben
Ben babamın oğlu
Neye benziyor dersiniz
Dinleyin yumurta tavuk misalidir devamlı dönderin
Kim kimden çıktı hele bir deneyin
Babasız olmadığımı düşünmeyin
Çünkü ben,benim babam,babamın babasıda çocuk o zaman
Daha anlayamadıysan
Geç be oğlum geç artık anlarsın
Vakit geldiği zaman
09.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Vakit Tamam

Ağaçlar dökülen yapraklarıyla
Bomboş dallar arasında
Konan garip serçelerin
Uçuşlarıyla renk almış
Şafak buğulanmış gözleriyle ıslatmış yerleri
Kirpikler buz tutmuş sanki
Uzak diyarlardan gelir cıvıltılar
Sensiz dilsiz dualarımı asmışım yüreğime
Sonrada azat etmişim her birini diğerine

Varlığınla yaşattıkların
Yokluğunla özlemleri sarmış bedenimi
Kalk oradan gidelim desen
Elinle elimi tutup
Haydi canım
Vakit tamam
Bahattin Tonbul
7.11.2011

Bahattin Tonbul
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Vaktimiz Yetmedi

Vaktin yetmedi ne bilelim zamanın böyle kısa olacağını
Bilseydim böyle olacak çoktan içime saklardım seni
Ne olacaksa birlikte olsun.ikimizin birlikte alınsa canı
Derim  o zaman verin alalım tedbirimizin ne olacağını

Alamadık bile tedbirimizi,anlıyamadık birlikteliğimizi
Çoğu ev kurmak,çocuk yetiştirmek için geleceğimizi
Düşünemedik aniden birimizin bu dünyadan gideceğimizi
Hazırlıksız yakalandık ömrümüz sanki su gibi gelip geçeceğini
06.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Vaktini Tüketenler

Üç beş günlük ömürde,tükenmiyor sevenler
Sende hakkı seversen,doyulmuyor erenler
Mal mülk evdi diyerek,parayla öğünenler
Bir tufandı her yerde,vaktini tüketenler

Bu gündü dündü derken,arananı bilmeden
Ben ne desem hepten boş,o yananı silmeden
Yüreğim elinizde,parça parça dilmeden
Bir tufandı her yerde,vaktini tüketenler

Kendine gelde düşün,dileğine iyi bak
Etrafa baksan üşün,hakikatı iyi yak
Ben onunsam o benim,gerçek odur iyi ak
Son tufandı her yerde,vaktini tüketenler

Sabah oldu gökyüzü,basmaviyle boyandı
Gece karanlığında,yıldızlar parlayandı
Acı olmasın şarap,içende o kayandı
Bir tufandı her yerde,vaktini tüketenler

Gerçek adem oğluysan,hesap ver sen kendine
Ne getirdin oradan,daldın dünya derdine
Şarap içersen ölün,içmesende ölün be
Bir tufandı her yerde,vaktini tüketenler
Bahattin Tonbul
29.11.2011

Bahattin Tonbul
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Vallahi Yalan

Elini sallasa, ellisi diyor
Vallahide yalan, tillahi yalan
Sevenin gönlünde, delisi diyor
Günlerce aşkımda, sahipsiz kalan

Bekliyorum hala, gelenleri yok
Geleni gideni, hayalimde çok
Kalbime saplanan, o nefis bir ok
Vallahide yalan, tillahi yalan

Beklenenden başka, ona veremem
Halada beklerim, inan göremem
Sevda çiçeğini, taksan deremem
Vallahide yalan, tillahi yalan

Sevenin içini, tek aşktı diden
Bekleyeni çoktu, umudu eden
Geri dönecektir,elbette  giden
Vallahide yalan, tillahi yalan

Naz etme dön artık, geleceksen gel
Göğsüme açtığın, şu yarayı del
Akan ırmaklarda, oluşan o sel
Vallahide yalan, tillahi yalan
Bahattin Tonbul
13.8.2012

Bahattin Tonbul
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Var

Kıpır kıpır olmuş aşkım
Belki de sırıl,sıklam
Onları sarıp saklayan
Hayallerde görüp rüyalarımda yaşayan
Yaşattıran
Bir sevdiğim var
Var var ki
Dinle
Gönüller susmasın göğsünde namerdin
Elleri titremesin buruşana kadar
Dillerden düşürmesin sevdiklerini
Dolaştırsın yıllar boyu
Nesilden,nesile akan sevdalıların sesi var

Görmesin bütün bunları kıskananlar
Sevip sevilmeyenler
Söz etmesin çekemeyen yürekler
Titresin ayrılan bedenlerden dilekler
Konuşmasın doğmamış yeni bebekler
Çiçekler üzerinde dolaşan renk renk kelebekler
Olsun
Kurtlar ulusun,
Karıncalar yürüsün yeryüzünde
Ta ki
Toprak çökene kadar
Var

Uçsun kartallar güvercinler hatta yarasalar
Bulutsuz gökyüzünde
Gece karanlıkta haykırsın baykuş guuk guuk diye
Birilerine
Bırakın gece kovalasın gündüzü
Akşam güneş batarken kızarsın yalnız kalacak ufuk
Şafakla sevgili olsun o sonsuz geceler
Bir araya gelemesin mahşere kadar
Bunları görüp çekemeyenler
Var

Ayırtma sevenleri birbirinden
Koşturma yıllarca peşinden
Yorulup düşersen dizlerinin üstüne
Elini kaldır yüzünü dön ruhunu aç
Tanrıma ağla
Yalvar yalvara bildiğin kadar
Bütün güç sizde sevip sevilenler
İşte o zaman
Var

Gezersin sevdiğinle birlikte el ele
Belki de
O ebedi olan yaratanın cennetinde
Gerçekten sevip sevilmişsen yaşar
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Yaşatılanlar
Doğup ölenlerde bu alemde
Var
Bahattin Tonbul
14.6.2010

Bahattin Tonbul
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Var Ettin

Aşkına gönlüne, müracat ettim
Ben yoktum var ettin, bahtiyar ettin
İlahi hamdine, şükürler olsun
Kuran’ı bizlere yoktan var ettin
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Var Mı

Her yerin gönlü çıksa
Acıyı suya yıksa
Develer çöle ıksa
…Gidip de gelmeyecek
…Desem haberin var mı

Göğe yıldız çıksa
Falıma yarim baksa
Sevdama nazar taksa
…Bakıp da görmeyecek
…Dese haberin var mı

Gidip de gelmeyecek
Acıyı çekmeyecek
Dillere düşmeyecek
…İşten haberin var mı
…Desem de yar duyar mı

Elek ile su çeksem
Yari içime eksem
Göğsümde yalnız teksem
…Deyip de gelmeyecek
…Sesten haberin var mı

Seven güzele bakar
Çirkin göğsümü yakar
Damardan kanım akar
…Dese de  duymayacak
…Aşk onu duyar mı
bahattin Tonbul
31.7.2010

Bahattin Tonbul
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Var Olan Gururum

Ay ışığı karanlığı aydınlatmadan bıkmaz
Bütün aşıklar sevdiği ile sohbete doymaz
Damarlarda dolaşan kan dururken akmaz
Var olan gururum seni aramaktan yorulmaz

Kayıp olurmu hiç güneş ışığı,yorulurmu bulut uçmaktan
Ağaçlar çiçek açar,bahar yeşilliği dağı taşı doldurmaktan
Yüreğim küt,küt atar,canım sevgilimi eşe dosta sormaktan
Var olan gururum vaz geçmez hiç,seni sürekli aramaktan
28.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Vardı

Sevgide umuttu
Aşkımız buluttu
Yaşayan konuttu
Çok ihtiyac vardı
Bahattin Tonbul
11.9.2011

Bahattin Tonbul
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Varken Yok Olduk

Sanalın hediyesine,çayına aldanan çocuk
Bir sokum mutluluğunu, aratır daratır olduk
Gönüllerde duramadık,yıllarca severek coştuk
Lakin sanal da olsa o,yürekten yüreğe dolduk
Ve onun sessizliğinde,nihayet varken yok olduk

Dolduk dolmasına ama nasılda birden kaybolduk
Sanmayın bu düzene biz, onunla bilerek dosttuk
Öylede olsa onsuzken, bu haliyele mutlu olduk
Yıllar geçtikçe günlerce,durduğumuz yerde solduk
Ve onun sessizliğinde,nihayet varken yok olduk
Bahattin Tonbul
13.10.2011

Bahattin Tonbul
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Varlığa

Bundan sonra söyle, yarmi bulamaz
Önceden ulaşsan, yarden varlığa
O yar seni alıp, haka sunamaz
Kavuştursun seni, sonsuz varlığa

Yağmurdan ıslanıp, çamura basma
Fırtınadan kaçıp, yıldırım kasma
Kayadan korkunca, ruhunu asma
Ulaştırsın seni sonsuz varlığa

Sevdalar gönüle, zora gelince
Ayağı takılır, taşa değince
Yarini seversin, sana gülünca
Kavuştursun seni, sonsuz varlığa

Güzel baktığın şey, yarin yüzünde
Gönül gözü görür, onun izinde
Bakışın olmalı, sevda gözünde
Kavuştursun seni, sonsuz varlığa

En karanlık gece, birgün son olur
Güneş tekrar doğar, geçmiş kaybolur
Hepside bir gölge, zamansız solur
Kavuştursun seni, sonsuz varlığa
Bahattin Tonbul
11.2.2014

Bahattin Tonbul
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Varlığına Sarılmalıdır

Bütün sevgilerin kaynağı Allah’tır
Seven insan ona daha çok yaklaşır
Kalplere dolan,ruhunu ona adayandır
Aşk,sabır ateş ve nefes onunla olmaktadır

Din sevgisi,din aşkı,ayrı bir sevdadır
Peygamber sevgisi yürekleri dağlatır
İnanç ruhların yaratıcısı,o olmalıdır
Dünyadaki aşklar onun varlığına sarılmalıdır
31.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Varsa Affet Allah'ım

Yüreğimin ateşi durmadan yanar
Ulu mevlam hergün aşkımı sorar
Benimde sevgim gün geçtikçe artar
Suçum günahım varsa affet Allah'ım

İstiyerek bırakmadım çok sevdim seni
Kalbimdeki yaranın kaynağı nasılda belli
Yaşadığım süre inan çok sevdim seni
Suçum günahım varsa affet Allah'ım
13.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Vatan Benim

Toprağını satanları, yok eden
Gönüllere hayat vermiş sana ne
Baş eğmedi atalarım, seven ben
Vatan benim bayrak benim kime ne

Kolay değil ışık saçmak, mum olmak
Damarlarda önce yanmak, kul olmak
Ümitsizlik karanlıktır, haps olmak
Vatan benim bayrak benim kime ne

Sabırlı ol herşey doğru, zamanda
Ya al götür geri kalmaz, son anda
Eksik yanı yaradanla, tamamla
Vatan benim bayrak benim kime ne

Temiz yürek temiz insan, yaşamaz
Bu alemde üzülenler, aşamaz
Rahat hayat rahat zaman, şaşamaz
Vatan benim bayrak benim kime ne

Laf edince eş dost çoktur, biline
Tek başına direndikçe, eline
Herkes tutsak haytında, gülüne
Vatan benim bayrak benim kime ne

Bahattin bakarsın yarın, son olur
Karanlık geceler elbet, kaybolur
Sen olma mahpus olur da, yok olur
Vatan benim bayrak benim kime ne
Bahattin Tonbul
4.5.2015

Bahattin Tonbul
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Vatanı Satanı

Bismillah diyerek açtım sözümü
Allah’ın uğruna,sel olup aktık
Al kanlı bayrağı,diktik özüne
Vatanı satanı baştacı ettik

Kırkı yedi içti, çizmeyi aştı
Ona bağladıkça, feleği şaştı
Hain düşman ile, neden anlaştı
Vatanı satanı baş tacı ettik

Geç otur meydana adam desinler
Kaynayıp coştukça, söz dinlesinler
Gafletlik zehrini, bulmuş yesinler
Vatanı satanı baştacı ettik biz

Bellidir kalbi boş, sanki erendir
Boş kalbi verende, onu bilendir
Menzile yetermi haksız gülendir
Vatanı satanı baş tacı ettik

Dünya ya yoldaş ol, söyleme yalan
Allah’a inan ki, onunla dolan
Zaman tez geçiyor, hakikat kalan
Vatanı satanı baş tacı ettik

Hakim ol sözüne, gelsin özüne
Katile söz verdin, bitmiş yüzüne
İnancı yitirdin, şaştın izine
Vatanı satanı baş tacı ettik biz
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul
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Vatanım Benim

Kimse yok yanımda aha
Sevdalıyım ben ona
Yalnızım dayanırım ama
Yüreğim çok yanıyor hala

Hasretliği yüreklerde taşırım
Çünkü birden vatansız kalırım
Aileme çocuğuma hep anlatırım
Tek dilim,dinim durmadan haykırırım

Rus’a  İngiliz’e peşkeş çekemem
Vatansız asla bir yerde gezemem
Severim ona aşığım inanın ben
Bilediğim  kimseye emanet edemem

O toprak vatanım canım benim
Söyle ben senin için neler veririm
Mahallerini şehirlerini ezberledim
Tüm yaşayanları yoluna dökerim
14.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Vatanım Olmazsa

Türküm ben haksızlığa tahammül  edemem
Vatanım için söylenenleri asla affedemem
Geçmişe bakıp geleceğe yön veririm hemen
Neler yapılmış neler söylenmiş önemsemem

Terk edile bilirim,hatta yalnız bile kalırım
Vatanım olmazsa ben asla yaşayamam
Aç kalabilirim,yemek de yaparım
Yemem ama vatansız asla yapamam
14.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Vatansız Asla

Yarsiz yaşanır ama vatansız asla
Ben onun için gerekirse mecnunum
Birde bakmışın ki Leyla olmuşum
Onlar gibi sever onlar gibi ölürüm

Çünkü ben Anadolu da doğdum
Karnımı doyurup sevdiğimi buldum
Sokaklarda yürüdüm,çamurunda yoğruldum
Çünkü ben vatanımın toprağına aşık oldum

Bekle dersen son kanıma kadar beklerim
Çünkü ben Atilla’dan olma bir Mehmet’im
Aşığım vatanıma unutma bunu böyle bilesin
Laf söyletmem ben,iste sana canımı bile veririm
12.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Vatansızların Vatan Aradığı

Nerden bilsin vatansızlığın ne demek istediğini
İçindeki aşkı nefreti sevgiyi umudun yitirdiği
Bitmek tükenmek bilmeyen o canlı enerjiyi
Yakalaya bilmek için gerekli olan tedaviyi

İşte asıl o memleketi bu duruma getiren
Topraklarında yiyip içen ve serbest gezen
Görmemişler hiç yattığı yerden geçinen
Bu tür yaratıklara himmet mi edeceksin sen

Bırak ne halleri varsa görsün,durmasınlar bu elde
Vatansızların vatan aradığı değişik illerde ve yerde
Bulabilirlerse yerleşsinler parçalamasınlar bizleri de
Unutmasınlar çok sakladık hala saklarız geçmişlerini de
14.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Vazgeçiyorum

İnsanlar alıngan
Ruhları tutamazsın kapalı yerde
Derdimi dökü veriyordum tüm şiirlerim de
Karışma anlamında değildi sana ne
Boş yere üzülme kafanı takma diye
Söylenen bir sözdü anla artık o sana ne
Kırmak istemem kimseyi kucaktaki çocuğu bile
Korkar diye yüzüne bakmam
Kırılmasın ürkmesin diye
Senin için değil
Yaşamak için gerekir sevinç ve mutluluk
Yapmak istediğim en güzel düşünce  o olmayınca
Kursağımda kalıyor
İstenen mutluluk
Boş ver o zaman hak etmedim diye
Vazgeçiyorum
8.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Vazgeçmeden Unutmam

Yüreğimde ilk yüzen, sevdanın kayıkları
Ayaklarıma sinen, lastik kokularını
Teni cana getiren, terlemiş bıyıkları
Unutmadım unutmam, onca dokularını

Usturaya gelmemiş, o kirli sakkalların
Kervan geçmez gönlünde, umuttu yakaların
Uçurumlar bitmeden, doğacak çakalların
Vazgeçmeden  unutmam, onca vakalarını

Sığındı limanına, rotasız gemisiyle
Sahte hüviyetini, saklar hediyesiyle
Nasılda yiti verdi, elinin son tersiyle
Vazgeçmeden unutmam, gelecek zamanları

Azad olmayı bekler, seni sevecek kuşlar
Heybene yükleyi ver, bitmeyecek bu kışlar
Değişmeyen ne varsa, gözündeki o kaşlar
Vazgeçmeden unutmam, doğacak zamanları

Esmer tenli sabaha, gönülden yürüyorum
Yıldızlar toplanınca, hedefi görüyorum
Saçların kırlaşınca, onuda örüyorum
Vazgeçmeden unutmam, yaşanan zamanları

İçindeki coğrafya,uzağa kurulacak
Karanfil kokuları, etrafa sarılacak
Kulakta yitik türkü, elbette duyulacak
Vazgeçmeden unutmam, yaşanan zamanları
Bahattin Tonbul
17.11.2012

Bahattin Tonbul
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Vazife Bilir

Sevgidir cihanda, yaşayan melek
Sen sevgi bulursan, hakikatı tek
Aşktır yaşatan, gönülde meslek
Dillerde tat olur, vazife bilir
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul
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Ve Sensiz

Kendi dertlerinden küçük annesi olduğum
Ailemin dertlerine çare bulamıyorum
Onların acı çekmesi beni hala öldürüyor
Sensizliğin sessizliğinde
Kendimi kaybediyorum
Çok ama çok korkuyorum anne
Savunmasızım şu dünyada yalnız
Ve sensiz……
13.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Ve Sözünü

Artık dayanamıyor
Dudağım üstüne çökmüş hüzün
İlk tanışdığımızda içimi yakan gözün
Kırılmamış kalbim
Özlenmemiş sevdam dururdu
Yüreğimde

Yalnızlığı hissetmezdim
Heryanım uyuşmuş
Parmaklarım ısınmıyorsa
Acıyı almıyorsa tenim
Sıcaklığı yok ederim
Anılarda

Unutamam çocukluğumu
Tatlı bir duygusu var içimde
Kadının
Apayrı kokusu
Ruhumu ferahlatırdı
Severek bakardı bu gözler
Ona
Hiç ayırmazdım üstünden
Severdi kalbim özünü
Ve sözünü
Bahattin Tonbul
25.12.2011

Bahattin Tonbul
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Ve Yok Oldun

Umutsuz aşkın ardından
Kıvranırdı şu deli gönlüm
Hasret ölümle geldi aşk durağından
Seni yar ellerimle toprağa gömdüm

Doğmamıştın daha gönlümde ama
Seni rüyalarımda görürdüm
Göz göze gelince bakıp
Bana güldün
İşte o an can  kalbime girdin
Koskocaman sevda ördün
Kollarımın arasında ürkek bülbüldün
Sevdim o an seni
Sevdim tüm benliğimle
Sonbahar yaprağı gibiydin
Yüreğimde
Yanakların al aldı
Dudaklarınsa bal
Bir rüzgarın esişiyle kırıldı seni tutan o dal
Uçtun gökyüzünde kanatsız kaçarcasına
Dolandın durdun ama sonunda
Birden bire kayboldun
Yok oldun
En sonunda bağlı olduğun toprağa kondun
Canım
Üst üste geldi tüm sevdiklerim
Sevdiklerinin yanına kavuştun
Belki de mutlu oldun
Sararmış nur dolu yüzünle
Toprağı aydınlatıyordun
Güneş gibi sarartıp soldurdun
Özlediklerini sen
Yalnızken onları üşütüyordun
Yüzüme baka baka gün doğmadan öldün
Ve
Yok oldun
Bahattin Tonbul
10.10.2010

Bahattin Tonbul
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Veda

İyi dinleyin beni dönmeyen dillerimi
Çıkmayan o ses veren  hecelerini
Değilde bakın görün gözlerimi
Birgün bu dünyadan gideceğimi

Gecemi gündüzmü bilmem o azrailin işi
Hissettiremem vakit saat geldimi gidişi
Hastanenin hangi kapısından çıkışı
Söylüyemem kimse görmesin kaçışı

Vedalaşmak istemiyorum dayanamam sizlere
Ağlıyamıyorum zaten tıkanıyorum el veda hepinize
Hayatımı özlemimi dinleyin en yakın olan eşimde
Boş yere suçlu aramayın bu habersiz gidişimde
09.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Veda Bitmeden

Terk ettin dünyayı,kaçtın erkenden
Çekip gittin burdan,veda bitmeden

Göğsünde yarayı iyi etmeden
Gök yüzüne uçup gittin erkenden
Sonsuzluğa karıp,sevda bitmeden
Terk ettin dünyayı,kaçtın erkenden

Anıların durur,rüzgar esmeden
Yıkılan bedene,fidan dikmeden
Hakkın gözüyle,hesap etmeden
Çekip gittin burdan,veda bitmeden
Bahattin Tonbul
25.10.2009

Bahattin Tonbul
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Veda Edilir

Aşkı yaşatmakta,namaz gibidir
Bir kere niyetle,eda edilir
Sevdayı saklamak,yaşam tipidir
Yerde gökte anıp,veda edilir

Ardından yitirdim,sevda dediler
Gözlerimden akan,yaştı yediler
Umudu tüketti,bensiz kediler
Gidenin ardından,veda edilir

Ani gidişinle,ne yanabildim
Nede sensizliğe dayanabildim
Ardından ağladım,ne kanabildim
Yaşanan sevdaya,veda edilir

Fırtına sonrası,içine alan
Kahpe bir feleğe,uyupda kalan
Düşlerin çıktığı,herşeyi yalan
Özleyip bakınca,veda edilir

Yalnızca gitmeni,istememiştim
Yoruldum tükendim,hissetmemiştim
Sevda yollarında,terk etmemiştim
El sallarsan yare,veda edilir

Hala yolculuktan,dönemedinmi
Yaktığım ateşte,sönemedinmi
Bendeki aşkını,silemedinmi
Zamanı gelince,veda edilir
Bahattin Tonbul
20.11.2011

Bahattin Tonbul
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Veda Etmeden Gitti

Sevenlerin mutluluk kaynağıdır sevgilisi
Doğayı saran renk renk çiçek gibi
Gözlerinin parıltısı,canlılık verir
Nefesindeki o hoş kokusu
Unutulmaz beyinlerde kaybolma korkusu
Denizdeki karaya vuran dalga hışırtısı
Beyaz köpüklerin kumsalda yok oluşu
Rüzgarın ürperten esintisi
Okşar adeta bedenini
Ormanı örten yeşil renklerin görüntüsü
Sanki hiç yaşamamış bütün bunları o
Toprağa karışan sevgilisi
Veda etmeden gitti
Bahattin Tonbul
7.09.2008

Bahattin Tonbul
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Veda İmiş

Sevdamı aleme bulut gibi sal
Baki kalan ruhta, hoş seda imiş
Son kubbede hakka, umut ile dal
Yaşanan cenneti, bir veda imiş
Bahattin Tonbul
20.1.2013

Bahattin Tonbul
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Veda Sizlere

Sana sesleniyorum geçmiş sana elveda
Yürüdüğüm ve üzerinde koştuğum yollarda
Bazen ayağıma taş bazende toprak bulaşırdı
Sevdiğimle az gezmedik çamurlu sokaklarda

Her şey yalan oldu onu aldı toprak bağrına
Benide bekliyor  şimdi baksana kucağına
Açmış kollarını dostlarım bana da elveda
Solu boş annem yatıyor onun sağ tarafına

Yağmur nasılda usul usul toprağa yağıyor
Rüzgarın hızı onu alıp ta uzaklara taşıyor
Sevdiğimin kokusunu içerime sokuyor
Dostlar banada elveda demek kalıyor

Geçmişte postacı vardı haber götürüp getiren
Bilim geliştikçe makineler aldı insanı eskiden
Aşkı sevdayı alıp kalplere girmeden kaybeden
Sevenlere diyorum artık bana elveda dedirten
02.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Vedalar

Vedalar sadece, sözlerde olmaz
Gözleriyle sever, unutulmaz ki
Yürekten severse, ayrılık olmaz
Toprağa girse de, unutulmaz ki

Vicdanı olanda, tükenmez sevgi
Sadık kalır isen, alırsın övgü
Dinlemek mahşerde, yorgunluk ilgi
Toprağa girse de, unutulmaz ki
Bahattin Tonbul
2.3.2017

Bahattin Tonbul
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Vedalaşamadık

Şu anda Alaca yollarında tabut içinde önden yol alıyorsun
Arkandan akrabalar,kardeşlerin ve çocuklarla geliyorum
Bu kış günü acımadın boynu bükük hepimizi koyuyorsun
Sana doyamadım,sen şimdiden kalbimi çok yakıyorsun

Alışmak zor hele seni orda bırakıp Ankara'ya gelmek
İçimi dağladı orada öksüz,sahipsiz o toprağa gömmek
Keşke canımı alsada Allah'ım hemen yanına gömülmek
Çok isterdim seni orda koklayıp kucaklayıp sarılıp öpmek

Afedemiyorum kendimi nasıl biz ayrı düştük
Bilmeden vedalaşmadan sanki küsüştük
Sana hiç hata yapmadım ki her an yanında
Gece çocuklarına bile emanet edememiştik
09.02.2008

Bahattin Tonbul
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Vedalaşamadık Bile(Adım Adım Ölüme)

Sesimi duymuyorsun ama bugün seni terk edeceğim
Hatırla beş ocak ikibin sekizde hatta hastahane köşesinde
Cumartesi günü saat on birde oda yalnız ikimizde
Ağrım var söylesene hemşireye,
Koşa koşa gittim söyledim oda geldi ağrı kesiciyle
Bağladı seruma
Allah,Allah ne oluyor benim canıma ayakları morardı
Biliyorum arada böyle olunca ovardım
Birde baktım gözlerini kapamış bir an uyuyor zannettim
Daha dikkatli bakınca dudaklarının çevresinin morardığını hissettim
Koşarak fırladım avazım çıktığı kadar bağırdım
Nilgün'üm öldü diye
Doktorlar koştu geldi hissediyordum
Sevgilim gitti
Hatta vedalaşamadık bile
09.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Vedalaşaydı

Senin gibi tatlı güzel dilber gelmedi bu dünyaya
Bakıyorum sana birde etrafımda olan temaya
Mümkündeğil kimse uyamaz senin gibi havaya
Bıraktığın aşk dahada çoğaldı sensizlik  varya

Denizde ikimiz birden elele boğuluyorduk ya
O an nasıl oldu da bilemiyorum  kurtuldukya
Gözüm karardı rengim attı farketmez artık
Sen yanımda elele ne güzel telaşa kapıldıkya

Kıyamadı mevlam her ikimizi bizi uyardı
Belkide o an bende seninle vadem dolaydı
Birlikte ayrılmazdık hiç sana ve bana kalaydı
Gözlerini kapadığın an haber verip vedalaşaydı
01.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Vedalaşmadım

O sevdamı bende,ateşe attım
Adım,adım senin,göğsünde yattım

Ömrümce onunla,bakıp yaşardım
Sevgili yarimi durmadan andım
Hasret kokan aşkla,nasıl taşardım
Gece karanlıkta,kaybolmaz sandım

Sonsuzlukta yatan karınlarını
Unutamadım ki,anılarını
Kimselere vermem,yarınlarını
Ayrılık çıkınca,vedalaşmadım
Bahattin Tonbul
13.2.2010

Bahattin Tonbul
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Vefa

Vefa ne bir semttir, ne de görmektir
Vefa laf değildir, uyutmamalı
Bütün acılara, göğüs germektir
Neydi vefasızlık, unutmamalı

Zor günde sırtını, geri dönmemek
Dost ile ağlarken,  ona gülmemek
Kapına gelince, kapı örtmemek
Ona saygı duyup, unutmamalı

Dostuyla dost olup, onu anlamak
Susuza su verip, canı sulamak
Diken için gülü, kırıp atmamak
Neydi vefasızlık, unutmamalı

Varsın cevap verme, zordur sorular
Hayır cevap umut, gönül yarılar
Yarına taşırsa, bütün arılar
Neydi vefasızlık, unutmamalı

Sonbahar yaprağı, özünde eşler
Gazel olmak ister, yapraklı düşler
İsterse süpürür, seven kardeşler
Neydi vefasızlık, unutmamalı

Bahattin hayali, senden vazgeçmek
Adına gecemde, yıldızı seçmek
Susuz kalamış gönül, su bulup içmek
Neydi vefasızlık, unutmamalı
Bahattin Tonbul
17.9.2016

Bahattin Tonbul
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Ver Bana

Tir tir titriyorum,yanan ateşten
Güzellikler zulme,sevdalar bana
En fakir kulunu,aldın beleşten
Yattığım çorağı,çok gördün bana

Gittiğin o yerde beni unuttun
Toprağın altını,mesken mi tuttun
Acıyan gönlüme,dolan umuttun
Sabahtan akşama,haber ver bana

Düğünde bayramda,oyna oyunu
Çobansız dağlarda,duran koyunu
Kurt kapar derlerdi,açma boyunu
Kim yazar kim çizer,haber ver bana

Gönül uçmak ister,sevda bahane
Kanat çırpmak ister,gökler şahane
Ayağa değen taş,yerde bahane
Geceden gündüze,haber ver bana

Korku nedir bilmez,eremiyorum
Göz yaşlarım dinse,göremiyorum
Nutkum tutulunca,silemiyorum
Yalnız dillerini,açı ver bana
Bahattin Tonbul
16.10.2010

Bahattin Tonbul
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Ver Elini

Sanki yok olacaksın,yar canım sevdiğim
Acıyor onun için,bak çarpan yüreğim
Yaşar mı bilmem sensiz,olacak bedenim
Ver elini birlikte,gidelim sevgilim

Tutmasınlar bizi de,bıraksınlar artık
Çok gezdik dilden dile,uzunca dolandık
Birbirimizi sevdik,çılgınca hayrandık
Ver elini sevdiğim,dur koşalım artık

Sabah akşam demeden, çık ta gel yanıma
Yüreğimdeki aşkı,can yabana atma
Sana verdim bu kalbi,sakın ha unutma
Ver elini sevdiğim,artık duraklama

Sonsuza dek birlikte, iç içe olalım
Sensiz olmuyor kalbim, baksana muradın
Hiç değilse giderken,bana göz ataydın
Ver elini sevdiğim,seninle olsaydım

Sabahlara kadar can, tek başına kaldım
Hiç ayrılmadım seni,can her an kokladım
Gece gündüz yanından,hiç de  ayrılmadım
Ver elini sevdiğim,sana daha doymadım

Dünya senli sensiz de, durmadan dönüyor
İçimdeki aşkın gün,geçtikçe büyüyor
Yaşadıklarım sanki,bir hayal geliyor
Ver elini sevdiğim,sensiz  yürünmüyor

Bak kalbimin atışı,nasılda atıyor
Sanki yüreğimi o,sarmışta tutuyor
İkimizin bu aşkı,mahşere sarkıyor
Ver elini sevdiğim,sensiz yaşanmıyor

Karanlıktır dünya,seni gözü görmez
Sevenin gönül gözü,görmeye de yetmez
Yaşadığımız aşkı,her yürek sabretmez
Ver elini sevdiğim,gücüm o kar etmez
Bahattin Tonbul
5.08.2008

Bahattin Tonbul
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Verdiği Acı

Hayat ne zor yalnızlık yürekler acısı
Uzaktan bir ses gelir,ses etme be yabancı
İçimdeki bu boşluk ölümden de sancılı
Sus artık ne olur yeter verdiğin acı

Sus dedikçe coştu ses daha yakından geliyor
İçerime ince,ince girip adeta müthiş deliyor
Canım benim ayaklara doğru kanım çekiliyor
Sus artık verdiğin acı kalbimi delip gediyor
09.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Veren De O

Veren de o, alanda o
Sahipsin sen yaradan
Sen gittin gideli ey yar
Bunca zaman geldi geçti aradan
Umudum sen, hayalim sen
Yanağımdan çıkmaz sonsuz busen
Kanadım kolum kırık bak, bitanem
Eğer rüyalarımdan gitmezisen
Hayalini taşır beden nurtanem
Dağ taş yer gök Kabul etmez sensiz toprak
Havalar soğudu, saraldı öksüz yaprak
Anla artık anla ne olur
Özlüyorum gözlüyorum yolunu
Yıllar geçsede unutmam
Unutamam seni
Ben
Ey yar
Bahattin Tonbul
16.1.2016

Bahattin Tonbul
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Veren Utansın

Mehmetciğim söyle, neden korkarsın
Benim askerime, hain yapansın
Vatan toprağını, kime satarsın
Zihniyete pirim, veren utansın

Allah’ını seven, zalim olamaz
İnsanları vuran, kalbe dolamaz
Sevdiği yürekte, yalnız solamaz
Zihniyete pirim, veren utansın

Hürriyeti anan, güller solacak
Düşmanlara kanan, nankör olacak
Vatanı satacak, toprak dolacak
Zihniyete pirim, veren utansın

Haberi olsa da, su gibi aksa
İçinde ki ateş, gönlünü yaksa
Yanılmış kaşlarla, şaşırıp baksa
Zihniyete pirim, veren utansın

Ne baş olursan ol, ihanet etme
Gaflet içindesin, hakkı terketme
Verdiğin tavizle,  ruhu yoketme
Zihniyete pirim, veren utansın

Sarhoşsa kapıyı, çalıp öyle gir
Haberin olmuşsa, bardağı devir
Her şeyin tastamam, hakikatın bir
Zihniyete pirim, veren utansın
Bahattin Tonbul
6.11.2012

Bahattin Tonbul
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Verende O

Veren de O alanda O
En doğrusu bilen de O
Herşeyini gören Allah
Sevda O’nun, seven O’nun
Diyen de O
Gönül O’nun, yasa O’nun
Koyan da O
Doğa O’nun, var yok O’nun
Anlaşılmaz insan sonun
Buydu bahsettiğin konun
Ölüm haktır bilenlere
Acı çektir görenlere
Hayallere erenler
Gece gündüz diyenlere
Sahip çıkan erenlere
Şüphen olmaz çekenlere
Tohum atım dikenlere
Gül bahçesi sahibi O
Oldu bitti verende O
Kainatı yaratan O
Sahibemdir iyi bil ha
O dediğin
Allah’tır O
Bahattin Tonbul
19.10.2013

Bahattin Tonbul
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Verenler Gelsin

Memleket sevdası, dolu içimde
Türk’üm Müslümanım, diyenler gelsin
Kini nefretini, taşır içinde
Milliyetciliği, övenler gelsin

Türkiye Türk’ündür, bunu iyi bil
Türklüğünle övün, unutma gafil
Tarife uyuyor, nankör ve sefil
Hakikat uğrunu, görenler gelsin

Tükenmek bilmiyor, akan kanları
Türklük için verdik, biz bu canları
Şehitlerimizle, bitmez anları
Ölmez diyenleri, görenler gelsin

Ne demek kimliği, ırkı kökeni
Allahın yolunda, kanlar dökeni
Ayağına batar, düşman dikeni
Batacak diyeni, görenler gelsin

Sebep olanları, affetme sakın
Aldanıp aldatan, kişiler yakın
İçinde yaşarlar, uzaktan bakın
Dostu düşmanını, görenler gelsin

Bahattin belli ki, dursun sözünde
Geçmişden ders alıp, yetmez özünde
Allah’ın yanında, hakkın gözünde
Tükenen umutlar, verenler gelsin
Bahattin Tonbul
8.7.2017
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Verilecek

Bir gün gelir toprağa karışırsak
Üzerimiz de otlar çiçekler bitkiler mi yeşerecek
Altında yatan bedenimi ararsak
Kurtlar böcekler yılanlar mı yiyecek
Yiyecekler yemesine etler eriyecek
Ruhumuz sonsuzluk aleminde bekleyecek
Güneş doğmayacak belki
Yıldızlar parlamayacak ama
Tanrım güzelleri sevenleri hatta
İyileri kötüleri ayırtacak,
Herkesi makamına göre farklı,farklı yerleştirecek
Eyvah,eyvah denecek ama geri dönülmeyecek
Sınav bu dünyada
Yaşarken
Yaptıkların geri verilecek
Bahattin Tonbul
4.8.2009

Bahattin Tonbul
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Veririm

Sakın sen yanmaz isen
Aşıkların elinden
Gönüllerde değilsen
Çekmem senin dilinden

Sevgimden usanmazsın
İşte o an gelirim
Ruhuma doyamazsın
Sana canım veririm
Bahattin Tonbul
10.5.2009

Bahattin Tonbul
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Vermedin

Bu dünyada sensiz bir şey yapmak,
gelmiyor içimden.
Otuz bir temmuz iki bin sekizde,
Selcen gitti elden
Yuva kurdu kendine,yavrum
İnşallah mutlu olur
Severler gönülden,birbirlerini
Bense vakit dolduruyorum
Birlikteki hayallerimizi,tamamlamaya çalışıyorum
Sonra Gökçen oğlum ve derken kızım Ecem
Geri kalan sensizliğimi düşünüyorum
Seni severken
Beklemedin emekli olacaktım
Bilemedim
Söyleyemedim
Neden,neden
Terk ettin
Haber bile vermedin
Bahattin Tonbul
20.08.2008
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Vermeseydin

Sevdiğiniz anı
Gördüğünü tanı
Dilindeki zanı
Gittiğin o yanı
…….Bana söyleseydin
…….Umut vermeseydin

Aşkı  iyi tanı
Yıldırmadın canı
Tükenecek  kanı
Unutma o yanı
…….Bana söyleseydin
…….Umut vermeseydin

Dilerim tanrıdan
Dile sen yarıdan
Çiçeksiz arıdan
Sevdasız karıdan
……...Uçup da gelseydin
……...Kalbimi delseydin

Ayrılığın yaktı
İçerime aktı
Yanlış gözle baktı
Şimşekleri çaktı
……..Keşke söyleseydin
……..Acı vermeseydin
Bahattin Tonbul
22.6.2010
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Vermesin Allah

İçimdeki sızıyı bilmeden konuşma
Bu derdi kimseye vermesin Allah

Kalbimi yakıp kavuran,yok eden aşkı
Dostuma hatta düşmanıma vermesin Allah

Yürek de başlar yürek de piştikçe pişer
Acısını kimselere yaşatıp vermesin Allah

Yumruğu vurdukça içini delip geçer
Kimseleri delik,deşik etmesin Allah

Göğüste başladı,tam yendik derken
Sonradan metastaz yaptırmasın Allah

Sevip de sevdiğini kaybedenlerin
Acısının sabrını da  verecek Allah
11.05.08
Bahattin Tonbul
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Vermesin Başkasına

Almıştır onu toprak,yakmıştır güneş
İçine dolmuş kor,elinle etrafını deş
Bu dünyanın çevresinde dolaşıp
Aşkın kalbini sarmış kızgın bir ateş

Yürüyün dostlar haber salın eşe dosta etrafa
Sevdiğinin yüreğinde sakın onu saklama
Ver ateşe at suya kaybolsun o kuru kafa
İşte o zaman da sen ölümü bana tattırma
18.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Vermeyin

Yaşamın yaprağını
Atın üstüme dostlar
Gönlümün yumağını
Satın güzele dostlar

Aşka ateş yakmayın
Yarimi ağlatmayın
Gece gündüz demeden
Ruhunu parlatmayın

Seven güzele deyin
Korktuğunu söyleyin
Rüyamdaki sevdayı
Kimselere vermeyin
Bahattin Tonbul
1.11.2009

Bahattin Tonbul
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Vermeyin Orayı Kimselere

Çok sıkıldım artık karnım ağrıyor
içinizden biri bana bakıyor
Çevrenize bakın nazar atıyor
Haydi dostlar bu aşk beni yakıyor

Yaktı içimi kül eyledi beni
Komadı derman hede emmi
Gelirsem yanına ayırt et yeri
Verme orayı kimselere emi

Çok yakınız anam,babam ve sen
Aralarında duruyor elvan emmimden
Gelirsem oraya koymayın yerimden
Bulamam sonra adresi bilmiyorken

Haydin dostlar selam vereyim sizlere
Hatıralar var görsen çizilen resimlere
Tek,tek ayırabilsem onu tüm mevsimlere
Bölüm bölüm izlemesi heves verir bizlere
10.04.2008
Bahattin Tonbul
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Verse Sana Ne

Sen gittin gideli, bir şey demedim
Umut sevda çekmiş, desen bana ne
Hayali karanlık, yar göremedim
İçime sıkıntı, verse sana ne
Bahattin Tonbul
7.6.2016

Bahattin Tonbul
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Versen Bambaşka

Seni buldu yaşasın
Unutulmaz bir aşka
Yarsiz dağı aşasın
Özlem dolu bambaşka

İnanılmaz sevdayı
Bomboş kalan odayı
Yerden doğan sedayı
Tuta bilsen bambaşka

Taşı sende atarsın
Kimi kime satarsın
Gönüllerde yatarsın
Bula bilsen bambaşka

Göremezsin hiç onu
Unutulmaz o sonu
Sevda desen çok konu
Aça bilsen bambaşka

Hakkı hakta bilendir
Ona sevda dilendir
Gönüllerde silendir
Deyi versen bambaşka
Bahattin Tonbul
23.9.2010

Bahattin Tonbul
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Verseydi Yeni

Bulunmaz  zenginlik, taşınmaz direk
Ana gibi nimet, saraydı beni
Baba gibi devlet, taşırdı yürek
Evlat gibi servet, verseydi yeni

Kimisi zamana, aşkı bıraktı
Kimisi şansına, ondan ıraktı
Göğsüm de acıya, gerçek çıraktı
Evlat gibi servet, verseydi seni

Yaradanın sırrı, saklı bedende
Neye bakıyorsan, ağlar dedende
Akan tüm suların, çağlar gidende
Evlat gibi servet, verseydi seni

Her şeyi değişmiş, geçmiş zamanla
Ayaklara sinen, koku amanla
Bilmeden bağlarmış, gönül dermanla
Evlat gibi servet, verseydi yeni

İçerimde azat, olmayı bekle
Rotasız gemiyi, ruhuma ekle
Geçmişi liman da, sevdamı tekle
Evlat gibi servet, verseydi seni

Esmer tenli sabah, olmayı özler
Heybeye yüklenip, sevdayı izler
Ağlayan gözleri, söyleten sözler
Evlat gibi servet, verseydin yeni
Bahattin Tonbul
21.11.2012

Bahattin Tonbul
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Versin

Sevdan yüreğimde, olmuşsa şair
Mutluğu bulmak, ona ne dersin
Gönülü yaşatan, hayata dair
Elinde ne varsa, o sana versin
Bahattin Tonbul
20.1.2014

Bahattin Tonbul
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Vesselam

Zaman akıp gittikçe, su misali yaşanır
Hakikata el açıp, ona verelim selam
Bize kalan anılar, bir anda da boşanır
O güzelim dualar, kabul olur vesselam
Bahattin Tonbul
6.4.2014

Bahattin Tonbul
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Vicdan Azaldı

Gönüller büyüdü, yürekler küçük
Akıllar çoğaldı, seven azaldı
Sevdadan uzaksan, hayaller göçük
Aileler küçüldü, vicdan azaldı

Yaralar çoğaldı, tedavi şarttı
Kansere düşenler, zamanla arttı
Sohbetler azaldı, dostluğu darttı
Aileler küçüldü, vicdan azaldı

Dağların ötesi, sevene yakın
Bedenler araçtı, hayale bakın
Denizler ötesi, göklere akın
Aileler küçüldü, vicdan azaldı

Muhabbet tükendi, konuşur diller
Zindanlar karanlık, yıldızı beller
Tendeki siyah ben, bahçede güller
Aileler büzüldü, vicdan azaldı

Allah’ım sonumu, hayırlara koy
Gölgeler ışıkta, çoğalmış boy boy
Yaralı yüreği, düşürmeden soy
Aileler küçüldü, vicdan azaldı

Bahattin sevgiyi, saklama közde
O yarin hayali, kaybolmaz gözde
Mutluluk aşkında, merttliğin özde
Aileler küçüldü, vicdan azaldı
Bahattin Tonbul
28.1.2016

Bahattin Tonbul
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Vicdan(KIzım Ecem'den)

Biri duruyor karşıda.Tıpkı sana benziyor.
Biraz daha masum.Seni baştan aşağı süzüyor.
''Bu mu ya kendimi mahvettiğim insan''dercesine.
Buruşturuyor yüzünü ve birden bire yok oluyor.
İçine giriyor tekrar ve sen ağlamaya başlıyorsun,nedensiz! ...
O senin vicdanın olabilir mi?
 Kimine göre vicdanlı,kimine göre masum,
Kimine göre de şeytanım ben.
Dibine çökmüş bir ayran gibiyim.
Zeytin yağı gibi üste çıkmak isterim.
Bunların hepsi bir yerde toplanmış ve yine o da benim! ....
15.1.2008
Ecem Tonbul
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Vicdanın

En kaza çevirdin, terkedip gittin
Duyguları çaldın, tükendi anın
Kaçyıldır yanımda, kanımda idin
Hiç mi sızlamadı, senin vicdanın

Sonunda kavuştun, anana sende
Hayaller tükendi, sorsan bedene
Gözlerim yaşlandı, ayrı gidene
Hiç mi sızlamadı, senin vicdanın

Acılara kattın, bunca ölümü
Çileler aktardın, gonca gülünü
Dertleri yükledin, yarsiz zulümü
Hiç mi sızlamadı, senin vicdanın

Terse dönecekse, bütün çarkımız
Geldim gidiyorum, yoktur farkımız
Yolunu buldukça, söyler şarkımız
Hiç mi sızlamadı, senin vicdanın

Her seherde karşı, olur umutlar
Dost düşman demeden, çıkan bulutlar
Gösteriyor kanıt, yabani otlar
Hiç mi sızlamadı, senin vicdanın

Susmakla bitmiyor, yarin sözleri
Fedai  dostlarım, kapat gözleri
Yetim ahı almaz, uyar bizleri
Hiç mi sızlamadı, senin vicdanın
Bahattin Tonbul
27.12.2014

Bahattin Tonbul
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Viranmış

Haykırayım erenler bana bakan yar değil
Sevdamın ötesinde,yaşananlar biranmış
Üzülerek ağlayan,bakan gözler o değil
Sevdasız kalan kalbim,gerçektende viranmış

Bu dünyanın sırrını,hiç düşünmeden sardın
Bir faninin ömrünü,toprağına sen kardın
Boşalan yüreğini,acep ne ile yardın
Haykırayım erenler,bana bakan o yarmiş

Ölümün çaresi yok,onu gerçek düşünse
Özlemin hiç tükenmez,gözyaşların silinse
Çocukluğum aklımda,hayallerim bilinse
Sevdasız kalan kalbim,gerçektende viranmış

Yare bakan gözlerim,hakikata eriyor
Cennet bahçelerinde,melekleri görüyor
Yaraların düzelmiş,hoş sedalar veriyor
Sevdasız kalan kalbim,gerçektende viranmış

Bu alemin içinde,eriyen buzdan dağım
Sonsuzluğun üstüne atılan sanki ağım
El açıpda yalvardım,tükenmez benim çağım
Sevdasız kalan kalbim,gerçektende viranmış
Bahattin Tonbul
9.10.2011

Bahattin Tonbul
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Virgül Koyulur

Yokluğun perdeymiş, yüce gönlümde
Nasıl açıldıysa, öyle soyulur
Sevdayı aşkını, taşır hüznünde
Noktadan çok önce, virgül koyulur

Ne kadar noktayı, koymak istersen
Elinde değildir, sevda göstersen
Hasreti acıyı, yarsiz kestirsen
Noktadan çok önce, virgül koyulur

Üç nokta sonsuzdur, bunu bilesin
Sevmeyen güzeli, kalpten silesin
Ulu tanrıdan sen, aşkı göresin
Noktadan çok önce, virgül koyulur

Cümleler tıkanır, yazmakla bitmez
Sevenler yakınır, hasreti gitmez
Bu nasıl bir özlem, mısralar yetmez
Noktadan çok önce, virgül koyulur

Terk edip gitsede, inmez o gözden
Sevenler birleşse, şarkılar sözden
Yaşanan son günde, aşkı bu yüzden
Noktadan çok önce, virgül koyulur

Bahattin’im dertli, her anı yaslı
Geçmiş aşıklara, yapsan kıyaslı
Kalp gözünden aldım, gitmez hiç aslı
Noktadan çok önce, virgül koyulur
Bahattin Tonbul
12.8.2012

Bahattin Tonbul
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Vur Allah'ım Sende Vur

Yüreğinde beyazı
Ellerinde dir sazı
Vur Allah’ım sende vur
Bitmesin artık nazı

Sor Allah’ım sende sor
Kimler yazmış bu yazı

Yaşadı ayan beyan
Yar atlı bazen yayan
Seven gönül sen dayan
Tat almış ondan hazı

Vur Allah’ım sende vur
Tükensin yarin nazı

Dert ortağı ihlasla
Aşk içilmiş bu tasla
Başını rahat yasla
Bükülmez artık pazı

Vur Allah’ım sende vur
Bağlasın dostu nazı

Geldim gördüm giderim
Hayal edip güderim
Dedi kodu ederim
Tükensin artık nazı

Vur Allah’ım sende vur
Kaybolmuş yarin nazı

Aşkın fazlası yalan
Bu canı yardan alan
Gölge yapmadan dolan
Bitsin artık bu nazı

Sor Allah’ım sende sor
Bağlanacak bu yazı
Bahattin Tonbul
12.2.2016

Bahattin Tonbul
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Vursa Sırtına

Yüreğine güneş, onunla doğsa
Gönlüne kar düşse, dinmez fırtına
Gökyüzünde bulut, ruhunu boğsa
Soldurur ışıklar, vursa sırtına

Ne gelirse gelsin, yardım edecek
Başkaları için, tasa edecek
O yar bu alemden, yalnız gidecek
Soldurur ışıklar, vursa sırtına

Söyle onlara da, bir şarkın olsun
Dudaklarımda hep, adın kaybolsun
Yitirme aşkını, güneşde solsun
Soldurur ışıklar, vursa sırtına

Ne varsa elinde, hayat misafir
Demişsin ya bana, mutlu ol şair
Ötesi kolaymı, aşkına dair
Soldurur ışıklar, vursa sırtına

Seven insanların, içinde doğar
Hava kararınca, karanlık boğar
Dışındaki hava, göğsüne sığar
Soldurur ışıklar, vursa sırtına

Bahattini yakan, sevdiği yardir
O yar kalbindeyse, sevdası ardır
Unutulur sanma, herzaman vardır
Soldurur ışıklar, vursa sırtına
Bahattin Tonbul
13.7.2013
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Vurulan

Benim sevdiğimi, sevenler duysun
Sevmek günah değil hakikat olsun
Göğsünde ateşe bir hedef koysun
Vurulan yüreği hapsetsin sana
Bahattin Tonbul
16.9.2012

Bahattin Tonbul
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Vurur Yüreğine

Hele geceleri bir sinek uykunu kaçırır
Sabaha dek döner üstünde
Burnumdan çıkan nefesin
Tüylerimi titrettiği gibi
Isıttığı anda vücudun hisseder
O vızz sesini

Uykun kaçar
Sevgini kalbini oynatır yerinden
Her şeyi şok eder bir an
Sesi derinden sessizce gelir
Birden bire de gider
Anlayamazsın göremezsin
Onu
Işığı yakmazsan
Rahatsız eder
Kaybetmezsen sen onu
Tıpkı bedenini saran aşk misali
Vınılar durur içinde
Sesi de derinden gelir
Sessizce
Bedenine iz bırakmış
Tatlı tatlı
Kaşır durursun
Her kaşıntıda kıpkızıl olur derin
Yırtarcasına
Sonsuza dek
Tırnakların acısı vurur yüreğine
Sevginin
Bahattin Tonbul
15.8.2010

Bahattin Tonbul
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Ya Bir Eksik

Bilinmedik, bir acı var, içimde
Anlamadım, ben fazlayım, rüyanda
Bir gariplik, bir hüzün var, içimde
Ya bir fazla, ya bir eksik, dünyanda

İçindeyim, seviyorum, yar seni
Düşünceyi, hareketi, keseni
Seviyorum, özlüyorum buseni
Ya bir eksik, ya bir fazla rüyanda

Dillerinle, kelimeler koymuşsun
Yüreğinle, hayalleri soymuşsun
Tüm dostlara, varlığınla, doymuşsun
Ya bir fazla, ya bir eksik, dünyanda

Anlam katan, selamlara, yer kalmaz
Derinlerden, esen rüzgar, sır olmaz
Kainatı, sel almışsa,  yıkılmaz
Ya bir eksik, ya bir fazla rüyanda

Ne ararsın, kendisinde,  ne varsa
Kendin iste kendin ara, o yarsa
Güzelliğin, aynasıdır, yararsa
Ya bir fazla, ya bir eksik, dünyanda

Bahattin’im, kısmet değil, bu hayat
Bütün kalbin, niyetliyse, sen dayat
Zor insanlar, görebilse, ilk fiyat
Ya bir eksik, ya bir fazla rüyanda
Bahattin Tonbul
7.4.2016
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Ya Rabbi

Her günümüz Cuma, hayırlar olsun
Karanlıklarında, ışık ya rabbi
Kalplerimiz hakkı, sevenle dolsun
Nefsime hakim ol, affet ya rabbi

Onun için güçlük, elbette yoktur
Her gecemiz kadir, ayları çoktur
Namazı kılmamız, gönülde oktur
Nefsime hakim ol, affet ya rabbi

İnançlı bir insan, arı gibidir
Güzel temiz helal, onun işidir
Hep güzel üretir, seven kişidr
Nefsime hakim ol, affet ya rabbi

Her yere konsada, özünde yazar
Yiyen müminlerin, gönlünü kazar
Allah’a yaklaşır, nankörü bozar
Nefsime hakim ol, affet ya rabbi

Orucu tutturan, inanç kuvveti
Tutturmaya sebep, onun hikmeti
İman ağacının, köklü şehveti
Nefsime hakim ol, affet ya rabbi

Yaradanım bize, Kur’an aşkı ver
Gecenin sırdaşı, güzel ahlak ger
Kalpler buz tutmadan, acıları ser
Nefsime hakim ol, affet ya rabbi
Bahattin Tonbul
10.9.2013
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Ya Sen

Son bakışındı ölmeden,gözlerime
Uzun uzun bakacak
Son gülüşündü hasta hane odasında
Yanımda sana sarılarak
Son öpüşümdü yanağından
Bir damla yaş akacak
Kaçırıyordun sürekli durmadan
Feri tükenmiş o simsiyah gözlerini

Çıkmıyordu sevinçten üzüntüden
Hıçkırıklara gark oluyordu o an nefesin
Korkuyordum çünkü  yutkunamıyordun
Ziyarete gelen seni sevenleri gördüğün zaman
Sanki boğulurcasına gözlerinden yaşlar akıyor
Hı..hı..diye çıkardığın nefes almada zorlandığın o an
Yüreğim parçalıyordu
Dayanamıyordum sana
Sırtımı dönüyor göz yaşlarımı tutamıyordum
Kalbim duracak gibi çarpıyor
Boğazıma dizilen tükürükleri yutamıyordum
Sonra
Sessizce aniden terk ettin veda bile yapmadan
Peki şimdi
O anları unutamıyorum ben
Ya sen…..
Bahattin Tonbul
15.4.2009
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Ya Sevip Öleceksin

Keskin kılıç üstünde,sende yürümektesin
Ayrılıp küstüğünde,acılar ekmektesin
Ateşler börttüğünde,sevdalar çekeceksin
Ya sevip öleceksin,ya çok bekleyeceksin

Bir hakikat uğruna,zaman nasıl geçiyor
Yaptığı tüm iyilik,gönülleri seçiyor
Yaşantıda fakirlik,bir kefenle biçiyor
Ya sevip öleceksin,ya çok bekleyeceksin

Mor dağlara kuş kondu,ürkünce uçup gitti
Gezdiği bu dağlarda,sanki ağırlık yitti
Fazladan ne eksilme,özlemlerde o bitti
Ya sevip öleceksin,ya çok bekleyeceksin

Nefsin üzüm ve hurma,tatlı şeyle doldukça
Saramadığım yarim,aşk sarhoşu oldukça
Bedenleri kaybolmuş,gülen yüzü soldukça
Ya sevip öleceksin,ya çok bekleyeceksin

Geçmişteki zamanı,vere bilir misin ki
Dağılan o saçları,örebilir misin ki
Ruhum üzüm salkımı,göre bilir misin ki
Ya sevip öleceksin,ya çok bekleyeceksin
Bahattin Tonbul
28.11.2010

Bahattin Tonbul
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Ya Şimdi

Elimi tuttuğunda
Dünyalar benimdi
Peki ya şimdi
Bahattin Tonbul
27.7.2013

Bahattin Tonbul
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Yad Ellerinde

Ruhumu attım,terk ettiğinde
Eserken unut, yad ellerinde

Aşkımı tuttum,ben yüreğinde
Seni unuttum,şans dileğinde
Acılarımı,içime gömdün
Ruhumu attım,terk ettiğinde

Sevdamı dağıt,dost ellerinde
Yüreğim kağıt,aşk bellerinde
Yok artık burada,sevgilim nerde
Eserken unut, yad ellerinde
Bahattin Tonbul
24.2.2009

Bahattin Tonbul
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Yağan Yağmur

Yar sevgisiz olamaz
Gönüllerde duramaz
Aşkı kaybedenlerin
Yürekleri hoş olmaz

Bırak yatsın yerinde
Sevda gönüllerinde
Yaratana sığınmış
Titreyen bedeninde

Sensiz kalpler durur mu
Susuz kalıp kurur mu
İçindeki ateşi
Yağan yağmur bulur mu
Bahattin Tonbul
2.2.2009

Bahattin Tonbul
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Yağan Yağmurları

Seven insan yalnız, olamaz ki hiç
Çok konuşmaz  yarin, içinde durur
Ağlayan gözleri, kurumaz ki hiç
Yağan yağmurları, güneşte kurur

Güneş çok erkenden, doğarda yakar
Damardaki kanlar, kendince akar
Gül dikenle  açıp, nefisce kokar
Yağan yağmurları, güneşte kurur

Senin aklında ki, geçenin değil
Ruhundan geçenin ateşi vurur
Anlat bana ey yar, aşk kolay değil
Yağan yağmurları, güneşte kurur
Bahattin Tonbul
24.7.2013

Bahattin Tonbul
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Yağan Yağmurların

Sensiz sabahların gelmez akşamı
Tütmeyen bacanın,yoktur ateşi
Karanlık dağların zordur yaşamı
Yağan yağmurların,solmaz güneşi

Yarinden ayrılan bir garip benim
Özlüyor yüreğim,titriyor tenim
Acı verir sensiz,yüzümde benim
Yağan yağmurlarda,solmaz güneşi

Esen rüzgarlarda yari görmüştüm
Gökyüzüne sonsuz yıldız örmüştüm
Parlayan şimşeğe,ateş sürmüştüm
Yağan yağmurların,solmaz güneşi

Geceyle gündüze,hasret olayım
Kalbindeki öze,yari koyayım
Bu dünyaya sensiz,nasıl doyayım
Yağan yağmurların,solmaz güneşi

Bahattin’im aşkı,arar dururum
Onun sevdasına,her gün kururum
Bu yaban elinde,cana vururum
Yağan yağmurların,solsa güneşi
Bahattin Tonbul
1.5.2011

Bahattin Tonbul
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Yağcılar

Güzel günler, yarle gelir farkına
İki yoldan, gelir bana, acılar
Neler dönmez, neler denmez, aklına
Laf olmasın, söz diyecek, yağcılar

Bir tek yarden, ayrı kalan, değilim
Genç yaşında, toprak olan, sevgilim
Ben olmazsam, dünya olmaz, eğilim
Laf olmasın, söz diyecek, yağcılar

Son dökülmüş, o güzelim saçları
Bir hastalık, son bulantı, maçları
Dönemiyor, yüreğinde koçları
Laf olmasın, söz diyecek, yağcılar

El sallıyor, uzaklardan, bakarsan
Oğlun ile, kızlarını, ararsan
Hatırlarsın, ona buna,sorarsan
Laf olmasın, söz diyecek, yağcılar

Sen olmazsan, burda beni, alacak
Gün gelecek, aşkın ile, bulacak
Açmayacak, tüm çiçeği, solacak
Laf olmasın, söz diyecek, yağcılar

Bahattin’im, hatırlarsın, yarını
Gül olmazsa, çiçek bulmaz, arını
Unutmaki, bu dünyada, karını
Laf olmasın, söz diyecek, yağcılar
8.7.2017

Bahattin Tonbul
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Yağdıkça Coşar

Yağdıkça coşar su, yağmur altında
Estikçe delirir, rüzgar uçurur
Eğildikçe ağaç, toprak tahtında
Öğütlere uyar, sevse kaçırır

Türküden türküye, dolanır durur
Yaz yağmuru birden, salınır vurur
Rüzgarıyla ufuk, tozuyla kurur
Öğütlere uyar, sevse kaçırır

Bağlarda benlenir, salkımla üzüm
Dallarda allanır, pullanır yüzüm
Öttükçe seversin, aşktır o gözüm
Nasihata  uyar, sevse kaçırır

Yaz güneşi boğar, ölümünü yaz
Solar bağ yaprağı, bağ dibini kaz
Ballı incir yaşar, alır isen haz
Öğütlere uyar, sevse kaçırır

Hayra yorulanı, severse düşler
Bekar sandığını, görmezse heşler
Taştan  yastığını, saramaz keşler
Öğütlere uyar, sevse kaçırır
Bahattin Tonbul
26.10.2013

Bahattin Tonbul
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Yağmur Başladı

Yağmur başladıysa, nasıl paslansak
Yanında birisi, olsa ıslansak
El ele utuşup, candan yaslansak
Dediği olmalı, seven insanın
Bahattin Tonbul
219.2015

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yağmur Damlaları

Akşamdan belli sürekli usul,usul yağıyordu
 Her damla ağaç dallarına vurarak sallanıyordu
 Durmadan pıt,pıt diye bir ses çıkarıyordu
 Adeta gök yüzü benim sevgim için ağlıyordu

 Tıpkı göz yaşlarım gibi durmadan akan
 Bitmedi hiç hep yağdı o sabaha kadar
 İçimdeki acıyı hala soğutamazdı bunlar
 Akıp sel olacak nerdeyse bütün bu damlalar
26.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yağmur İle Asena

Alçak olur Balıkesir ovası
Yüksek olur Erzurum'un yaylası
Ne yaptık ki kahpe feleğe
Dağlar dolmuş ikimizin arası

Suç sende mi,acep ondamı
Bir sevdadır yakar adamı
Gün geç tikçe bu hasretlik
Durmaz deşer kanadır yaramı

Yağmur'a benzetmişsin sen onu
Dillere destan olduk aşkımız konu
Sevdiğim benden istediğin bumu
Ne olacak şimdi ikimizin sonu

Deliler gibi aşık olmuşuz
Sana taparcasına vurulmuşuz
Duydum ki sende beni
Ona buna soruyormuşsun

Bahattin'im yağmur olup da yağsam
Bulut gibi dağları aşıp yanına varsam
Boynu bükük sevgili Asenam'ın yanına
Koşarak gidip de onu kucaklasam
(3.6.1979)

Bahattin Tonbul
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Yağmur Sevdamız

Ruhumu aldı gönül, ellerinden ne gelir
İçime çöktü hüzün, aşka hesap tutulmaz
Gözlerin derdi ömür, el içinde kim erir
Yağmur sevdamız ise, yar bensiz uyutulmaz

Mahkumum ben sevdana, kadermiş bu yaşantım
Anılar donmuyor ki, özleyip de boşandım
Karanlık gecelerde, hayaldermiş  yaşantım
Yağmur sevdamız ise, yar bensiz uyutulmaz

Karakış ayazında, eşelenmiyor toprak
Peşinden ağıt yaktım, düşmüyor sarı yaprak
Acılar yüreğimde, ateşi sanki çakmak
Yağmur sevdamız ise, yar bensiz uyutulmaz

Sevda ayrı tartılmaz, umut senin bedelin
Ne kadarda sıcaktı, bırakılmaz o elin
Akacak kana bedel, gözyaşları son selin
Yağmur sevdamız ise, yar bensiz uyutulmaz

Yıllar geçtikçe inan, yüreğime süzüldün
Benden ayrı kalınca, elbette çok üzüldün
Cennetine kavuşdun, melek olup düzüldün
Yağmur sevdamız ise, yar bensiz uyutulmaz

Bahattin bu alemde, kimler vardı arkanda
Dünyan artık çok yeni, sevdan artık farkında
Yılı sormadım bile, geçmiş artık kırkında
Yağmur sevdamız ise, yar bensiz uyutulmaz
Bahattin Tonbul
16.12.2014

Bahattin Tonbul
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Yağmur Tanesi

Yar ikimizde samimiydik ama
Aşağı dökülür yağmur tanesi
Alçalsa bulutlar, düşse gökyüzü
Telaşı boş görme, toprak hanesi

Deki yanındadır,  ne aşk ne keder
Tüm dünyayı versen, o yar ne eder
Hiçbirşey sen değil, topraktır kader
Aşağı dökülür yağmur tanesi

Çokca yağmur yağsın, şemşiyen evde
Sığınacak yer yok, ıslansın sevde
Dünyadan kupkuru, ayrılsan sende
Boşuna saklıyor, toprak hanesi

Nekadar üzülsen, ağrıyor başın
Gönül saray olsa, kimdir yoldaşın
Özleme dayanır, akar gözyaşın
Senide bekliyor, toprak hanesi

Dert etme sevdayı, içinde hüzün
Ufkunu kaybetme, çizgidir izin
Hasrete dayanmaz, kızarmış yüzün
Sevdanı bekliyor, yağmur tanesi

Bahattin düşündü, acı yılları
Yarsiz denemişti, bütün yolları
Umudu tükendi, kırık dalları
Sevgiyi bekliyor, yağmur tanesi
Bahattin Tonbul
6.6.2015

Bahattin Tonbul
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Yağmur'un Aşkı

Bahar olunca aşıklar sevinir
Yüklü bulutlar gökte gezinir
Sevdiğine kavuşmak için
Allaha yalvarıp ona güvenir

Bu gün hava soğuk, yağmur yağıyor
Büyük bir özlemle toprağa düşüyor
Sevgilisine varıp,okşamak için
Her küçük damla bir yer açıyor

Yılmadan usanmadan yarış ediyorlar
Hasretliğine biran evvel kavuşuyorlar
Acep bütün aşıklar yağmur gibi midirler
Her düşüşlerinde şıp,şıp edip seviniyorlar

Bu damla nereden kalktıda geldi
Hasretliği olan toprağı deldi
Yavaş,yavaş bir araya birikerek
Sevdiğine kükreyerek arayan seldi

Yaz boyu toprakta gezinir durur
Güneş ısısı ile sevdiği kurur
Aşk ateşi ikisini de kavurur
Sevda denen şey acep bumudur

Buhar olur göklere çıkar
Bulut olur yüksekten bakar
Gurbetlik boyunlarını da büker
Sevda ateşi yakarda yakar

Kış olunca sevdalılar üşümez mi
Kar olup da üzerine düşmez mi
Uzakta bulunan biz gibi aşıklar
Rüyasında sevdiği ile gezmez mi
(13.4.1979)
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yakacak İstiyorum

Aklımı kullandıracak
Fikrimi yıllandıracak
Benide nurlandıracak
Bir sevda istiyorum

Alıp beni saracak
Sevdasıyla yoracak
Ateşiyle yakacak
Bir sevda istiyorum

İstiyor istiyorum
Hakikat istiyorum
Umudun kapısında
Yaktırıp yakacak istiyorum
Bahattin Tonbul
14.7.2012

Bahattin Tonbul
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Yakaladım Desene

Yeni bir gül aşıladım göğsüme
Çiçek açtı renk vermişti gönlüme
Yaprağını koparacak cismine
Tuzak kurup yakaladım desene

Bu varlığın çok güzelde sesi var
Kafesinde dertli dertli ah yapar
Bu bülbülün yüreğinde aşk kokar
Tuzak kurup yakaladım desene

Güzel şarkıları nereden aldı
Yürağindeki aşk bambaş kaydı
O çiçeklerimi de yolmasaydı
Tuzak kurup yakaladım desene

O yolmasa solarmıydı çiçekler
Topraktaki bedeninde böcekler
Aşkımızı dilden dile verirler
Tuzak kurup yakaladım desene
Bahattin Tonbul
09,10.2008

Bahattin Tonbul
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Yakama Taksa Zalim

Yürüyenler duramaz
Sevda çeken soramaz
Ruhundaki sevgiyi
Kimseye konduramaz

Yüzüne baksa yarim
İçine aksa halim
Elindeki çiçeği
Yakama taksa zalim
Bahattin Tonbul
25.1.2009

Bahattin Tonbul
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Yakamadım Hiç

Işıksız yağmurlu,tüm gecelerde
Arayıp dururdum,ben sesimizi
Kitaplar arası,bu hecelerde
Okuyup bulmuştun,bak ismimizi

Çayırda dağlarda, o bahçeler de
Koşup da saklanıp,tutardın beni
Gökyüzünde uçan,bulutların da
Titreyip de yanar,unutmam seni

Sıcakla soğuğu,ölçen derece
Yakıp da yoruyor,yaralar seni
Sel olup da akan,coşan derede
Çağırıp dururdun,hatırla beni

Yürürken koşardın,yetişemezdim
Gittiğin yolları,bulamadım hiç
El ele tutuşup,erişemezdim
Karanlık geceyi,yakamadım hiç
Bahattin Tonbul
8.6.2010

Bahattin Tonbul
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Yakamaz

Çok yalınız kaldım,sizler gidince
Rüzgarı unuttum,serin esince
Eşi dostu sordum,yari görünce
Ben unutamadım,can terk edince

Bulutlar yüksektir,yağmur yağamaz
Sevgi bir dilektir,onu tutamaz
Karanlık bir kirdir,ışık parlamaz
Yarim unutmadı,ateş yakamaz
Bahattin Tonbul
3.2.2009

Bahattin Tonbul
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Yakamıyorum

Seni sökemiyorum,seven bütün kalbimden
Akan yıldızlardan da,sana bakamıyorum
Geceden korkuyorsan,in aşk merdivenimden
Gönlümdeki ateşi,sensiz yakamıyorum

Nefes aldı yelkovan, o akrebin kalbinden
Acılar yuvarlandı,o zalimin elinden
En sonunda özlemler,anlar aşkın dilinden
Ruhumdaki ateşi,sensiz yakamıyorum

Kesildi gökyüzünün,oluk oluk nefesi
Şimşeklerin içinde,kadın sevda kafesi
Sallandı ayrılığın,unutulmaz efesi
Özümdeki ateşi,sensiz yakamıyorum

Sevdanın eteğinden,döküldü acılarım
Salladı ayrılığı,unutmaz bacılarım
İsimsiz kahramandı,seven yağcılarım
Göğsümdeki ateşi,sensiz yakamıyorum

Düşürdü bakışları,ayrılan bensiz kadın
İçine tuz basaydım,kokmazdı inan adın
Susuz hasta aşkını,neden erken boşadın
Dilimdeki ateşi,sensiz yakamıyorum

İpoteği başkası,boşalttı yüreğini
Aşkın kurak hasadı,yok etti direğini
Dişlerinse yabancı,çiğnemez çöreğini
Ufkumdaki ateşi,sensiz yakamıyorum

Sen yanımda yok iken,kar kapladı gözümü
Buz tutmuş çocukluğum,kaybetmedim özümü
İlk tanıdığım anda,unutmam o sözümü
Kalbimdeki ateşi sensiz yakamıyorum
Bahattin Tonbul
28.1.2012

Bahattin Tonbul
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Yakan Ateşini Anne

Kalksan da gelsen yanıma,sarsam kollarını boynuna
Öpsem yanaklarını duysam o sıcaklığını
Çeksem nefesini içime doyası kadar
Canım annem çok özledim gelsen sabaha kadar
Uyanıp baksam yüzüne doymam akşama kadar
Annem demek bile içimi titretiyor durmadan
Bakma bana öyle yabancı gibi
Seviyorum seni anne gibi hala anlamadın mı
Var olan içimi yakan ateşini  anne
10.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yakan Seriyse

Ben o yari candan,haktan sevmiştim
Gittiği o yerler,tanrı eviyse
Onun için teni feda etmiştim
Senin aşkın beni yakan seriyse

Yer yüzünde açmış,nadir çiçekler
Yüreğimi sarmış,sensiz böcekler
Cennetini bensiz,gezsin melekler
Yarin aşkın beni yakan seriyse

Hasretini kaplar,esen rüzgarlar
O göğsüne saplar,bomboş bekarlar
Ayrılıklar yetmez,ateş yakarlar
Senin aşkın beni yakan seriyse

Doğaya salmışsın,bütün renkleri
Gökkuşağı yutmuş, o çelenkleri
Sonsuzlukta uçan,kelebekleri
Bulan aşkın beni yakan seriyse

Hatırımı kaldı,sensiz yılların
Saçımda dökülen,yersiz kılların
Ruhumda bir saldı,acı pulların
Sonsuz aşkın beni yakan seriyse

Bensiz boş duruyor,pamuk ellerin
Şarkılar söylüyor,susuz dillerin
Çokta kıvrak döner,ince bellerin
Sonsuz aşkın beni yakan seriyse

Dudağından düşmez,güzel anılar
Yanağında bitmez,yersiz tanılar
Umudum olmuştu,kalan kanıtlar
Sonsuz aşkın beni yakan seriyse

Bahattin’im hakka emanet oldum
Yarsiz günlerimle,sararıp soldum
Onun sevgisiyle gerçekten doldum
Senin aşkın beni yakan seriyse
Bahattin Tonbul
17.8.2010

Bahattin Tonbul
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Yakan Yar

Canım nar taneydin
Acılarım  içinde
Yalnız sen bir taneydin
Karanlıklar  içinde

Hasret çekermiydim ki
Gönül gözü açık yar
Salınıpda gelseydin
Hasretinle yanan yar

Kalkıp bana gülseydin
Görünürden kaçan yar
Bana acı deseydin
Yüreğimi yakan yar
Bahattin Tonbul
1.11.2009

Bahattin Tonbul
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Yakanın Kimdi

Gül benim gönlüme, gül ki seveyim
Mazide hatıran, duruyor şimdi
Sen olmayı seçtim, seni öveyim
Yüreğimde ateş, yakanın kimdi
Bahattin Tonbul
25.6.2016

Bahattin Tonbul
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Yakanların Var

Hiçbirşey olmuyor, hayalmiş bana
Arkandan ağlayıp sevenlerin var
Hayal alemleri acırdı sana
Mahkum olmuş gönül, yakanların yar

İçimi titrettin, sözüne kandım
Cahildim aldandım, aşkına yandım
Seninle hayatım, ebedi sandım
Mahkum olmuş gönül, yakanların yar

Benden kaçtığına, sözüm yok sana
Son sarıldığına, dönüp baksana
Ayrı kaldığında, inanmaz sana
Mahkum olmuş gönül, yakanların yar

Garibim çok yakın, bakanlarım var
Yarden ayrı kalıp, yıkanlarım var
Irmak olup taşıp, akanlarım var
Mahkum olmuş gönül, yakanların yar

Ölürsem sevdiğim, hep senin için
Geçmişim gidecek, bu dünya için
Doğuşum sen idin, ölümüm için
Mahkum olmuş gönül, yakanların yar

Bahattin can yakmaz, gönülde koymaz
Sendende ayrıca, bir mekan kurmaz
Başka bir güzele, ikramda sunmaz
Mahkum olmuş gönül, yakanların yar
Bahattin Tonbul
6.1.2014

Bahattin Tonbul
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Yakar

Yerle gökyüzünü, aldıda geldi
Yanacaksın ama,sakın ha korkma
Kaybetmiş özünü,solduran yeldi
Bittiğin o anda,boşluğa bakma

Güneşi getirdim,umut yüreğim
Yelesi savrulan,aslan meleğim
Hırçın bir kısrakmış,sana dileğim
Geçmişin rüzgarı,içimi yakar

Tek başına düşen, toprağa beldi
Aşk öyle ateş ki,taşınır yakar
Tükenmiş göz yaşım,akan bir seldi
Küllerin dumanı,ruhuma akar

Sadecik bir damla,su ol gözümde
Akacak yaşların,hepsi özümde
Tutuğum dilekler,vardı sözümde
Kaybolan dumanı,kimleri yakar

Yaramız derindi,çaresiz ahtım
O ağladıkça da,kayboldu tahtım
Geçmişi andıkça,tükenmez bahtım
Uzanan dumanı,gönlümü yakar
Bahattin Tonbul
27.5.2012

Bahattin Tonbul
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Yakar Adamı Canım

Ateşin üstünde,kaynıyor kazan
İçine atılanlar,hoplar durmadan
Seni bana vermişse,ulu yaratan
Yakar adamı canım,korkmayın ondan

İçine düşen sevda,durmaz kaynıyor
Sorduğu eşi dostu,ona bakmı yor
İkimizin sevdası,hiç anlamıyor
Yakar adamı canım,yürek hopluyor

Bakarsın geçmişine,durmadan döner
Her yiğidin sevgisi,içimi ezer
Bırakmadılar boşa,bak hayat küser
Yakar adamı canım,derinden gezer
20.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yakar Bizleri...Halil ibrahim Koçak'a sevgilerle

Gece rüyalarda senle soluyom
Nefes alıp verip, sensiz ölüyom
Doğmamış güneşi elle boyuyom
Sebepsiz ayrılık vurdu bizleri

Anneler sevdası çok farklı olur
Yar dediğin koku, yakar sizleri
Özlemler yürekte, ateş kor olur
Umudun elçisi bekler bizleri

Ne ana doldurur, nede babalar
Çektiğin ayrılık,hepten yaralar
Ak zannetsende yar, çoktur karalar
Umudun ateşi yakar bizleri

Senden ayrı olan, kaçıncı bayram
Anılar içimde karıştı ayran
Geçen bunca zaman,anlamsız seyran
Umutdun ateşi yakar bizleri

Şeytanın izini artık sili ver
Özlenen sevdayı, kalpte yakı ver
Çekilen acıyı, dille sarı ver
Umudun ateşi, yakar bizleri

Ben Halil İbrahim,sende canımsın
Sen olmazsan bile, akan kanımsın
Gölgeye sığınmış, öksüz yanımsın
Umudun ateşi, yakar bizleri
Bahattin Tonbul
29.10.2012

Bahattin Tonbul
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Yakar Mı

Derelerde ip atla
Yari elde unutma
Seveceksen tam sev ki
Onu yalnız bırakma

İçimden deli derler
Yüreğimde kütükler
Yari yok olanların
Ruhlarında gezerler

Sevgi bağı kopmasın
Yüreklerde durmasın
Sevenin ömrü azdır
Toprakları kazmasın

Ay güneşten korkar mı
Seven yare bakar mı
Ayrı,ayrı duramaz
Aşk bileni yıkar mı
Bahattin Tonbul
20.12.2008

Bahattin Tonbul
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Yakar Parçalar

Gelmişim ben elli dört yaşına
Allah’ım artık yüreğime baksana
Bundan sonra yanacak gönlüm
Hiçbir şey hissetmiyor anlasana

Kalmamış gençlik yıllarımdaki güç
Bitmiş içerimdeki karalan sevinç
Sevdiğimi aldın bu dünyada sen
Yalnız yaşamak geceleri daha korkunç

Vakit geçmiyor,olmuyor sanki hiç sabahlar
Yüreğimi yakıyor sessizlik adeta yaralar
Kimse bakmaz sana,baksalar da anlamazlar
Ateş bilir herkes düştüğü yeri yakar parçalar
9.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yakar Yüreğin

Sevilen güzele özlemle bakma
Yiğitler gelince hasret giderir
Yar tadına alıp,su gibi akma
Çaresiz sevene bomboş bakılır

Attın son şalı,almaya geldim
Ağrıyla sızıyı,yaymaya geldim
Gönüldeki kuşu,salmaya geldim
Hasretle özlemin,yakar yüreğin
Bahattin Tonbul
3.11.2010

Bahattin Tonbul
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Yakardı

Ne güzel dudakları vardı
Ateş gibi sıcacık tertemiz yakardı
Hele ağzı o kadar tatlıydı ki
Mis gibi kokardı
Mis
Bedenime değdiği o dudaklar
Adeta güneş olmuş yakardı
Hele o gözler
Simsiyahtı
Zeytin gibi  o gözler
Buğulanmış bana
Ağlar gibi bakardı
Her bakışta yüreğime
Sellisulu akardı
Aktığı gibi de
Yüreğimi sonsuza dek yakardı
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Yakarım

Aşk yarası derin olur bu elden
Gönül ferman dinlemiyor kimseden
Yar yüzünü örtmüş bakıp göremem
Oda çekip gitmiş bana söylemeden

Çok derdim var acım büyük dostlarım
Yarim elden gitmiş durmaz ararım
Ona adadığım bu canıma bakarım
Hayat bomboş yüreğimi yakarım
28.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yakarım Dünyayı

Yakarım dünyayı yanan şu gönlümde
Öyle alev kaplamış ki tüm sıcaklık içimde
Bilemezsin neden dumanı çıkmaz bedenimde
Sevdiğim yarin üstüne kara toprak örttümde

O kara toprak karalttı yalnız kalan bağrımı
Varımı yoğumu hatta alsaydı benim canımı
Yetmemiş gibi gözlerimin koymadı dermanını
Ayırmazdım yanımdan yıllarca bağışlardım kanımı
9.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yakarım Seni

Ruhu görse de
Rabbim örse de
Toprak börtse de
Sevda bitsede
......Arar dururum
......Yakarım seni

Gönlünde yanar
İçim hep kanar
Sebepsiz anar
Durmadan banar
......Arar dururum
......Yakarım seni

Sensiz olmuyor
Gönlüm dolmuyor
Hakla solmuyor
Hakkı bulmuyor
......Arar dururum
......Yakarım seni

Sensiz eğilip
Birden serpilip
Göğe çekilip
Hakkı bir bilip
......Arar dururum
......Yakarım seni

Hakkı yemezdin
Dilek demezdin
Yare vermezdin
Beni sevmezdin
......Arar dururum
......Yakarım seni

Bensiz gezmezdin
Gönül ezmedin
Yürek çizmezdin
Hasret çekmezdin
......Arar dururum
......Yakarım seni
Bahattin Tonbul
11.12.2009

Bahattin Tonbul
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Yakarmıydın

Yar aşkıyla yana yana
İçim olmuş bir kamera
Bu dünyada versen mola
Selamımı alırmıydın

Dilden dile akan gönlüm
Yanlız dünya olmuş çölüm
Benden ayrıldığın o gün
Selam versem dönermiydin

Çok ağladım çok sızladım
Yarim sana doyamadım
İçimdeki acı tadın
Kazısaydım bakarmıydın

Geçmişimiz çok güzeldi
Yürekdeki aşk ezildi
Hastalığın yenilmişti
Metastasın aldı seni

Yağan yağmur ıslatıyor
Aşk ateşi acıtıyor
Yalnızlığın karartıyor
Yak deseydim yakarmıydın
Bahattin Tonbul
30.08.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Yakarsa Eğer

Yakar içini,yandı sanarsın
İçindeki aşk,onu anarsın
Onsuz bu dünya,olduramazsın
Yaratan seni,yakarsa eğer

Uzak olmayın,siz o canlardan
İçindekiler, uzaklaşmadan
Yakar bedeni,duman çıkmadan
Yaratan seni yakarsa eğer

Bakmayın ona,deli gibidir
Çok aşıklar var,gerçek velidir
İçindeki aşk,Allah yeridir
Yaratan seni yakarsa eğer

Uzak kalmayın, bu aşk yayılır
Dünya durdukça,heyecanlıdır
Kimi hasrettir,kimi ayrılır
Yaratan seni yakarsa eğer
Bahattin Tonbul
1.09.2008

Bahattin Tonbul
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Yakınlaştırır

Hüzün çiçekleri, umudu aşar
Sevenleri heran, karşılaştırır
Cennet kokular, gönülde yaşar
Aşk karekterini, yakınlaştırır

Sevdama  yağmurlar,  hep ağlayacak
Göz yaşlarını da, o bağlayacak
Ateş düşmüş teni, kim dağlayacak
Seven aşk kararı, yakınlaştırır

Her insan bir yağmur, tanesi gibi
Kimi an çamura, karışır tabi
Yaprağına düşer, akar sel gibi
Seven aşk kararı, yakınlaştırır

Gerçek sevda deyip, gülüşü arar
Yaşlanmış gözleri, umudu yarar
Gönül almış başı, alınmış karar
Seven aşk kararı, yakınlaştırır

Sevenin gönlünde, acı gösterme
Rüzgara kapılmış, ruhu estirme
Kötü yolun adı, olmuş kestirme
Seven aşk kararı, yakınlaştırır

Bahattin’im gülüm, bahçemde durur
Taş yürekli sevda, gönlümde kurur
Gecesi gündüze, aşk ile vurur
Seven aşk kararı, yakınlaştırır
Bahattin Tonbul
13.2.2013

Bahattin Tonbul
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Yakıp Korlanır

Ha deyince canım gönül dalda sallanır
Sallandıkça etrafında yüreklenir dallanır
Bu yürekler birgün elbet olgunlaşır ballanır
Ölüncede ateş olup etrafını yakıp korlanır

Kor deyipde geçme yakar içten içten adamı
Söyle canım insan hiç de sevdiğini yakar mı
Sevda ateşi uzun yıllar orda burda yanarmı
Normal ateş olsada bu yürekler onu takarmı

Yakacaksa zaten yanmak isteyen yanar bu dünyada
Senin benim elimde değil  kaplanmış ulu bir deryada
Kim ne derse desin sen gelmeden güneşte belkide ayda
Baksana' hamdım,piştim,yandım' dememiş mi mevlanada
18.03.2008
bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yakıp Tükettim

Kalk artık bu eller,yalnız olmuyor
Seni seven bu yürek,aşka doymuyor
Canından çok can aldın,içi kanmıyor
Severdin onu yarim,hayat yetmiyor

Yağacak yağmurlara,doymadı içim
Esecek rüzgarlarda,sanki bir hiçim
Bana sorduğu an,o yari seçtim
Unutulmaz zamanı,yakıp tükettim
Bahattin Tonbul
11.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yakma

Eğil de yüzüme bak
Sofraya konan tabak
Sevenlerin halinden
Sevgiler olmuş kabak

Kısmetini bırakma
Bir bardak suya çakma
Yari ayrı olanın
Yüreğini sen yakma
Bahattin Tonbul
27.1.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yakma Be Gönül

Her gün yanan ateş karşımda durmaz
Seven yüreklerde, dermanda kalmaz
Bu aşk bu sevdalar dilde dolanmaz
Yanan tüm canları yakma be gönül

Buram buram terdir sevdası bitmez
Kalbindeki ateş delip de geçmez
Dumanı olsa da eli titremez
Yanan tüm canları, yakma be gönül

Yağmurun rüzgara diyeceği var
Yürekte yaşayan aşkını arar
Yaratanı almış,boşluğa bakar
Yanan tüm canları,yakma be gönül
Bahattin Tonbul
05.10.2008

Bahattin Tonbul
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Yakmadım

Senin dışında kimseye bakmadım
Yalnız kalsamda ben yarsiz akmadım
Neden sen içime sığmıyorsunki
Yüreğine ateş basıp  yakmadım
Bahattin Tonbul
8.7.2012

Bahattin Tonbul
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Yakmanı Özlüyorum

Bensiz aşkın melerse
Yüreğini delerse
Elaçıp da dilerse
Sevdanı özlüyorum

Geri dön bak yüzüne
Sevda sarmış özüne
Sürme çeksen gözüne
Gülmeni özlüyorum

Özünü özüme katıp
Ateş içinde yatıp
Sana ışıksız bakıp
Yanmanı özlüyorum

Yaşatılana değil
Aşkın önünde eğil
Gittiğin o yol meğil
Sevmeni özlüyorum

Yaşananlara bakın
Sevip gönüle akın
Ölüm hasrete yakın
Bakmanı özlüyorum

Güneş nasıl ısıtmış
Gönül kalpde asitmiş
Aşkın tende basitmiş
Yakmanı özlüyorum
Bahattin Tonbul
6.11.2011

Bahattin Tonbul
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Yakmasa

Uzatmayın gönlünü
Ne yarde ne özünü
Sevda dediğin güzel
Kaybetmiştir gözünü

Bu ışıklar yanmasa
Yağmur olup akmasa
Seven divane gönlüm
Ateş olup yakmasa
Bahattin Tonbul
18.5.2009

Bahattin Tonbul
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Yakmışsa Meğer

Orda sevgili tek eşim yaşar
Üstünde çiçek çevresi kokar
Bu nasıl bir aşk yürekte taşar
Sancılar içinde,kalbine sokar

Ormanı gürdür toprağı yeşil
Seven yürektir seni belirtir
Gönlümdeki aşk çıbansa deşil
Damarımda kan yakar delirtir

Uzaklarda yar,hasreti çeker
Acılar beni,yakarsa eğer
Rüyalarda kim,kimleri eker
Sevgilim ateş,yakmışsa meğer
Bahattin Tonbul
16.5.2009

Bahattin Tonbul
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Yaksana

Sen olmadan çok söyledi yüzbinler
Gönlüm hala dediklerini dinler
Acı tatlı gelip gitti seneler
Hakikatı toprak olmuş yaksana

Karanlık gecede yıldızlar kayar
Damarımda akan kanlar tam boyar
Gelmiş geçmiş tüm insanlık hep sayar
Hakikatı toprak olmuş yaksana

Arı dillim sen benimle oyalan
O mekanda bensiz iken dayılan
Seven gönül oynamadan koyulan
Hakikatı toprak olmuş yaksana

Sevda çeker sensiz olan gökyüzü
Gölgesi yok güneş sarmış yer yüzü
Acılarda ağlar olmuş sol gözü
Hakikatı toprak olmuş yaksana

Üç maymunun bahçesiymiş o günler
Gelip geçti en sonunda seneler
Hayalinden hiç gitmiyor o dünler
Hakikatı toprak olmuş yaksana
Bahattin Tonbul
13.5.2012

Bahattin Tonbul
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Yaksın Bedeni

Acıyan yüreğimdi,koca dünyada
Aşkım sevilmeliydi,insan yaşarsa
Sensiz olamıyorum,kalbim dayansa
Tutamadım kendimi,yarim  şaşarsa

Alı verin canımı, tutmayın beni
Bırakın o sevdamı,yaksın bedeni
Bahattin Tonbul
16.1.2009

Bahattin Tonbul
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Yaksın Ha Yaksın

Aşkım güneş seni arkasına mı aldı anlayamadım
İçime alıp sana sarılıp  doya doya koklayamadım
Daha yeni kendimize gelmiştik emekli olacaktım
Ateşin yakıyor içimi diye gölgeye bile kaçmadım

Sanki güneşi besleyen parlatan kaynak gibisin
Ara sıra bulutlar gölge ediyor sakın yılmayasın
Sana ihtiyaçları olan dostların ben ve çocukların
Daima ateşin hiç sönmeden onları yaksın ha yaksın
15.02.2008
Bahatin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yaktı Mı?

Seni arar şu gönlüm
Ayrılık bana zulüm
Uzak duran bu elde
Kırıldın mı sen gülüm

Dallarına baktın mı
Bıçak vurup açtın mı
Sızlayan o kalbinde
Yare ateş yaktı mı
Bahattin Tonbul
10.1.2009

Bahattin Tonbul
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Yalan

Dünya bir bulut, kime sormalı
Dünya bir umut, nesi olmalı
Eğer seviyorsan, hakka sen inan
Gördüğün hep  rüya, inan ki yalan

Dünya bir yaşam, elbet olacak
Seven gönüllere bir yar dolacak
Sende sever isen, senle doğacak
Gördüğün hep  rüya, inan ki yalan

Çocukluğu varmış, dünyaya alış
Yaşadığın gençlik, elbette yarış
Yaşlılık diyorsan, oda son varış
Gördüğün hep  rüya, inan ki yalan

Vallahi billahi, hepsi de yalan
Sevmiş gönüllerde, severek kalan
Aşkımın elçisi, yürekte dolan
Gördüğün hep  rüya, inan ki yalan
Bahattin Tonbul
19.11.2015

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yalan Bu Dünya

Geçmişi unutmak çok anlamsız geliyor
Yüreklerdeki hasret,günden güne eriyor
Hayat ne yaparsan yap,hala devam ediyor
Yaşarsam eğer dualarım onun için sürüyor

Yalan bu dünya sevgiden gülmeden yoksun
Asırlarca zengini fakiri bir arada yaşayıp dursun
Bütün bunların hepsi sanaldı haberin olsun
Gerçek dünyada ne yenir ne içilir bilemiyorsun
3.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yalan diyemem

Seviyorum seni yalan diyemem
Ağlarım artık sensiz gülemem
Hayalimde bir sensin başka göremem
Çok seviyorum seni yalan diyemem

Biraz ağlamaya çalış zalim olma
Korkma gel aldatır sanma
Çok seviyorum caka yapma
O ufacık kalbine yabancı olma

Yeter artık gel ne olur
Aşıkların yeri semada bir olur
Çektirme bana acı kalbimde iz olur
Yalvarıyorum sana ne olur.
(27.01.1972)

Bahattin Tonbul
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Yalan Dolan

Hayatımın en güzel, yıllarıydı o zaman
Bitmez tükenmez sandım,dünya nimeti yalan
Kimse dönüp bakamaz, yere düştüğün zaman
Sevdasına hayransın, gerisi yalan dolan

Uyan sevgili dostum,çalış çabala kazan
Yaşanan herşey sanal, umudun olmuş sazan
Eğrisi doğrusu yok,tükenmiş artık yazan
Sevdasına hayransın, gerisi yalan dolan

Dinle hele kalbini,toprak aşkıyla yatan
Sevdan mahkum olmuşsa, Allah aşkıyla tapan
Hayallere kapılma, gönüllden alıp satan
Sevdasına hayransın, gerisi yalan dolan

14.4.2017

Bahattin Tonbul
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Yalan Dünyada

Sen güllerin derdine güller kıskandı yine
Yüreğimdeki ateş durmadan ağlar Gine
Bana bakma merhamet etme
Yak yaka bilir sende
Sevda daha sürer bu dünya durdukça
Yaşadıkça benim bedenimde
Ağlamaktan göz yaşlarım kurudu
Kalbimdeki yara
Sonbaharın yapraklarıyla soldu

Gördüm mü yıkılmayan yeşillik
Karla buzla üstü örtülü dondu
Tıpkı senin bedenin toprak
Benim ruhumda oluşan acıların sonsuzluğu
Sevdamızı yıldırmadı yaşamda
Yutkunamıyordum hepsini burada
Çünkü şu anda sen yoktun yanımda
Ayrılığı sancısı duruyor bağrımda
Hala ne arayıp ne soruyorsun
Sonsuz olmayan……….
Sensiz şu yalan dünyada
Bahattin Tonbul
25.12.2008

Bahattin Tonbul
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Yalan Dünyanın

Bekletme yarini, durdur cananı
Gitmesin içinden, tutsak sayanın
Tükenmez dertlere, aşka kananı
Gelip hepsini sil, yalan dünyanın

Bu nasıl sevgi tutamaz oldun
Güneş doğdu kalbe, bilmeden soldun
Allah’ın yanında, günahsız kuldun
Gelip hepsini sil, yalan dünyanın

Yağmurun damlası, düşmez güllere
Sevdanın yıldızı, aksa ellere
Söylenen şarkımız,dilden dillere
Gelip hepsini sil, yalan dünyanın

At onu sat bunu, gelsin erenler
Acıyı tatlıyı, farklı görenler
Aşkına köledir,acı verenler
Gelip hepsini sil, yalan dünyanın

Uyan artık bunca, zaman geçmesin
Hayalin umutsa, acı çekmesin
Cennette melekler bizi beklesin
Gelip hepsini sil, yalan dünyanın

Dehası yanında,kendisi uzak
Sevda çeken gönlü, nedenmiş ırak
Allah’ı unutma, geçmişi bırak
Gelip hepsini sil, yalan dünyanın
Bahattin Tonbul
19.8.2014

Bahattin Tonbul
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Yalan Dünyayı

İşte bak bir gelincik tanesi sallanmaya başladı
Rüzgardan yaprağı tek,tek düşmeye de başladı
İnsanın vücudunu okşayan bir bahar yeli gibi
Hepsi onlara eğildi papatyalar başlarını kaldırdı

Karanfillerin kokuları gelmeye başladı
İğdelerin kokusu sardı bütün ovayı
Oralarda gelip gezen koklayan havayı
Yaşa da anla sende bu yalan dünyayı
27.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yalan Zeka İşi

Yalan zeka işi, dese inanma
Dürüslük cesaret, bunu bilesin
Aklın yetmiyorsa, yalana kanma
Doğruyu söyleyip, candan gülesin

Heran hergün doğru, söyle yanmazsın
Denilen herşeye, boşa kanmazsın
Hatırlat diyene, bomboş sanmasın
Doğruyu söyleyip, candan gülesin

Hayaller gerçek mi, beklemelisin
Bekletmeyi seven, aşk demelisin
Hayat umut değil, gülmemelisin
Dürüslük cesaret, bunu bilesin
Bahattin Tonbul
12.12.2013

Bahattin Tonbul
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Yalancı Bahar

Sen gidince bende,kaybolmaz arı
Esen rüzgarlarda,tükenmiş bahar
Dalda ayva sarı,limonda sarı
Bir tek sen değilsin,yalancı bahar

Yalancı bahara,aldanan yarim
Gönlünü özüne, bağlayan yarim
O alemde bensiz,çağlayan yarim
Bir tek sen değilsin,yalancı bahar

Badem ağacını,çiçekler sarmış
Kardelenler yazın,nasıl ağarmış
Papatyalar aşkla,karları yarmış
Bir tek sen değilsin,yalancı bahar

Karınca telaşlı,almış yolunu
Bahar mı şaşırmış,gerçek solunu
Güz mü erken gelmiş,bırak kolumu
Bir tek sen değilsin,yalancı bahar

Her mevsim güzeldir,yaşamayı bil
Gülün üzerine,konmazsa bülbül
Umut her şeyindir,unutma gafil
Bir tek sen değilsin,yalancı bahar

Sıcak nefesinle,üfle dağlara
Sevdayı bağlayan,sonsuz bağlara
Gönlünü atarsan,yarsiz çağlara
 Bir tek sen değilsin,yalancı bahar

Tükense sonbahar,bitmez nefesim
Onu çok sevmiştim,gitmez hevesim
Gönlümü bağlayan,aşktı kafesim
Bir tek sen değilsin,yalancı bahar
Bahattin Tonbul
29.8.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yalancı Dünyada

Sanmayın yön veremen, sevdanın bakışına
Çok dostum arkadaşım, benden önce terketti
Allah yolunu çizer, gözyaşı akışına
Şu yalancı dünyada, yaşanılan hikmetti

Cesareti kırılan, kırık bir aşk hanesi
Sevdiğinden ayrılmış, ölümdür bahanesi
Yüreğinde saklamış, odur bak birtanesi
En endamlı bakışla, yaşatılan hikmetti

Koskoca bu alemde, sevgi bende birliği
Kendini düşünürse, yaşatır bencilliği
Yalnızlığa götürür, bulamazsın denkliği
En muhteşem bakışla, yaşatılan hikmetti

Harcadıkça çoğalan, gönüllerde sevgidir
Dostluk gül olmaksa, dikeni de övgüdür
Yaprağına kul oldun, hava suyu dengidir
Şu yalancı dünyada, yaşanılan hikmetti

Zenginlikle güzellik, zaman ile geçici
Sevdayı taşıyanlar, elbetteki seçici
Ölümsüz servetini, harcayansa biçici
Şu yalancı dünyada, yaşanılan hikmetti

Bahattin sen gönlünü, hele bir hoş tutuver
Sabreden sevenleri, hayaline katıver
Dönecek devranında, şüphen varsa atıver
Şu yalancı dünyada, yaşanılan hikmetti
Bahattin Tonbul
22.2.2014

Bahattin Tonbul
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Yalandan Aşıkmış

Sevgi saç bitmezse,seven utansın
Söylenen sözleri,gerçek değil mi
Kalbinde   sızlayan,ateş uyansın
Yalandan aşıkmış,öyle değil mi?

Seninle sevişti bütün bu yüzler
Sana bakıp ağladı bütün gözler
Sevdaya aşk katıp,hep seni özler
Yalandan aşıkmış öyle değil mi?

Karanlık gecede gelmez sabahlar
Umudu saklamış,yarsiz ahmaklar
Seviyorum diye,seni araklar
Yalandan aşıkmış öyle değil mi?

Ekeni bellidir,bakanı belli
Göğsüne dikilen,sevda bedelli
Yarini bırakıp,gitti gideli
Yalandan aşıkmış,öyle değl mi?

Kardeşten yakındı,neden yok saydık
Maziye bakarak,günü hak saydık
Beyazla siyahı,katıp ak saydık
Yalandan aşıkmış,öyle değl mi?

Zaman geçip gitti,yarden ayırdık
Onunla yaşarken,özü kayırdık
İçim buruk harap,kalpde çayırdık
Yalandan aşıkmış,öyle değl mi?
Bahattin Tonbul
21.4.2012

Bahattin Tonbul
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Yalınız Uçar

Geceler gündüzden, durmadan kaçar
Yalan ile doğru, gönülden naçar
Güneş yalnız doğsa,doğayı açar
Gök yüzünde kartal, yalınız uçar

Sabreden selamet, kavuşur elbet
Bela senden uzak aşktır alamet
Gönülde yaşayan,olsun selamet
Gök yüzünde kartal, yalınız uçar
Bahattin Tonbul
1.6.2013

Bahattin Tonbul
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Yalınız Yanma

Acın geçti ama, yaran duruyor
Uzaktan bakınca, ağladım sanma
Sensiz buralarda, sevdan kuruyor
Gittiğin o yerde, özleyip yanma

El ele tutunca, ısınır içim
Ateşin altında, yanarsan hiçim
Dal odun yoktur, cehennem için
Gittiğin o yerde, yalınız yanma

Herkes ateşini, kendi getirir
Attığın dost gülü, beni yitirir
Diller taşa değmez, sevda bitirir
Gittiğin o ilde, yalınız yanma
Bahattin Tonbul
5.1.2013

Bahattin Tonbul
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Yalınız Yapamıyorum

Seninle tanışınca yeniden doğdum
Ayrılınca bu dünyadan bak yok oldum

Bilmiyorum ama her halde sarhoştum
Artık kendi mi bile tanımıyordum

Geçmişi hatıralarla yaşıyorum
Onlar avutmasaydı boğuluyordum

Buralarda sesini duyamıyorum
Çık gel artık yalınız yapamıyorum
Bahattin Tonbul
21.10.2008

Bahattin Tonbul
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Yalnız Bana Gülesin

Sanma uğurlanmazsın, ben hayaller kurdukça
Seven insan ölmezmiş, bunu böyle bilesin
Dünyaya bıraktığın, emanetler durdukça
Unutulması zordur,  yalnız bana gülesin

Yalancı dünyada sen, bense burada yarım
Toprak olmuş beden, sensiz hala bekarım
Uzaklarda değilsin, hayalinle yaşarım
Unutmam unutulmaz, yalnız bana gülesin

Canından çok sevdiğin, eğer toprak olursan
Bedeller ödeyen o, Allah’ını bulursan
Güle güle sevdiğim, cennetinde solursan
Unutmam unutulmaz, yalnız bana gülesin

Resmini kucaklayıp, kimselere vermedim
Hüzünlüydü sevenler, seni yalnız görmedim
Çok genç yaşta kaybettim, muradıma ermedim
Unutulması zordur,  yalnız bana gülesin

Yazarsanda gönülde, belkide bir hecede
Hayalini kurarak, yokolmazsın gecede
Sevdan içimi yakar, son olsun bilmecede
Unutmam unutulmaz, yalnız bana gülesin

Bahattin hüzünlüydü, seneler onsuz geçti
Sonsuza dek yaşatan, şarkılar türküler seçti
Ruhunu al koymadı, onsuz bu canı heçti
Unutmam unutulmaz, yalnız bana gülesin
Bahattin Tonbul
5.01.2016

Bahattin Tonbul
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Yalnız Bırakmayın

Benim bu halimle dünyanın
Kötü haline sakın bakmayın
İçimdeki yara derin aldırmayın
Çok seviyorum onu yalnız bırakmayın

Gönlüm küsmüş,ışığımda kararmış
Bakmayın ona içi tuhaflaşmış
Çok acı çekmiş belli sürekli yanmış
Allah aşkı ona çok yaralar açmış
21.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yalnız Çekerdik

Göz göze seviştik gitti o yıllar
Birlikte yaşarken,yine özlerdik
Koskoca dünyadan,göçen canlılar
Yok olan hasreti,nasıl çekerdik

 Senle olan kalbim,yanar içimde
Tutuşmuş bedenler,toprak ininde
Gece karanlıkta gündüz düşümde
Hayalimde gezer,hala  silmedik

Bilmedik çekmedik,aşkı yaşarken
Sevdayı silmedik,kalpte taşarken
Gönülden gönüle,ruhu aşarken
Kaybolan hasreti,yalnız çekerdik
Bahattin Tonbul
18.2.2011

Bahattin Tonbul
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Yalnız Dağları

Dost olmaz sol yanın, ayrı değildir
Sararıp olgunlaş, öksüz bağları
Hiç mi izlemedin, neye meğildir
Sıcacık yüreği, yalnız dağları

Üşümesi haktır, canım yanacak
Seven gönüllere, kimler kanacak
Ömrümü alsan da, öksüz kalacak
Sıcacık yüreği, yalnız dağları

Seni bekliyorum, özletip gelme
Benden uzaklarda, eğlenip gülme
Yari sevdiğini, de  sakın ölme
Sıcacık yüreği, yalnız dağları

En önemli olan, hasret çekmesi
Aşkını salmadan, geri gitmesi
Güllerin dalında, bülbül ötmesi
Sıcacık yüreği, yalnız dağları

Artık biliyorum, üzülmüyorum
Ayrı kalsam bile, ezilmiyorum
Çektiğim acıyla, süzülmüyorum
Sıcacık yüreği, yalnız dağları

Bahattin’im sana, ihanet olmaz
İnsanı sevdiyen, anısız kalmaz
Yanan muma ateş, atsanda solmaz
Sıcacık yüreği, yalnız dağları
Bahattin Tonbul
16.2013

Bahattin Tonbul
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Yalnız Diken

Nefes bitti,ses gitti elimizden
Eşe dosta sormadık
İflas eden kalbimizden
Sevda çekip terk edince
Bulmadık hasretinden

Kayboluşu beni yaktı
İçten içe dolaşırken
Günden güne cana aktı
Damarımda karışırken
Sevdiğim kız gece baktı
Gün ışığı katışırken

Eşe dosta söyleyemem
Rüyaların kaybolurken
Uzakları hiç göremem
Nefes alıp solur iken
Acıları dindiremem
Kalbe batmış yalnız diken
Bahattin Tonbul
5.7.2010

Bahattin Tonbul
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Yalnız Gecelerime

Yağmur olup inmedim
Sevgi olup sinmedim
Yarim için ölmedim
Yalnız gecelerime

Sevdam elli yar belli
Toprak belli can telli
Gönüllerde han belli
Yalnız gecelerime

Alaca’dan ben geldim
Ona kalbimi verdim
Yüreğinde son yeldim
Yalnız gecelerime

Geçmişim sanki destan
Özüm olmuş bir bostan
Unutmam seni yastan
Yalnız gecelerime

Uzun yıllar hep koştuk
El ele nasıl coştuk
Sever iken çok hoştuk
Yalnız gecelerime

Sevgim inan sönmedi
Ruhum senden dönmedi
Hala acım dinmedi
Yalnız gecelerime
Bahattin Tonbul
24.12.2010

Bahattin Tonbul
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Yalnız Geçen Anı

Yalnız geçen anı, yok edebilsen
İçine acıyı, alabilirsin
Yarinden ayrılıp, özleyebilsen
Toprağa aşkını, salabilirsin

Yaralardan yara, açılmış olsa
Karanlık geceyi, ışıta bilirsen
Hasret çeken gülün, bekleyip solsa
Umudun mahkummuş, tuta bilirsen

Dalından kopacak, kırık bir yaprak
Rüzgara kapılmış, toz ile toprak
Yağmurun altında, ıslanır ahmak
Umudu kaybolmuş, yokola bilsen
Bahattin Tonbul
19.3.2014

Bahattin Tonbul
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Yalnız İmkansız

Batmış bir geminin,güvertesinde
Esen yeli tutmak,gerçek imkansız
Seven aşıkların,mertebesinde
Çölde yürümekte,yalnız imkansız

Şafağın ayazı,nasıl yakıyor
Okyanus rengide,kime bakıyor
Sevdalı gönüller,yarsiz akıyor
Çölde yürümekte,yalnız imkansız

Kırık kanatları,yar için uçar
Param parça hüzün,görmeden naçar
Başıboş sahipsiz,ateşler saçar
Çölde yürümekte,yalnız imkansız

Beton duvarları,takmış göğsüne
Sevdasını dermiş,kendi nefsine
Minicik yüreği,durmaz tersine
Çölde yürümekte,yalnız imkansız

Gece karanlıkta,onsuz korkardım
Parlayan yıldıza,nasıl bakardım
Umudum bitsede,hepten akardım
Çölde yürümekte,yalnız imkansız

Bahattin’in aşka,enson nefesi
Kapat kapıları,olsun kafesi
Gönül bağı coşmuş,odur efesi
Çölde yürümekte,yalnız imkansız
Bahattin Tonbul
26.3.2012

Bahattin Tonbul
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Yalnız Kalan

Etrafım karanlıkta,kimseyi görmüyorum
Gözlerimse açıkta,nasılsa kapatmışım
Sevdam içimde buruk,acımı vermiyorum
Penceremde süzülen yağmuru kapatmışım

Kaçırma gözlerini,umut ışığı sönük
Etrafını sarmışlar,sırtınsa bana dönük
Yüzünü görmüyorum,hayallerinse inik
Penceremde eriyen,karları eş sanmışım

Yaşadığım rüyadan,tek başıma uyandım
Umutlarım bitmeden,düşlerimde yanmışım
Çekilmez o acıyı,paylaşmayan hayındım
Yalnız kalan ruhuma,seni bir eş sanmışım

Yeşermeyen huzuru,solmayan umutları
Gökyüzünden silmişsin, kaybolan bulutları
Geçmişte senle dosttuk,özlettin konutları
Yalnız kalan ruhuma,seni bir eş sanmışım

Bu yalancı dünyada,iki yabancı gibi
Baş ucunda çaresiz,bekledim deli gibi
Bir hayaldi uyandın,uçan bir melek gibi
Yalnız kalan ruhuma,seni bir eş sanmışım
Bahattin Tonbul
2.2.2012

Bahattin Tonbul
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Yalnız Kaldım

Yaratılmışım bende
Sevdiğim hangi elde
Onsuz duramıyorum
Çık gel artık can sende

Aldın sevda yükünü
Unutmadım ben dünü
Çok direndik birlikte
Ayrı düştük bu günü

Derelerde su akar
Ayrılık içim yakar
Bu ellerden gideli
Yalnız kaldım a dostlar
Bahattin Tonbul
18.11.2008

Bahattin Tonbul
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Yalnız Kalınca

El vurup da saraman,ateş işte o kanda
Yalnız kalınca gönlüm,sensiz olmuyor neden

Gönlümdeki aşkımı,uzaklarda arama
Gül ile dikenini,tutamazsın bir anda
Yağmur sel olup akar,içimdeki yarama
El vurup da saraman,ateş işte o kanda

Deliler gibi sevdim,sevdiğimi bilmeden
Ayrılık anı bana,çok acı verdi neden
Yaşarken bilemedim,dertlerini çekerken
Yalnız kalınca gönlüm,sensiz olmuyor neden
Bahattin Tonbul
1.9.2009

Bahattin Tonbul
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Yalnız Kalmak

Yalnız kalmak başka, sevmek bambaşka
Kendini kaybetme, ne arıyorsun
Yalnız kaldığında, bitmez o aşka
Solmaz kalplerinde, ne soruyorsun
Bahattin Tonbul
27.2.2017

Bahattin Tonbul
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Yalnız Meleğim

Gözlerinden akan yaş,dindi mi şimdi
Göğsümüzü yakan taş,değdi mi şimdi
Aşkımıza bakan kaş,acep kimindi
Karanlık gecelerde yalnız meleğim

Nefesinin ısıssı,durur tenimde
Rüzgarın esintisi,vurur yerinde
Göneşin sıcağı da,kurur derimde
Karanlık gecelerde yalnız meleğim

Saymakla bitmiyor ki,çektiğim çile
Sensiz gitmiyor ki,yanlızlık bile,
Dilin dönmüyor ki,elveda dile
Karanlık gecelerde yalnız meleğim
Bahattin Tonbul
24.10.2009

Bahattin Tonbul
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Yalnız O Geceler

Toza gark olur bu gönül dünden
Akşam sabaha karışır birden
Seni sevdim ben çok ezelden
Gel yarim kimseye görünmeden

Sessiz olur sensiz tüm geceler
Unutulmaz yalnız o heceler
Bahattin Tonbul
25.10.08

Bahattin Tonbul
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Yalnız Sensiz İlk Bayramımız

Kalbimde sensiz ilk yirmi üç nisan bayramı
İçimiz coşkulu ama ayrıca hüzün kaplı
Artık içinde olurdu heyecan neşe dolu anı
Unutamam sevgilim ilk yalnız çocuk bayramı
İçin içine sığmaz
Heyecan dolardı Ecem'i seyreder eğlenirdin
Unutamam gülerek yaşadığın o anları
Bir elinde fotoğraf makinası,diğerinde video
Her anı görüntüler mutluluklar dağıtırdın çevrene
Gülücüklerinle
Neşe saçardın bütün yüreklere
Şu anda onu yaşayamıyorum sen yoksun ya
Hep o gülücükler mutluluklar nerede
Sensiz geçen ilk bayram
Yalnızlık ve hüzün içimizde
Kutlu olsun sensiz llk bayram bize
23.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yalnız Yak

Sensizliğin acısı
Dönde bir halime bak
Son gecenin sancısı
Yüreğimi yalnız yak

Şimdi artık sensizim
Özler iken densizim
Toprağında ensizim
Yüreğimde yalnız yat

San ki  bir dayak yemiş
Açıp koynunu girmiş
Yalnız yaşayan ermiş
Yüreğim de yalnız yat

Alıp götürsen beni
Kayıp geceler yeni
Sevda çeken bedeni
Yüreğimde yalnız yat

Her şeye lanet ettin
Beni nasıl terk ettin
Sevdamı helal ettin
Yüreğimi yalnız yak

Bir dayak yemiş balam
Geçmişi senden alam
Uzaklara deyip dalam
Yüreğimi yalnız yak
Bahattin Tonbul
9.10.2011

Bahattin Tonbul
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Yalnız Yaşamaktan

Ne kadar acı veriyor seni anmak
Yüreğimde sızın,gözümde damla olmak
Buğulanıp orda kalmak
Üzüyor beni
Korkuyorum her gün
Akıp düşecek diye
Bu yüzden hiçbir zaman
İstemiyorum ağlamak
Yaş akıtmak

Midemin üstünde göğsümün altında
Göğüs tahtamın ortasında
Sıkıyor,burkuyor adeta parçalıyor
Sancı doluyor bedenime
Korkuyorum sensiz olmaktan
Senden uzakta
Yalnız yaşamaktan
Bahattin Tonbul
5.2.2009

Bahattin Tonbul
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Yalnız Yaşatan

Pencereyi açık,bıraktım belki
Gelirsin diyerek,kapamadım ki
Gelirde içeri,giremezsin ki
Bitmiyor rüzgarın,hiçde esintisi

Ayağıma kadar değiyor inan
Artık benide yar,içten sızlatan
Aynı şekilde de,yürekler hoplatan
Bir esinti canım,yanlız yaşatan
Bahattin Tonbul
28.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yalnız Yaşıyamadık

Sabah kalktım evde kimse yok üzüldüm
Gökcen gece yatmadı sabahladı bilirdim
Selcen,Ecem erken çıkmışlar bunu bilemedim
Uyandığımda yalnızdım içimde sensizliğimi hissettim

Çok zor geldi duygu ile doldu içim
Ağlamak istedim ağlayamadım bilemedim
Göz yaşlarım kurumuş seni içimden silemedim
Böyle baş başa kalmayı yaşarken ne çok isterdin

Yalnız kalmadık başbaşa doğru dürüst yaşamadık
Yazın köyde Ecemi Balıkesir'e bırakınca dayanamazdık
Bir gün veya iki gün sonra gider onu ordan yanımıza alırdık
İkimizde yufka yürekliyiz kendimize özel zaman  ayıramazdık

Ne bileyim birlikteliğimiz bu kadar çabuk geçecek
Senin ömrün benim emekli olmama yetişmeyecek
Hep hayal ederdik emekli olunca baş başa gezecektik
Bilemedik ömrüyün bu kadar aniden seni yokedecek
19.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yalnız Yatan

Unutmak kolay mı dersin,sevmek beklide ondan
Zor geliyor adama yürekleri parçalayıp adeta yakan
Aşk denen şey bu olsa gerek her an seni hatırlatan
Geçmişin,yaşamın benim üzerimde bıraktığın her an

Gitmiyor ki aklımdan rüyalarımı birbirine katan
Söylemiştim sana yazdığım şiirlerde sensin her an
Unutursun diye bekleme bu kalbi delip çıkan
Belki senli,belki de sensiz soğuk yerde yalnız yatan
17.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yalnız Yüreğimiz-1

Sonsuzluğa ulaştım,aşırı bir hızla
O acılı geceler,kaldı arkamızda

Ateşten yanan yürek,içimde durmadı
Seninle benim aşkım,dillerde dolandı

Buralarda rehberim,anamla babamdı
Hepimizin içinde,Allah aşkı vardı

İçimdeki sevgini,yüreğinde sakla
Geçen bunca zamanı,sen aklında yokla
Bahattin Tonbul
08.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yalnız Yürğimiz-2

Önde aşk ateşimiz,uçtu gök yüzüne
Dünyadaki iksiri,içtik ikimizde

Hasret yerine sevgi,gönüllere dolan
Büyük bir sevinç oldu,aşkına kavuşan

Ayrıldığın bu zaman,tüm yaşantıları
Koydun kara toprağa,aşkın düşmanları

Sonsuza dek bağlıyız,sevgi geçmişimiz
Adına aşk denildi,yalnız yüreğimiz
Bahattin Tonbul
08.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yalnızım

Ne kardaşım oldu, nede ağbeyim
Babam zaten yoktu, bense yalnızım
Anam bir garipdi, ona ne deyim
Ben doğdum doğalı, hepten yalnızım

Kimse bilmez benim, çektiğim hali
Yalnızlık hep benim, açlık vebali
Unutamam inan, sevdiğim vali
Ben doğdum doğalı, hepten yalnızım

Kimi Şahvelet der, kimisi şahin
Ana baba bilmez, öksüzlük hain
Kardaş bacı yoktur, katıktır tahin
Ben doğdum doğalı, hepten yalnızım

Bende sevdim ama, kimse bilmedi
Genç yaşta ağladım, bana gülmedi
Hala çok yalnızım, mazim silmedi
Ben doğdum doğalı, hepten yalnızım

Canım emimoğlu, söyle de hele
Geçmişi söyletmek, zordur o dile
Akan suya girdi, dolandın sele
Ben doğdum doğalı, hepten yalnızım

Ne ararsan ara, tanrı aramda
Başkasına sözün, yoktur haramda
Dininden soğumuş, aşktır yaramda
Ben doğdum doğalı, hepten yalnızım
Bahattin Tonbul
17.6.2016

Bahattin Tonbul
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Yalnızım Bu Şehirde

Geleceğim yanına, söyle hangi bir yere
Arar durur bu gönlüm, sensiz burda yalnızım
Verirsen adresini, aşarım dağı dere
Cennetinde kimler var, bu şehirde yalnızım

Sen gideli bu il den, tükendi kalan ömrüm
Aldırmasam desemde, ruhumdan alır emrim
Sonsuzluk nerde ise, yanına gömülürüm
Cennetinde kimler var, bu şehirde yalnızım

Hiç kimseye demedim, şiirlerde sen vardın
Her satır arasında, yüreğimi sen yardın
Duydun mu duymadın mı, aşkınla beni sardın
Cennetinde kimler var, bu şehirde yalnızım

Geleceğim arkandan, sevdam senin özünde
İstesemde duramam, herşey bitti gözümde
Mezarım mezarına, yakın olsun sözümde
Cennetinde kimler var, bu şehirde yalnızım

Karanlık nerden gelir, yıldızlar neden akar
Çok genç yaşta ayrıldık, sevenler kime bakar
Hasret çeken bu gönlüm, içimi ateş yakar
Cennetinde kimler var, bu şehirde yalnızım

Bahattin’im arkandan, neler öksüz bıraktın
Hiç kimseler kalmadı, ruhun benden uzaktı
Desem buna hakkım yok, ölüm bize tuzaktı
Cennetinde kimler var, bu şehirde yalnızım
Bahattin Tonbul
30.8.2016

Bahattin Tonbul
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Yalnızken

Biliyorsun sen sessizce ayrıldın bizden
Yalnız koydun burada düşünmeden
Sen orada yeni dünyanda doğarken
Beni burada yalnız ölüme terk ettin neden?

Hiç acımadın son anda konuşamadın bile
Son cümlen neydi duymadık git güle,güle
Rahat ol orada hesap verdiğin vereceğin yerde
İnşallah cennet olur meleklere de selam söyle

Sen ayrıldıktan sonra çok yalnız kaldım
Sensizliğin acısını işte o zamanlar anladım
O kadar zordu ki derdimi kimselere anlatamadım
Yalnız kalmanın ölüm olduğunu ben şu an yaşadım

Sen olmadıktan sonra kime ben sevgilim deyim
Kime şu yüreğimi açıp da bakmasını söyleyeyim
Aşkımı acılarımı düşüncelerimi ruhumu vereyim
Kime yalnız kalmanın ölüm olacağını bildireyim

Hepsi hayal oldu duruyor bak içimde
Günler durmadan  hızlı,hızlı geçse de
Senin yokluğunu çevredekiler hissetmese de
Yalnız kalan bu beden ölü gibi geziyor düşünsene
05.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yalnızlık

Sormayın dostlar içimdeki acıyı,çekmeye mecburuz
Benim gibi olupda nice yaralar sarılmış bunu kabuluz
Her sevginin yarası acısı farklıdır bilemeyiz sonumuz
Ne olacağız,ne olduk geleceği belli olmaz konumumuz

Şu anda hiç his yok halsiz ve hedefsiz yaşıyormuyum
Beynim durmuş hiç birşey görmüyor bakamıyorum
Bu dünyanın anlamsızlığını sen gidince hissediyorum
Artık sensiz kalacağım şu günlere isyan ediyorum
29.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yalnızlık Bitirdi

Yalnızlık bitirdi, seni ve beni
Kurbanda payına, ne düştü dersin
Yarimi toprağa, koyduk bak yeni
Sessizlikten düştü, onu kim görsün

Yine gece oldu, karanlık çöktü
Sesini duyacak, acılar köktü
Verdiği bu sevda, inanın yüktü
Sessizlikten düştü, onu kim görsün

Yıldıza bakarken, kaydı yakında
Gelecek yanıma, olsan farkında
Ölüm emir vermiş, döner çarkında
Sessizlikten düştü, onu kim görsün

Evde benden başka, inan kimse yok
Bu dünyada aklın, pek hesabı yok
Döneceksen dönde, burda kimse yok
Sessizlikten düştü, onu kim görsün
Bahattin Tonbul
13.9.2016

Bahattin Tonbul
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Yalnızlık Farklı

Dinleyin dostlar bu hasretlik çok zormuş
Adeta insanın içerisini boşaltıyormuş
Sevdiğini kaybeden  ayakta duramıyormuş
Bu dünyada sanki hiç de yaşamıyormuş

Çoluk çocuk varmış önemli değil bunlar
Bacı kardeş hepsi kendi halinde yaşıyorlar
İster annen ve baban olsada farklı olmaz anlar
Herkes gözünü aynı anda birden kapatmıyorlar

İşte bu fark gözler kapandımı içindeki canlar
Hepsinin düşüncesi fikirleri dertleri olanlar
Kendi dertlerine bakıp çare arayacaklar
Senin derdin de sana kalacaktır anlayanlar

Kimse kimsenin beyninden geçenleri bilemez
Boş ver unut dendinmi istediğinden vazgeçiremez
Bu insanın içidir sen ben o bunu kimse bilemez
Dilin vazgeçtim dese bile gönül bundan vazgeçmez
30.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yalnızlık Zor

Yalnızlık gerçekten zor kimse olmasın
Yürekler yanıp,yanıp boşa kül dolmasın
Biriken külleri atacak eller sakın kırılmasın
Ruhlar bağlanıp başka dünyalara esir olmasın

Geleceğini bilsen yıllarca yolunu gözlersin
Umutsuz canları felek neden hep beklersin
Bedeni toprağa ruhunu da  göğe yükseltsin
Seninle tanıdım bu dünyayı seninle gitsin

Dilemem dedim dileklerimi ağzımdan aldın
Hayatını göremediğim alemlere katsın karıştırsın
Allah seninde sevenlerinin de muradına murat katsın
Yatma yerinde be adem sevdiklerine selam yollayasın
8.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yalnızlık Zormuş

Yalnızdın zaman geçmek bilmiyor
Gücün tükendimi bir işi beceremiyor
Başkasına muhtaçsın onun yolunu
Kendi başına saniyelerin hesabı ediliyor

Beklerdin yolumu çok bekledin canım
İşim bitince hemen sana telefonu açardım
Nilgün geliyorum bir ihtiyacın varsa alayım
Yalnız başına saniyeleri tek,tek sayardın

Çok zormuş yalnızlık,şimdi iyi anlıyorum
Senin o anları,yaşadıklarını hayalliyorum
Geç de olsa o zaman heyecanlanıyorum
Yalnız saniyelerin geçmesine dayanamıyorum
25.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yalnızlıktan

Sevgilim
Hayat çok hızlı geçiyor
Dur durak bilmiyor bir türlü
Ruhumda duran sevgin
Anılarından medet umuyor
Bakıp,bakıp ağlıyor durmadan
Oğlunun ve kızlarının yüzlerinde
Seni görüyorum her an
Canım sevgilim
Eğer uykuda isen artık uyan
Çık gel bekliyor seni
Seven sensiz olamayan
Rüyalarım da ki yaşam
Ter attırıyor bana uyanınca
Yastığım olmuş sırıl sık lam
Tıpkı giderken yüreğime bıraktığın acı gibi
Seni andıkça gözlerimden akan
Yanaklarımı ıslatan damla
Ruhumu buğulattı
Yalnızlıktan
Bahattin Tonbul
22.2.2009

Bahattin Tonbul
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Yalnızmı Bıraktılar Seni

Yalnızım şu an duygularım yok yanımda hepsi kaybolmuş
Senin için şu divane gönlüm yanmış yandıkçada tutuşmuş
Yerin sabit daha  kona bilecek kuşum sensin oda uçmuş
Sağıma soluma sordum ve baktım çoktan yok olmuş

Sen kuşların en hasıydın nereye gitsen yuvana bağlıydın
Seni ben bin kişi arasından seçtim gönlümü sığmalıydın
Ne güzelde duruyordun sen kumruların adeta anasıydın
Bana sormadan gitmezdin seni tutan güce inanmasaydın

Serbest bıraksalar uçar gelirdin kumru kuşum bilirim
Seni nerde görsem tanır hemen orda sahiplenirdim
Görmesem bile yürümeni kanat çırpmanı tahmin ederdim
Sana kavuşmak için bütün dünyayı verir adeta  sevinirdim

Nasılda bıraktım seni ta oralarda yalnız kalmışsın canım
Anamla babamın yanında yatıyorsun güvenip bırakmıştım
Yengem kıymet hiç mi uğrayıp bakmadılar daha mı sayayım
On yıl orda yaşadık istersen bıraktığımız eserleri hatırlıyalım
16.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yalvardım Yaratana

Çiçeksiz dilim yalnızlık ölüm
Yanımda yoksun her anım zulüm
Gelmiştin dünyaya a be gülüm
Gidince buralardan ağlama

Uzak kaldın oralardan bana
İçindeki derdi onarsana
Bendeki senin olan arsana
El açıp yalvardım yaratana
Bahattin Tonbul
8.11.2008

Bahattin Tonbul
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Yan Deli Gönül

Bensiz geziyorsun, sen oralarda
Beni bilmezmisin, ey deli gönül
Bu göz seni arar, yan aralarda
Ateş duman olmuş, tüt deli gönül

Sebepsiz kurumaz, konuşan diller
Yürek mahkum olmuş, gariptir eller
Kimse bana bakmaz, solmuş o güller
Ateş duman olmuş, bak deli gönül

Sevdan balon olmuş, uçar göklerde
Yarin erken gitmiş, aşkın dillerde
Umuda sorgu yok, esen yellerde
Ateş duman olmuş, yan deli gönül

Rahmet yağmurunda, ıslat bizleri
Acıyı paylaşmak, aşar sizleri
Uykulu geceler, sormaz izleri
Ateş duman olmuş, bak deli gönül

Bir ezanla geldin, yalan dünyaya
Nasılda bağlandın, nefesdi haya
Sela ile biten, en son rüyaya
Ateş duman olmuş, bak deli gönül

Bahattin sevinci, ömürlük kalsın
Üzüntüler anlık, kokular salsın
O yarin özlemi, bu canı alsın
Ateş duman olmuş, yan deli gönül
Bahattin Tonbul
21.2.2015

Bahattin Tonbul
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Yan Ömründe

Öpüyorsun kokluyorsun
Özlem çeken bu gönlünde
Sen aşkına ekliyorsun
Vazgeçmezsen yan ömründe

İzin verde yollayayım
Yari sensiz kollayayım
Kollarımı dolayayım
Vazgeçmezsin sen ömründe

Ruhum ona erişseydi
Gönüllerde görüşseydi
Acısıyla pekişseydi
Vazgeçmezsin bu ömründe

Yari sensiz hep överim
Ben o yari çok severim
Öksüz aşkı de döverim
Vazgeçmezsin bak ömründe

Son arzusu gülüvermek
En mükemmel olup görmek
Sevda çekip tada ermek
Vazgeçmezsin sen ömründe

Bahattin de çok sayayım
Kırılmayan sert kayayım
Geçmişini boyayayım
Vazgeçmezsin sen ömründe
Bahattin Tonbul
5.3.2014

Bahattin Tonbul
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Yanağıma

Şu an yalnız değilim
İçimdeki yar başka
Unutamam sevgilim
Hasretim sensiz aşka

Tutulmaz can yüreğim
Damarımda dolaşma
Kalbini her an yerim
Sakın bana ters bakma

Bakışların gözlerin
Yara açtı bağrıma
Ağzındaki dillerin
Tat vermiş yanağıma
Bahattin Tonbul
21.1.2009

Bahattin Tonbul
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Yanağından Öptüm

Onun saçlarında öğrenmiştim dalgayı ben
Güneş sabahları ne güzel doğuyor hemen
Sallanır dururum rüyalarımda denizin içinde
Gözlerinde görürdüm sevgiyi aşkı istemeden

Ellerini elerime değdirdi bu gece onu gördüm
Kılçıklı balıkları temizliyordu aniden güldüm
Olta yapıp yem hazırladım balık çıkartmak için
Kolarımın arasına aldım  yanağından öptüm
Bahattin Tonbul
25.6.2008

Bahattin Tonbul
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Yanan Göğsümde

Muhtaç olduğun her an
Mahpusum aşkın kollarına
Korkmadan koy başını göğsüme
Ne olur
Toprak olmuş bedenim senin hayalinde
Huzur bulsun
Görsün tüm dostlar
Kollarımı kapatmayacağım artık
Son deminde
Seninle çıkabilmen için
Ebedi o dediğin derin yolculuğa

Bak kendi kendine hapsettiğin kilidin
Anahtarını
Attın o sonsuz kör kuyuya
Orada sen benden
Bende sende uzakta olsak
Tekbir vücut gibiyiz   ruhlar aleminde
Efsanevi aşkımız orada kalacak
Bitmeyecak tükenmeyecek sevgimiz
Hatta aşkımızı ışık diye
Yanacak
Hiç batmayacak
Işte o zaman bende adını
Duvarlara kazıyacağım senin
Sevda bağımızı
Unutulmaz sabrımızı
Dedim ya sonsuz aşkımızı
Gönüllerde parlayan yıldız yapacağım
Ama korkma can
Bu kor alevle seni yakmayacağım
Saracağım yanan göğsümde
Bahattin Tonbul
3.12.2011

Bahattin Tonbul
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Yanan Ok

Sen hiç deliler gibi sevdin mi hiç
Peki deliler gibi sevil din mi
O halde ne sızlanıp duruyorsun
Bekle
Belki zamanı gelince
Kalbine saplanır  ateş gibi
Yanan ok
Bahattin Tonbul
22.8.2013

Bahattin Tonbul
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Yanan Yürek

Anısıyla,hayalleri kaplamış
Yere düşen,sevgilimi ararsa
Sevdaları,karanlığa saplanmış
Gökyüzünde,melekleri sararsa

Yakıp gitti sevgilinin ateşi
Seveceğim oralarda durmazsa
Kaybediyor,sıcaklığı güneşi
Yanan yürek,bedenleri sarmazsa
Bahattin Tonbul
19.7.2009

Bahattin Tonbul
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Yanar

Aşık olan şu gönlüm
Sensiz acep durur mu
Gönüllerde kalmanın
İçi hançer olur mu

Sevdası kaybolan yar
Adım,adım hep kanar
Seni seven şu gönlüm
Durmadan acı yanar
Bahattin Tonbul
10.2.2009

Bahattin Tonbul
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Yanar Allah'ım

Sen ben o gerisi,tamamen bomboş
Hayat dediğiniz,tabiata koş
Yaşayan insanlar,sanki bir sarhoş
Yüreğim aşkınla,yanar Allah'ım

Dağda tepelerde,onu aradım
Yüzündeki rengi,unutamadım
Seven yüreğimi,sana bağladım
Yüreğim aşkınla yanar Allah'ım

Yağmuru rüzgarı,elle tutamam
Sevda yakar beni,yakalayamam
Gözlerimde perde,onu bulamam
Yüreğim aşkınla yanar Allah'ım
Bahattin Tonbul
25.09.2009

Bahattin Tonbul
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Yanar Benim Yüreğim

Su akmayınca,temiz ve berrak olmaz
Canlı içmezse,hiç bir varlık yaşamaz
Hareketsiz su,geleceğe hoş bakmaz
İnsanlar ölür,o zaman dünya batmaz

Kanatlı canlı,gökyüzünde uçarsa
Beslenmesini,o bu yolla yaparsa
İnsan ölünce,ruhu badenden çıksa
Dönermi dünya,Allah bağışlamasa

Esmesin rüzgar,dağılmasın bulutlar
Üstünde ne var,hiç de görülmüyorlar
Enerji nedir,bunu da bilmiyorlar
Tanımak için,onu hissetmiyorlar

Yakanda benim,donduracak da benim
İçinde olan,tüten aşkı severim
Durup dururken,bu sevdayı dinlerim
İşte o zaman,yanar benim yüreğim
22.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yanar Benimle

Yüreğimde olan,aşk ateşisin
Bedenimi sarmış.var olan sevgin
Sensizliği almış,yarin eşisin
Yok olacak değil,tükenen sevgin

Benimsin sevgilim,yüreğimdesin
Acıların gitmez,durur benimle
Sevgisiz değilim,bedenimdesin
Yok olacak değil,kurur tenimle

Atma dağa taşa,yaranamazsın
Toprak deyip geçme,ayıramazsın
Göz üstünde kaşa,dayanamazsın
Yok olacak değil,yanar benimle

Bahattin'im aşkı yar ile tattım
Bu dünyada onu sevip aldattım
Hakka gönül verdim,hakka hep taptım
Yok olacak değil,yanar benimle
Bahattin Tonbul
21.11.2009

Bahattin Tonbul
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Yanar Durur Teninde

Bu yolun sonundayım,her şeye beden hazır
Sevdamın farkındayım,sonsuzu yaşatmaya
Eşim dostum durmadan,toprağı elle kazır

Parmakların ucunda,uzanıp sana baktım
Gülücük almak için,göğsüne ateş yaktım
Bir tutam sıcaklığı,alıp kanında aktım
Ey yar

Bulutlar üzerinde,ayağım boşta kalır
Yaratanın yanında,tükenmeyen yer vardır
Ne olur be sevgilim,gel beni de al çağır

Dağ başında uçurum,kenarındayım hazır
Ayrığın gönlüme,zulüm kattığı sınır
İşte bunu yürekten kim hemen alıp kazır
Can yar

Sen yoksan başım döner,o yüksek zirvelerde
Sevda dediğin ne ki,bitmez o çilelerde
Esen dallar önünde,titreyen bedenlerde

Bir tanecik rüzgarın,gönlümde esiyorsa
Anıların yanında,aşkımız sağlam olur
Yanar durur teninde,sevdası kıymet bulur
Yar
Bahattin Tonbul
26.10.2010

Bahattin Tonbul
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Yanar MI

Çok çalışıp da,çok kazandık ne yarar
Seven gönüller, sevdiğini hep arar
O arada acı tatlı günlerimiz olmuş karar
Ağlayan gözlerimizi durmaz hepten nem sarar
Dünya malı dünyada kalmış  aşk yüreklerde zarar
Bu evrende yalnız kalan bedenlerim yanar mı

Akıttığı bu sularda sel olup da sevda çekenler
Önüne katıp da parçalanmış o ayrı yürekler
Gönülleri bir birine sarıp sarmalayan  dilekler
Uzak düşüp gurbet elde acı tarak hissedenler
Sancılanmış göğüsleri yavaş,yavaş delenler
Bu evrende yalnız kalan bedenlerim yanar mı

Aşk dediğin yüksek dağdan doğmuyor
Eriyince bir buz gibi donmuyor
Girdiği bedenlerde ateş olup sönmüyor
Kor oluyor için için duman bile çıkmıyor
Dostu düşmanı kim olursa olsun korkmuyor
Bu evrende yalnız kalan bedenlerim yanar mı
Bahattin Tonbul
23.8.2009

Bahattin Tonbul
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Yanar O Çocuk

Ana kucağında ilk sevgi başlar
Onun kokusuyla, büyür o çocuk
Her adım atışı, tenini haşlar
Sevda ateşiyle, yanar o çocuk

Seven kimsedir ki düşmanı olmaz
Sevgilisi kader, hayatı solmaz
Dostluğu artırır, acısız kalmaz
Sevgi  hasretiyle yanar o çocuk

Sitem taşıyorsa, anlamaz ki hiç
Gönül kapısından, dolaşmaz ki hiç
Pişmanlık görsede. bilemez ki hiç
Sevgi  hasretiyle yanar o çocuk

Toprağı açmadan,onu anarız
Her nefesde sevgi, bulur kanarız
Yaratanı sevip, kalpten yanarız
Sevgi  hasretiyle yanar o çocuk

Gönül çeşmesinden,geçmesin güya
Gece karanlıkta, düşmüdür rüya
Kirleri yok eden akan o suya
Sevgi  hasretiyle yanar o çocuk

Gül yüzü yerlerde, yarası kurur
Gönlünü kurutsa, özlemi vurur
Gerçek erenleri, sözünde durur
Sevgi  hasretiyle yanar o çocuk
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul
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Yanar Senin İçin

Çok yalnızım canım, tıpkı senin gibi
Derdini kimseye,söylemezdin belli
Bense şiirlerimde,dökerim hepsini
Yanan senin için,yansın de yeter ki

Bu yaz acıların,çok canını yaktı
Çocukların için,yaşadın hayatı
Bakmadın kendine,sevgi fark yarattı
Şu an bizim için,aşk artık seraptı

Ben benim sevgilim,sen yoksan yanımda
Yaşamam bilirim,boş dönen dünya da
Hayatı anlamam,yüreğim burada
Yanar senin için,can yarim sıla da
22.07.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yanar Sevgilim

Göğsündeki acı, geçmesi için
Bağrındaki taşı atma sevgilim
Sanal alemdeki,aşka olan kini
Yalnız bırakıp da,kaçma sevgilim

Ateşi yakmıştır,bütün yanımı
Bakma yarama can,tutamam seni
Sevdamı tattığın,akan kanımı
Yıkamam bir tanem,saramam teni

İnim inim inler,seni sevenler
Bırakıp terk etme,canım sevgilim
Kalpleri delmiştir,yari görenler
Terk edip gitme,yanar sevgilim
Bahattin Tonbul
1.3.2009

Bahattin Tonbul
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Yanar Yüreğim

Sevda yüklü gönlün  candan diriydi
Aşkın bedenimde kanım gibiydi
Gittiğin alemde tutkun biriydin
...............Sarar ise seni,sever ciğerim
...............Unutmazda seni yanar yüreğim
Acılara acı,kattım durmadan
Gönüllerine de,hiç usanmadan
Kaçıp gittin burdan,bana doymadan
...............Sarar ise seni,sever ciğerim
...............Unutmazda seni yanar yüreğim
Sevdiğim güzele,hasretim tanrım
Bu alemde ona,daha doymadım
Ömrümü sevgimi,yare adadım
...............Sarar ise seni,sever ciğerim
...............Unutmazda seni yanar yüreğim
Bahattin Tonbul
1.11.2009

Bahattin Tonbul
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Yanar Zindanın

Aşk bir ilk değildir, sarp kayalarda
Saklanır kalbinde, bitmez  zindanın
Define gibidir, yar sayalarda
Ele geçmesi zor, yanar zindanın

Sevenin  gönlünde, meşakkat ister
Tutmakla zorlanır, sadakat ister
Hayali düşünmek, felaket ister
Ele geçmesi zor, yanar zindanın

Nasıl bir sevdadır, kalple çatışır
Dilersen aşkımız, canda yatışır
Dost düşman çatlatır, gönül atışır
Ele geçmesi zor, yanar zindanın

Gözleri menekşe, özde toplanan
Dudaklar alevse, dile saplanan
Ateş sarmış teni, külle kaplanan
Toprak seçmesi zor, yanar zindanın

Olmaz olsun aşkı, icat edenler
Divane gönlümü, mahkum edenler
Yarimi alıpda, toprak edenler
Ağlaması çok zor, yakar zindanın

Bahattin’im dinle, birdaha anma
Hançer vurmuş gibi, sevdama kanma
Kördüğüm olupda, yürekte yanma
Ele geçmesi zor,yanar zindanın
Bahattin Tonbul
24.3.2013

Bahattin Tonbul
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Yanardı

Aşkımı aramak için,içim kanardı
Nefes alıp vermek için,gönlüm yanardı

Yalnız başına sen baktın,can paylaşmadın
Hakka candan elaçıpda,dua yapardım
Seni çok sevmiştim canım,bana koymadın
Yanacak ateş üstüne,toprak atardım

Aşkımı aramak için,içim kanardı
Nefes alıp vermek için,gönlüm yanardı
Bahattin Tonbul
10.10.2009

Bahattin Tonbul
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Yanarım Anne

Martılar denizde, sevdam özünde
Aklıma gelince, ağlarım anne
Kuşlar gökte uçar, güneş yüzünde
Yanaklarım ateş, yanarım anne

Ellerim tutmuyor, acı veririm
Çocuk kokan beden, suda eririm
Gece rüyalarda, seni görürüm
Yanaklarım ateş, yanarım anne

Sanma ki bu günler, gelipde geçer
Yazmalı çocuklar, gönülden içer
Gönül sofrasında, sevenler seçer
Yanaklarım ateş, yanarım anne

Ankara’ da başlar, içimde yanar
Memleket arzusu, toprakmış sanar
Bin şiir yazsanda, yürekten kanar
Yanaklarım ateş, yanarım anne

Senin adın sevda, kalbim hep sende
Başına aldığın, şal çekmecemde
O günler masalmış, hayalin bende
Yanaklarım ateş, yanarım anne

Bahattin susamış, ben geldim anne
Göğsümde acılar, çiçekmiş anne
Uykulu gözlerim, sarıl be anne
Yanaklarım ateş, yanarım anne

7.3.2017

Bahattin Tonbul
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Yanarım Hala

Hasretinle geçer, bu yaşlı halim
Ey sevgili seni, beklerim hala
Saçlarım döküldü, hastalık zalim
Senin aşkın ile, yanarım ala

Sevda rüzgarında, yaşarım şimdi
Kollarım sarsada, yüreğim simdi
Hergünüm üzgündü,, bekleyen kimdi
O yar aşkı ile, yanarım hala

Kalan saçlar beyaz, bekletilen yar
Gün geçtikçe ağlar, kalan ihtiyar
Sana bakan gözler, elbet bahtiyar
Senin aşkın ile, yanarım hala

Büsbütün terk edip, yok olduğun gün
Ağlardı yüreğin, beklerdi üzgün
Betin benzin solmuş, yüzün çok süzgün
Senin aşkın ile, yanarım hala

Son gün bakışırken, anlayacaksın
Kirpikler ıslanmış, gözyaşın aksın
Seni seven gönül, uzaktan baksın
Senin aşkın ile, yanarım hala

Bahattin kimsesiz, çalınır sazlar
Sevmemiş olsada, tükenir yazlar
Esirgemez seni, bulunmaz nazlar
Senin aşkın ile, yanarım hala
Bahattin Tonbul
10.9.2014

Bahattin Tonbul
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Yanarmış

Gurbet elde özler, sever insanı
Soranı olmazsa, içi kanarmış
Durduğu o yerde, varsa insanı
Hasretlik olunca, yürek yanarmış

Görmek istediği, görülmez oldu
Güneşin ateşi, toprakta boldu
O yar yeraltında, sararıp soldu
Hasretlik olunca, gönül yanarmış

Seviyorum desem, yeni seslerle
Kalacak yerin var, koş heveslerle
Unutulmazsın sen, son nefeslerle
Hasretlik olunca, gönül yanarmış
Bahattin Tonbul
10.7.2014

Bahattin Tonbul
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Yanarsın Desem

Gittin gideli hep, der sevdiğini
Arkamdan söyleme, yüzüme desen
Anlarım  o zaman, bak övdüğünü
Sevdanın altında, yanarsın desem

En yüksek dağlarda, doğar acılar
Enderin sularda, boğulur desen
Sevinçler yetmez mi, dursa sancılar
Yüreğime dönük, doğacak desem

Kurtuluşa giden, gizli bir yolda
Yol alır sevdamız, atılmaz kolda
Sıkıntı içinde, durur akılda
Sevginin altında, yanarsın desem

İnanırsan ona,  yarılarsın bak
Güvenirsen aşka, ateşini yak
Yapabileceğin, billur suda ak
Sevdanın altında, yanarsın desen

Verdiğin ödünün, sanma ki çok az
Türlü fedakarlık, atılmadık naz
Seveceksin elbet, umudunu yaz
Sevdanın altında, yanarsın desen

Sadık bir arkadaş, içinde olsun
Ömrün beş mevsimi, onunla dolsun
Pusula kalbinde, yönünü bulsun
Sevdanın altında, yanarsın desen
Bahattin Tonbul
19.3.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yanaşıyorum Yanına Biraz Daha

Geçmişimizi hatırlarken verdiği acı
Anlatılacak gibi değil,yüreğimdeki sancı
Tırnağımdan başladı sıcaklığı,
Beynime kadar sardı
O acı
Ne müthiş bir tat Allah’ım
Gözlerimin önü duman kaplandı
Kalbimin atışını duyar oldum o an
Boğazım kurudu,sesim titredi
Yanağımdan bir damla yaş aktı
Ağlamak istemiyordum ama ağlıyordum her halde
Elimde değil adeta vücudumun her hücresi oynadı
Sevgilim için
Gece yatarken giydiği,hasta hanede önünü yırttığım
Pijaması karşımda duruyordu
Aldım yüzüme sürdüm yumuşacıktı
Tıpkı sevgilimin yüzü ve cildi gibi
Kadife kumaştı sanki
Kokladım birden kokusunu aradım
Ciğerlerime çektim sonsuza kadar
Kokusuna rastlayamadım
İşte o zaman kahroldum,odamıza kaçtım
Haykırmak,bağırıp çağırmak istedim sessizce
Ona ulaşmak için
Yoktun artık
Yoktun olmayacak tında  yanımda
Her geçen günleri iple çekiyorum bitsin bir an evvel diye
Bitince de o gün seviniyorum
Sana bir gün daha yaklaştım diye
İşte bir akşam daha bitmek üzere
Yanaşıyorum yanına
Biraz daha
Bahattin Tonbul
19.10.2008

Bahattin Tonbul
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Yandıktan Sonra

Yarden uzak kalmak, neye yarar ki
İçindeki ateş, yandıktan sonra
Güneşe çok yakın, kalamazsın ki
Parlayan yıldızlar, söndükten sonra

Ne tuhaf değil mi, acın dinecek
Ruhunu acıtan, öldükten sonra
Çaresiz aşkına, için sinecek
Körkötük bağlanıp, yandıktan sonra

Hançer gibi saplar, o bakışların
Derin ırmaklarda, son akışların
Göze almış iken, yakarışların
Parlayan yıldızlar, söndükten sonra

Ne tez varlığımdan, kaybolup gittin
Karşı alemlerde, bensiz ne ettin
Özlem şiirleri, yazarken bittin
Parlayan yıldızlar, söndükten sonra

Fısıldasın diye, rüzgar esmiyor
Yaprak meyvesine, seni kesmiyor
Varlığından başka, sevda asmıyor
Parlayan yıldızlar, söndükten sonra

Bahattin kendini, beğenmiş sansın
Uzaktan uzağa, seven usansın
Dilerde dolanan, yürek asansın
Parlayan yıldızlar, söndükten sonra
Bahattin Tonbul
19.3.2013

Bahattin Tonbul
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Yanıma Kar

Ey oğul birgün bende, bu diyardan gidersem
Yaptığım yanıma kar, yapmadığım sa zarar
İster inan istersen, inanma ha dönersem
Görürüm bende seni, o dert yüreği yarar

Sende baba olursan, sakın boşa aldanma
Anla babayın sana, verdiği aşka kanma
Gönüllerde ateşsin, dünyada ona yanma
Yaptığım yanıma kar, yapmadığım sa zarar
Bahattin Tonbul
14.6.2015

Bahattin Tonbul
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Yanımda Buldum

Ondan başkasını sevebilseydim
Yazarmıydım böyle, sebebim oldun
Acın içerimde, keşke ölseydim
Çok uzakta değil, bensenin oldum

Ne olur sen gitme, kurban olurum
Şu uzun gecenin gecesi oldum
Seni ben yıllarca, aradım durdum
Çok uzakta değil, yanımda buldum

Görmediğin birçok, yere giderdin
Yaşamın her anı, içten gülerdin
Her tatil denizde, benle yüzerdin
Çok uzakta değil, yanımda buldum

Yeniden başlasam, senle başlarım
Hayalin gönlümde, çatık kaşların
Umudum bir olmak, kırık taşlarım
Çok uzakta değil, yanımda buldum

Yaşam budur zaten, farkındamısın
Ölüm aldı seni, çarkındamısın
Yalnız mutsuz anlar, arkındamısın
Çok uzakta değil, yanımda buldum

Bahattin insandı, sen toprak oldun
Bitmeyen insandın, neden kayboldun
Allah’ın adıyla, sararıp soldun
Çok uzakta değil, yanımda buldum
Bahattin Tonbul
25.12.2015

Bahattin Tonbul
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Yanın Boş Dursun

Dostlar gelip seni,bana sordukça
Dilim dönüp de o son günleri andıkça
Hatıralara,anılara ve resimlere baktıkça
İçim ateşlenip kalbim alev,alev yanıyor

Parçalanan yanan kalbim çok iyi değil
Sana olan aşkım elbet bitecek de değil
Güneş bedenimi yakacak kavuracak değil
Sana kavuşmaksa toprak olur ebedi sefil

Yat alış yerine bana destek olursun
Bende geleceğim yanın boş dursun
Oralarda senin,hesabın banada sorulsun
Hazırlıklı geleyim de işimiz daha kolay olsun
23.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yanına Almış Allah'ım

Gözünde akacak ne gözyaş
Nede damlası kalmamış
Yorgun ve baygın bakışlar,altında
Beni göremez oldu
Yavaş yavaş gözlerini kapatıyordun
İşte tam o an içim cız etti
Damarımdan akan kan
Adeta kalbimi yakıyordu
Acaba acaba sevdiğime bir şeyler mi
Oluyordu! ...
Doktor bey.. doktor bey diye haykırdım
Hasta hane odasından dışarı fırladım
Biliyorum
Biliyorum o artık nefes alamıyordu
Dünyanın mikropları ona artık ulaşmıyordu
Duymuyordu görmüyordu
Dünya gözüyle artık
Bitmişti onun için her şey
Hayır hayır kopmuştu yaşanan bu film
Dönüşü olmayan yola girmişti
Yüreğimdeki alev tüm bedenimi sarmıştı
Anladım göçmüştü bu alemden
Canım sevdiğim

Artık o güzel sesiyle bana şarkı söyleyemeyecek
Sevdiğini diyemeyecek
Yanağımdan öpemeyecek
Tenimi koklayamayacak
Karanlık gecemi aydınlatamayacak
Gökyüzünden yanan yıldızım kaydı
Ve gidiverdi
Bilmediğim bir ortamda şimdi
Esen rüzgarlarda onun kokusunu alamıyorum
Simsiyah saçlarını okşayamıyorum
Onsuz olamıyorum
Allah’ım
Duyuyor musun benim sevdiği yar ölmüş
Ölmüş de diyemiyorum ona
Cennetinde yer etmiş
Yanına almış Allah’ım
Bahattin Tonbul
16.8.2011

Bahattin Tonbul
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Yanına Geleceğim Sevgilim

Kızınca surat asmazdın
Kusurlarınla bana gülerdin
Sevdiklerin için her zaman
Acılarını söylemez içine gömerdin
Olur olmaz yerlere gitmez
Kahkaha bile atmazdın
Anlamsız bağırmaz canın istediği an
Üzüntün de olsa gülümserdin
Etrafına mutlu görünmek için
Öfkelerini kızınca bile yüzülerine söylemezdin
Sevdiklerine dostlarına
Hak etmedikleri halde severdin hepsini
Fedakardın çoluk çocuğu
Kıramazdın hatta hiç kimseyi
İncitmezdin
İyi ki vardın
İyi ki varsın
İyi ki benimleydin
Mükemmel bir insandın
Senin gibisi birdaha gelmez bu aleme
Beni seni seven dostlarım
Böyle bilsin ve böyle sevsin
Bilki sen sevdin gittin
Ama
Bende sevip gideceğim
Hatta
Geleceğim yanına sevgilim
Bahattin Tonbul
24.12.2014

Bahattin Tonbul
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Yanıp Kaybolandı

Sevenler ötesinde sevdamız
Bir masaldı sanki bir romandı
Bir şey yoksa içimde edamız
Yüreklerde yanıp kaybolandı

Ellerin tutmaz,gözün olayım
Dillerin olmaz,sözün olayım
Can sensiz solmaz,kölen olayım
Yüreklerde yanıp kaybolandı

Artık kapatsın dünya gözünü
Aşk meleği bekliyor sözünü
Gökyüzü saklar senin özünü
Yüreklerde yanıp kaybolandı

Ümitler ötesinde saklandı
Sevda masalında o aklandı
Hayaller ülkesinde paklandı
Yüreklerde yanıp kaybolandı

Gözlerimde görecek mi seni
Ellerimse örtecek bedeni
Ateşiyle sönecek mi teni
Yüreklerde yanıp kaybolandı

Gizli gizli kanarsa yaramız
Dillerden düşmez sensiz sevdamız
İmkansızı at olsa karamız
Yüreklerde yanıp kaybolandı
Bahattin Tonbul
11.12.2011

Bahattin Tonbul
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Yanıp Kül Olmak

Aşk acı çekmek, hasret olmak, kor olmak
Yan yana olsan da yetmiyor kalbine sokmak
Sanki bedende birleşip bütününde kaybolmak
Saman ateşi gibi harlayıp,yanıp kül olup uçmak

Yanıp kül olmak belkide istemiyorum
O zaman rüzgarın altında savruluyorum
Bu kadar basit değil benim bu aşkım
Meşe külü gibi yanıp,kor olmak istiyorum

Bu kor ateş,bir müddet çevreyi ısıtır
Bizim aşkımız dillere destan yaratır
Arasına girmek istersen,kor ateş kaynatır
Eğer sende aşık isen,o zaman aydınlatır
Bahattin Tonbul
9.7.2007

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yanıp Yanıp Kül Olsun

Karanlığa neden ışıklar,hiçde dost olmaz
Sevenin yüreğinde,sevilenler yok olmaz
Acısız yüreklerde sızıları barınmaz
......Yak bağrımı yak Allah'ım,yakta dumanlar çıksın
...... Sevda dolu yüreğim,yanıp yanıp kül olsun

Sevdiğim yar bedende,sonsuza dek kaynıyor
Ruhumsa semalarda,bulut olmuş oynuyor
Gönüle ateş düşmüş,üstü nasıl korluyor
......Yak bağrımı yak Allah'ım,yakta dumanlar çıksın
...... Sevda dolu yüreğim,yanıp yanıp kül olsun

Almış onu bağrına,kap kara toprakları
Doğmuştu göğsünde de,aşkın yapacakları
Yıllarca karışıpda,can zorlanacakları
......Yak bağrımı yak Allah'ım,yakta dumanlar çıksın
...... Sevda dolu yüreğim,yanıp yanıp kül olsun
Bahattin Tonbul
30.11.2009

Bahattin Tonbul
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Yani Ben

Unutamayan ben
Unutulmayansa sen
Ne gezip durursun erkenden
Otur oturduğun yerde
Seni çok seviyor
Gördüğün yaşayan yürüyüp
Nefes alan beden
Yani ben
Bahattin Tonbul
26.09.2008

Bahattin Tonbul
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Yankı Yapar duyarım

İlk önce babam öldü otuz iki yıl önce hala unutmadım
On yıl oldu anneme yüreğimden onuda bırakamadım
Sen canım sen daha yenisin misafirliktedir sandım
Hala ölümünü aklıma getirip sana o anı yakıştıramadım

Adını andığımda dudaklarım titrer gözlerim buğulanır
Sana olan bağlılığımın sesi kulaklarımda adeta çınlanır
Damarlarım sıcaktan kaynar buharını tepemde hissederim
Kalbim  küt,küt atar sesi ta uzaklardan yankı yapar duyarım
19.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yanlışı Silsin

Bana kucak açan insan variken
Değerini bilmez, eşşek ne bilsin
Gün olur ki muhtaç, tükenmiş iken
Seni arayanlar, gönülden silsin

Tekme tokat atan, ayaklar kırık
Aşka muhtaç olan, gönüller yırtık
Sevda çeken ömrüm, olmuşsa çarık
Yerde arayanlar, hayattan silsin

Bahar erken gelmez, öyle demiştik
Gelmezdi aslında, kalbi delmiştik
Yanlış hesap diye, ayaz yemiştik
Öksüz arayanlar, benide silsin

Aradığın şeyler, güllerde değil
Koklayıp bulaman, düşmeden eğil
Gözlerin görmezse, yeterli değil
Beni arayanlar, toprakta bulsun

Sevginin yerini, öğreneceksin
Yalınız kalınca, iğreneceksin
Ağlayarak değil, eğleneceksin
Aşkı arayanlar, yürekte bulsun

Bahattin’im özler, saklar tapunu
Elbette hasretlik çalar kapını
Sanmaki yalanlar, almış yapını
Doğruyu arayan, yanlışı silsin
Bahattin Tonbul
6.4.2013

Bahattin Tonbul
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Yanmayınca Duman

Dağlar arkasından titretmiş beni
Gözümün içine koymuşlar seni
Yaşatılan aşkı ateşle yeni
Yanmayınca duman çıkar mı dersin

Ruhumdaki anın,çıkmaz içimden
Tenimdeki kokun,durur genzimde
Yaraların azmış,kanar tenimde
Yanmayınca duman çıkar mı dersin

Senin yokluğuna,alışamadım
Gözlerine bakıp,karışamadım
Sevdanda ki hızla,yarışamadım,
Yanmayınca duman çıkar mı dersin

Gecelere köle,seni alırım
Hayaline esir,olur kalırım
Didik didik eder,hakkı bulurum
Yanmayınca duman çıkar mı dersin

Benden başkasını,yaşatamazsın
Gök yüzüne bakıp,aldatamazsın
Tarihlere koyup,karaltamazsın
Yanmayınca duman çıkar mı dersin

Yatıya kalırmı,yarsiz bedenim
Ufkuna bakıpda,hasret çekenim
Aşkını yaşatır,sensiz o tenim
Yanmayınca duman çıkar mı dersin
Bahattin Tonbul
13.7.2011

Bahattin Tonbul
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Yapamıyorum Sensizken

Hey haat bitmedi gönlümde bu sevdayı yıkacak ateş
Nerde olur aramam bile bu yangıya bulamam kardeş
Eşdeğerde yakacak kim olur içim karışık keşmekeş
Yan yak ateş seni karaltacak yok anlayamadın mı deş

Gece olmasın karanlıktan korkarım sen olmazsan yanımda
İçimi aydınlatıyordun gitmeden sönmüş ışık kalbimin yanında
Şimdi onu alevlendirecek ateşi aramıyorum yok oldu bir anda
Onun verdiği sıcaklık yeter sardım etrafını söndürmüyorum baksana

Sabah olmaya başladı ortalık yavaş,yavaş aydınlanıyor
Sensizlik belirmeye başladı kalbim küt,küt durmadan atıyor
Baktım yanıma kimsecikler yok koca yatak da yalınız yatıyor
Lavaboya mı gitti diye kendi kendimi boştan yere avutuyorum

Alışamadım daha senin yokluğuna yakına gittin geleceksin sen
Vücudumun her tarafında tek,tek hatıralarını ve izlerini taşıyorken
Bırakamam sensizliği unutamaz kimse atamaz bir yere ben yaşarken
Kaybolmasın diye kokuyorum adeta banyo bile yapmıyorum sensizken
11.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yapayalnız Kimsesiz

Seni sonsuzda görüp,ölmeye razıyım
Yapayalnız kimsesiz,yari görenimi

Uzak tutma yüreği,ben sana hayranım
İçindeki acıyı,yakmana razıyım
Seviyorum bir kere,dağlarda seyranım
Seni sonsuzda görüp,ölmeye razıyım

Bu alemden gitsen de,sevdan gönlümde
Ağrıların sarmıştır,bütün bedenimi
Eğer ki gitmesen de,unutmam ömrümde
Yapayalnız kimsesiz,can terkedenimi
Bahattin Tonbul
8.8.2009

Bahattin Tonbul
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Yapınca

Bulutlarda umutlar
Aşk havaya saçınca
Ocaklarda karalar
Ateş isi atınca

Tabaktaki cızırtı
Yağ tavaya konunca
Ayrılıklar kazırdı
Hasret kalbe vurunca

Anılarım duruyor
Sevda çiçek açınca
Rüyalar kuduruyor
Gönül tavan yapınca
Bahattin Tonbul
4.4.2009

Bahattin Tonbul
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Yapısı

Özürlü satırlar, bozuk şiirler
Doluşmuş içine, umut kapısı
Yarini bekleyen sevdayı özler
Bitmemiş gönülde sevgi yapısı
Bahattin Tonbul
16.9.2912

Bahattin Tonbul
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Yapmazlar

Tane tane yanacak,bedenlere akacak
Gemide batan sancak,aşkını sonlatacak

Damarlardaki sızı,bırakmaz sabırsızı
Biten baharı yazı,Yarin kalmasın nazı

Güneş yakar adamı,kalmadı hiç mekanı
Kalbimdeki sevdamı,yüreklere salsam mı

Yüreklerde gezen yar,seni alıp kaçarlar
Daldan dala bakanlar,hesap bile yapmazlar
Bahattin Tonbul
22.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yaprağa

Seven gönül sevmiş ise biteriz
Yüreğinden yanan güneş gitmesin
Acıların dinmemişse yiteriz
Yağan yağmur ırmaklara inmesin

Rüyaları beyinleri delmesin
Benim yarim bu ellerden giderse
Kimi güler ağlayanlar gelmesin
Anıları duvarlardan düşerse

 İçerinde akan ateş sönmesin
Bedenleri karışırsa toprağa
Ayrılığı sevenleri görmesin
Ağaçlarda yere düşen yaprağa
Bahattin Tonbul
12.4.2009

Bahattin Tonbul
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Yaprak

Bir ağacın kuru dallarından dışarı fışkırıyor
Sanki bir çocuk bir yavru dünyaya geliyor
Güneş ısı ona bambaşka hayat vatediyor
Bakar sın bir gün yaşamını kendi sürdürüyor

Bir hikmet ne yer ne içer gün gün ise büyüyor
Fotosentez olayını yaprak bünyesinde yapıyor
Bağlandığı vücudu inanırsanız onunla besleniyor
Havadan güneşi karbondioksi çekip emiyor

Yaşayan dünyamızı o gördüğün yapraklar
Oksijeni yayarak hayat verir bize onlar
Açılmış ayalar arasında yol gibi damarlar
Ne hikmet ne derman hepsinide saklar

Şekll şekll değişir yeşilin tonlarını taşırlar
Yapraktır nitekip göze değişik algılanırlar
Bazılarıda çiçekleriyle karışıp koklanırlar
Bir canlıyı bir böceği gölgesinde saklarlar
11.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yapraklar Düştükçe

Yapraklar düştükçe, diken değmesi
Kalpleri kanatır, onun çizmesi
Çiçek kuruyunca, boyun eğmesi
Sevene saygıdır, yari sevmesi

İzlenir ansızın, yarden uzakta
Anlamı hiç yoktur, kalpde tuzakta
Hayali üründür, yerde kızakta
Sevene saygıdır, boyun eğmesi

Çırılçıplak kaldım, ortada sessiz
Sesime yankı ver, olmaz hedefsiz
Suskunluk anlamı, gönülde eşsiz
Sevene saygıdır, boyun eğmesi

Asılı bıraktın, belki yıllarca
Yol vermez uçurum, kalsa aylarca
Kıyısında yürü, ufku boylarca
Sevene saygıdır, boyun eğmesi

Gözlerinle asıl,  yerdeydin hala
Sildi zaman seni, tende oyala
Savruluş bandında, girsen çuvala
Sevene saygıdır, boyun eğmesi

Eylül’dü izleri, tükendi hemen
Yoktu bi anlamı, son sözdü demen
Tükendi o anı, kayboldu kümen
Sevene saygıdır, boyun eğmesi
Bahattin Tonbul
9.9.2013

Bahattin Tonbul
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Yapraksız

Yapraksız kaldıysa, ağacı kesme
Eğer düşeceksen, sakın ha esme
Bu işin baharı, gelirse isme
Gövdeni kestirme, ağlayanın var
Bahattin Tonbul
29.9.2013

Bahattin Tonbul
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Yapsak O Kadar

Sevemez kimse seni,
Benim sevdiğim kadar
Severse başka biri
Yaşatmam can, o kadar

Arzularla ruhunu
Severek tutabilsek
Ağlayan son gözlere
Umutla acı sürsek

Yaşatacak sevgiyi
Tutabilse o kadar
Çağlayan son övgüyü
Sevda  yapsak o kadar

Örtme altında sinmiş
Göçmen kuşgibi dinmiş
Bulut üstüne binmiş
Uçurmaz yar o kadar

Herşey şuan çok güzel
Ruhu sevende özel
Hayal gezinti ezel
Yar sesizce fısıldar

Her zaman aşk olacak
Güven yari bulacak
O yar benzi solacak
Rüya yapsak o kadar
Bahattin Tonbul
28.2.2014

Bahattin Tonbul
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Yaptıklarınızı Tekrar Soracaklar

İnsanın imtihan alanıdır ömür yaşanan hayat
İçinde uzun acılar eziyetler sabırlar kaplar
Kimi isyan eder kimide yüreğinde hepsini saklar
Unutmayın bu yaşadıklarınızı tekrar soracaklar

İyi ise mükafatı kötü ise ayrıca cezası var
Peki deli isen sana acep ne soracaklar
Seviyorsan aşıksan o zaman ne yapacaklar
Unutmayın hepsinin cevabını tek,tek alacaklar
22.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yar

Duyarsın kokusunu çok uzaklardan gelir
  İçine çekersin sana güven huzur verir
    Yokluğunda yanar durmaz yüreğin
        Sevda yükü ile dolmuş ruhu
           Sevdiğin can  güzelin
             Bedeni kaybolunca
               Yalnızdır kalbin
                 Nazlı yarin
                   Yar
19.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yar Akar

Bedeninde vurulmayan yara var
Deşiversem gökyüzünde yar akar

Uçup giden şu divane gönlümde
Ne aşk vardır ne sevgi var,nede yar
İçerime silah sokmuş,desende
Bedeninde vurulmayan yara var

Bu yarada durmaz akıp,gidersin
Gönüllerde sevgi dolu yaram var
Kanayacak acıları delersin
Deşiversem gökyüzünde yar akar
Bahattin Tonbul
30.3.2009

Bahattin Tonbul
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Yar Ama

Yarsız yatıp bu alemden gitmiyor
Sıcaklığı ateş olmuş yar ama

Acıların bedenleri hep sarmış
Yüreğinden sevdiklerin gitmiyor
Gönüllere ateş olup,hep karmış
Yarsız yatıp bu alemden gitmiyor

Kelepçeler alev almış batıyor
Hayallerde sevgi üstü var ama
Sevda yüklü o kervanı satıyor
Sıcaklığı ateş olmuş yar ama
Bahattin Tonbul
10.8.2009

Bahattin Tonbul
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Yar Arkasından

Düşerse göğsüm toprağa meğer
Yar arkasından güneş batınca

Sevda üstüne aşkı soymasın
Gönül penceresine koymasın
Seven yar sevdiğini doymasın
Düşerse göğsüm toprağa meğer

Eş ve dost düşman diye sayarlar
Acıyı yüreğine katınca
Bir tutam haşhaş ile bayarlar
Yar arkasından güneş batınca
Bahattin Tonbul
16.2.2010

Bahattin Tonbul
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Yar Aşkını

İğne deliğini,seçip görenler
Hakkı bir bilipde,boyun eğenler
Gönüllerde sevda,çekip ölenler
Yar aşkını dilden dile söylerler

Yer tanrısı sevmiş,yari desinler
Acılar içinde,bana versinler
Gurbette sevgimi,kurtlar yesinler
Yar aşkını dilden dile söylerler

Yalnız kaldım burda,garip deseler
Geçtiğimiz yere,halı serseler
Gökyüzüne atlas,diki verseler
Yar aşkını dilden dile söylerler

Hayallerinlemi,gittin bu elden
Sevgilerinlemi,terk ettin birden
Yüreklerimide,erittip giden
Yar aşkını dilden dile söylerler

Bahattin'im canım,gibi severim
Ruhumda sevdayı,ona dilerim
Damarımda kana,ateş ederim
Yar aşkını dilden dile söylerler
Bahattin Tonbul
12.12.2009

Bahattin Tonbul
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Yar Bakamıyorlar

Sen gittin gideli,zaman hiç durmuyor
Sensiz geçen günler,hiç tadlılaşmıyor
Unutma aşkımız,geçtikçe büyüyor
Dalga dalga uzar,müthiş çoğalıyor

Seni seven yürek,dolunca taşıyor
İçindeki ateş,durmadan anıyor
Meyvesiz ağaçmış,zaman daralıyor
Sevgisiz aşıklar,tek tek boşanıyor

Buna bile o an,yetişemiyorlar
Dumansız ateşi,bak göremiyorlar
Herbiri delice,sarhoş oluyorlar
Gönül ateşine,yar bakamıyorlar
Bahattin Tonbul
4.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yar Bekliyorum

Yeniden sevecek, sevebilecek
Kollarıma alıp, sarabilecek
Ömrümün ufkuna, koyabilecek
Eli gönlü temiz, yar bekliyorum

Yalnız yeminimdin, içimde yanan
Cehennem gibiyse, bakmadan kanan
Hayaller ülkesi, yarini anan
Eli gönlü temiz, yar bekliyorum

Nerde o vatandaş, o yürek nerde
Arayıp sordukça, düştüm bu derde
Sevda ateşiyle, yansam heryerde
Eli gönlü temiz, yar bekliyorum
Bahattin Tonbul
5.2.2014

Bahattin Tonbul
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Yar Ben Sana Mahkumum

Gece gündüz yıllarca
Senin için ağladım
Güneş buluta girmiş
Umut neden bağladın

Uzattım ellerimi
Kırmızı çerçevemde
Yüreğine mahkumum
Eski sevdamız nerde
Ağlayan o gözlerine
İnse Koskocaman perde
Eksik kalmış gülüşler
Tükenmez nefesimde

Titriyor bak sevinçler
Dağların eteğinde
Tutsam avuçlarını
Aşkın sevdam gerinde
Soğuk bir çerçeveyi astım koca
Çivide

Ağaçlar gölgesinde
Şarkılar bestesinde
Islık çalan nefesin
İnan sazın pesinde
Hapsetmişsin maziyi
Ufak ince kızıl  fesinde
Zehir katmış olsanda
Duruyor gülüşünde

Pencereler buz olmuş
Sensiz neden ağladım
Beti benzi hep solmuş
Hakikatı bağladım
Dilekleri ben tuttum
Mendilleri salladım
Sevdana ben vurgunum
Yar ben sana mahkumum
Bahattin Tonbul
3.3.2012

Bahattin Tonbul
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Yar Beni

Bütün hakikatlar,seni bir bulsa
Sevda çekenler,yanıp tutuşsa
Geceleri gök yüzü
Karanlık olsa
Gözleri göremez yüreği solsa
İçini ısıtacak,sevdası bolsa
Dünyası daralmış onun
Var olan  olan insanlık dul
Göğsünü saracak acılar
Hepsini alsa
Dilinden akan söz gerçekten balsa
Yaşanan gerçekler hep orda kalsa
Umudu yok edip beklersin
Değil mi söyle
Söyletme yar beni
Bahattin Tonbul
10.1.2012

Bahattin Tonbul
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Yar Bensizmiş

Sorulacak yoğrulacak hesabımız var bizim
Gece umutların hiç mi,tek başına dinmiyor
Tanrımıza inancımız,kaderimiz tam bizim
Hasret sarmış yüreğime aman nedir vermiyor

Ah be yarim sonsuzluğu,tek başına çekersin
Gök yüzünün bulutları yükseklerden inmiyor
Gönüllere kucak açmış,sevdaları ekersin
Yar bensizmiş bende yarsiz,gönüllerden gedmiyor
Bahattin Tonbul
10.8.2010

Bahattin Tonbul
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Yar Bilirim

Karakışı verdin bana
Yar bilirim yar bilirim
Yalan dünya geldim sana
Şarkı söyler can bilirim

Murad alıp diliyorum
Toprak sarsa ben ölürüm
Geldim sana gidiyorum
Yar ben seni yar bilirim

Gerçek nedir gülemedim
Aşk telini geremedim
Sazı kırık bilemedim
Yar ben seni can bilirim

Ölüm hakmış bunu bilsen
Malmülk çokmuş onu görsen
Yaradana dua etsen
Yar ben seni yar bilirim

Gün gelince yuva kurdun
Zaman bitti kimde durdun
Hayalinle bir can kurdun
Yar ben seni can bilirim

Bahattin’im artık uyan
Hatırayı kıymet sayan
Yarsiz kaldın hele dayan
Yar ben seni yar bilirim
Bahattin Tonbul
12.2.2016

Bahattin Tonbul
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Yar Bulamadık

Umut kapılarım tükendi artık
Gel desende gelmen,nasıl aldandık
Gittiğin yeri hep,eşe dosta sorardık
Kalmadı mekanım,yar bulamadık

Şu dünyanın hali,bizi ayırttı
Kalbimdeki aşkı,yalnız bıraktı
Yedik iştik bur da,nasıl aldattı
Kalmadı mekanım,yar bulamadık

Bırakmıştım seni,doktor eline
Profesörlerde,her an emrinde
Yaradanım bize,haber vermiş de
Kalmadı mekanın yar bulamadık
Bahattin Tonbul
12.09.2008

Bahattin Tonbul
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Yar Canını Yaktı İse

Yar canını yaktı ise
Bir güzele baktı ise
Sana bu canı adamış
Bırak gitsin gide bilirse

Vermişindir ona yüreği
Yapamadı sana bir çöreği
Çok yanıp tutuşmuşsun
Bırak yapsın o da dileği

Bugün var yarın yoksun
O aşkı Allah İçine koysun
Sen yarini kaybetmişsin
Yarin senden de yoksun

Her ikinizde doymadınız bu aşka
Bunu sen diğer tarafa sakla
Oradaki aşkı yaşamak başka
Aklın karışık, yüreğin  tepe takla
24.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yar Dediğin Ayrılırmı

Seven yürek sevilene can diyor
Kaçan gönül ayrılınca kan diyor
Gökyüzünde bulutların gitmiyor
Yardediğin ayrılır mı sevdiğim

Saçlarını ellerimle ördüğüm
Acıları yüreğine gömdüğüm
Yanağımı gül yüzüne sürdüğüm
Yardediğin ayrılır mı sevdiğim

Ellerinle ellerimi tutuver
Dudağınla dillerimi yutuver
Sonsuzluğu  boş kalbime atıver
Yar dediğin ayrılır mı sevdiğim
Bahattin Tonbul
5.12.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yar Diye Diye

Seven ile sevip,onu hakladım
Boş bir yere bakıp,yari sakladım
Gönüllere akıp,aşkı akladım
Ruhumda yarayı,sar diye diye

Dilerim tanrıdan,su gibi akma
Sevdiğim güzele,ışığı yakma
İçinde hasreti,boş yere takma
Karanlık geceyi,yar diye diye
Bahattin Tonbul
12.6.2010

Bahattin Tonbul
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Yar Elinden Gitmiş

Yürekler dolu boşaltman zor
İçinde yanan ateş olmuş bir kor
Durma öyle acemice bak sana
Yar elinden gitmiş şimdide kaçıyor

Yaralı yürek yorgun düşmüş
Dermanı yok bayağı tükenmiş
Eşe dosta karşı çokta süslenmiş
Dilerde konuşup beyinlerde erimiş

Kalmamış huzuru kaybolmuşlar
İçindeki yarayı adeta parçalamışlar
Kimseye sorup sonuca da bakmamışlar
Yattığı toprağın baş ucuna taş koymuşlar
1.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yar Eliyle

Yar eliyle incir, yaşar gönüller
Bilmezmisin sevda, taşınmaz elde
Gönül kervanında, yaralar eğler
Umudun elçisi, koşarmış yelde
Bahattin Tonbul
22.12.2013

Bahattin Tonbul
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Yar Gibi

Çabuk geçse bu bahar, duygular silinmez ki
Gönlünden ayırmadın, yağmur gibi kar gibi
Anne sen yaprakmısın, yer sensiz bilinmez ki
Sevemez kimse seni, toprak olmuş yar gibi

Dünya yelkenin olsa, yıkılmaz nefesinle
Enginlere açıldın, gizlenmiş kafesinle
El açıp da dua et, haykır sen gür sesinle
Sevemez kimse seni, toprak olmuş yar gibi

Ne zamandır özlerim, derdime derman olsan
Sanki güvenli liman, kalbinde yari bulsan
Fırtınalar kopardın, gönlüne ferman olsan
Sevemez kimse seni, toprak olmuş yar gibi

Bilmem ki o yar için, ne yapılır ne denir
Mubarek ellerinle, yaptığın herşey yenir
Hergün öpeyim seni, o an yar kime denir
Sevemez kimse seni, toprak olmuş yar gibi
Bahattin Tonbul
26.5.2016

Bahattin Tonbul
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Yar Gidince

Yar gidince kayboldum
Karanlığın içinde
Bu şehirde yapayalnız
Kalmışım
Çok aradım bulamadım
Gölgesinde hiçinde
Savdasına mahkum olmuş
Dalmışım

Hep yalvardım hayal görsem
Düşümde
Yoksun artık ne fazladır nede eksik
İşimde
Olması gerekli özlemler kaybolmasın
Peşinde
Bir mutluluk bir aşkı tutamadım
Salmışım

Gece gündüz hayal edip
Aradım
Boşunaymış günlerce de yüreğinde
Taradım
Gökyüzünü öksüz sayıp toprağına
Yaradım
Sen olmazsan bu dünyada umutları
Kalmışım

Belliydi gideceğin çaresizlik
Diz boyu
Acıların sarmış teni
Dualarım rüzgarın da son koyu
Ağlama bensiz suçun yok işte budur
Kaderimin tek oyu
Ya birlikte yada tektek
Gideceğiz demiştin
Bahattin Tonbul
17.1.2014

Bahattin Tonbul
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Yar Gönlünü Kazmış

Yar gönlüme kazmış, senin sevdanı
Nakış nakış yazmış, sana yakışmış
Hakkın huzurunda, cennet meydanı
Yüreğinde azmış, nasıl bakışmış

Gönlümü hoş tutan, seven boylarım
Aşkını bir tutmuş, olan soylarım
Sana yar diyerek, candan oylarım
Yüreğine kazmış, nasıl yakışmış

Yeniden demleyip, hedefe varmak
Bazen ağlayarak, acıyı sarmak
Umutsuz umudu, yaraya vurmak
Yüreğine yazmış, nasıl yakışmış

Gel dedin sevgili, ben sana geldim
Çiçekler açarak, kokarak geldim
Baharı can yapıp, bilerek geldim
Yüreğine yazmış, nasıl yakışmış

Ateşler ısındı, sazlar seslendi
Elinde kefenim, deyip beslendi
Aşkın dergahında, bensiz süslendi
Yüreğine yazmış, nasıl yakışmış

Bahattin sevdaya, diller dökerek
Dışında ne varsa, kalbe çökerek
Geri dön geri dön, aşkı bilerek
Yüreğine yazmış, nasıl yakışmış
Bahattin Tonbul
14.2.2017

Bahattin Tonbul
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Yar Güneşi

Yaktın gönlümü canım nerde
Yar güneşiyle,kanar iken

Senin yokluğun onlara ne
En çok arayıp soran derde
Tam yirmi sekiz acı sene
Yaktın gönlümü canım nerde

Evli idik biz,ayrılmadık
Aşk ateşiyle,yanar iken
Yüreklerdeyiz,doyamadık
Yar güneşiyle,kanar iken
Bahattin Tonbul
24.7.2009

Bahattin Tonbul
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Yar İle

Yar ile birlikte, hayal ederim
Onunla çıkmıştım, sanal dünyaya
Cennetinde bekler, ağlar giderim
Umutsa hasretin, daldım rüyaya

Gökten yere akar, yağmurdan suyu
Değişmek bilmiyor, ne ilginç huyu
O sonsuz denizde, ne biçim kıyı
Umutsa özlemin, girsin rüyaya

Toprakta yürüdüm, yağmur altında
Bulutlarda gezdim, yoktu farkında
O yarın aşkıyla, Allah katında
Çaresiz hasretin, gelir rüyaya

Islanan yüreğim, ıssız ve sessiz
Şiirler yazmışım, hepside tezssiz
Allah’a kavuşmak, acısız yersiz
Umutsuz hasretin, kalsa rüyaya

Güneş elbet doğar, aşkdır bülbülün
Öter sabah akşam, dalında gülün
Dikene bağlanmış, yokolmuş dilin
Umutsuz özlemin, girse rüyaya

Bahattin Gönlünde, atamaz ahı
O yere bağlamış, hayaldır şahı
Ağlayan gözlere, bırakma ahı
Çaresiz özlemin, gelse rüyaya
Bahattin Tonbul
25.1.2015

Bahattin Tonbul
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Yar İle Buluşma

Yine güneş doğacak sensiz
Günaydın diyecek kimselerim yok
Işıl ışıl gözlerime bakacak
Yıldızlara diyeceklerim yok
Paylaşılmayacak sevdam
Sabretmeyi öğreneceğim
Yaşattıklarından azmetmeyi hatırlayıp
Yaşamı kucaklayacağım
Senin bana verdiğin onurlu güvenini
Saklıyacağım yüreğimde

Sevgiyi dostluğu aşkı öğreteceğim
Vatan sevdasını unutmayacağım
Vatan olmayınca
Ne aşk nede sevda yaşanır gönüllerde
Hayalin solmayınca
Kalbimde uyutacağım sonsuza dek seni

Sonra şiirler yazacağım aşkımıza
Geçmişte yaşanmış aşıklar gibi
Dilden dile gönülden gönüle akacak herbiri
Sevenlerin yüreğinde

En önemlisi ne biliyormusun
Veysel olacağım belki karacaoğlan
Belkide Yunus
Olması gereken ne ise onu
Taşıyacağım gönlümde
Hakkı hakikatı birde seni
Unutmayacağım yaptığım bu aşk yolundaki
Serüveni
Belkide bir limana demir atacağım
Sevda türküleriyle yakacağım
Sevenleri sevilenleriyle birlikte

Dinleyin dinleyin beni
Unuttuğumu sanmayın yardeki aşkı
Sevgiyi
İşte bundan böyle hikayeler yazılacak bize
Satırlar kazılacak şiirlerde her ikimize
Hasret ve ayrılık işlenecek gönüllere
Mahkum olacak sevenler
Mahkumların yüreğine
Uyan artık
Özlem hasret bitti
Artık
Bundan böyle
Yar ile buluşma vakti
Değil mi?
Bahattin Tonbul
12.11.2011
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Yar Kadrini Ne bilsin-1

Gurbet elde belim büküldü
Ağzımın içinde dişim döküldü
Hasretinden içim çekildi
Aşk olmayan yar kadrini ne bilsin

Açsalar mektubumuzu okuyamazlar
Baksalkar sevgimizi anlıyamazlar
İkimizi bir arada bırakamazlar
Aşk olmayan yar kadrini ne bilsin

Bir gül idin ilk baharda açıldın
Yağmur oldum her tarafa saçıldım
Nereye düşsem seni ıslatacaktım
Aşık olmayan yar kadrini ne bilsin
28.04.1979
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yar Kadrini Ne Bilsin-2

Ayrılık içimizi yakmışta yakmış
Sensizlik kalbime yara bırakmış
Bu çektiğimiz aşka çırakmış
Aşk olmayan yar kadrini ne bilsin

Uzamış boyun tatlı olmuş dilin
Çobansız koyun erkeksiz belin
Saracak kimdir söyle sevgilim
Aşk olmayan yar kadrini ne bilsin

Bahattinim gurbette boynum büküldü
Kafam senin yanında saçım döküldü
Sevdiğimin hayali karşıma dikildi
Aşk olmayan yar kadrini ne bilsin
28.04.1979
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yar Kokusu

Kimi ana özlemini çekiyor
Bu ayrılık ona buna yetmiyor
Sevda çeken çocukların susmuyor
Kimisine kokuların gelmiyor

Yalnızlığın acıları gider mi
Tattığı yer mideleri büzer mi
Tane,tane zülüfleri yeter mi
Yar kokusu artık bana gelmiyor
Bahattin Tonbul
25.1.2009

Bahattin Tonbul
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Yar Koyduğum Yeri

Rüyam karışık olabilir ama
Sevdiğimi asla unutamam ki
Her birinin yeri farklıdır ama
Yar koyduğum yeri unutamam ki
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Yar Kurur Tenimde

Yar olmazsa bende, ruh benzimde kurur
Kurur tende o yar, olmaz ruh benzimde
Benzim kurur sende, yar olmaz ruh durur
Olmaz ruh benzimde, yar kurur tenimde
Baharttin Tonbul
26.11.2012

Bahattin Tonbul
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Yar Olmazsa Bu Dünya Neye Yarar

Ayrılık olmasa ne olurdu acaba
Birden aklıma geldi
Sevda olmasaydı peki?
Aşk yaşanırmıydı?
Bütün bunlar mıydı olsaydı olurmuydu sevgili
Olurmuydu yar.
Bu dünyada yaşamak onlarsız neye yarar.
13.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yar Sen Benim Canımsın

Yar Sen Benim Canımsın

Sinemdeki yarası,akmayınca tükenmez
Beyaz ile karası,elek olsa elenmez
Kalple ciğer arası,uçak olsa geçilmez
Damarımda kanımsın,yar sen benim canımsın

Sevgi ile bakardım,ruhundaki ayaza
Ellerimle yazardım,yüzündeki beyaza
Gönüllere kazardım,unutulmaz son yaza
Damarımda kanımsın,yar sen benim canımsın

Toprağa sardım ilk kez,kalbini unutmuşum
Sevdasından vazgeçmez,sonsuzda uyutmuşum
Acıları hissetmez,garipsemiş bir kuşum
Damarımda kanımsın,yar sen benim canımsın

Ellerimle takardım,rüyamdaki beyazı
Avucumla atardım,gönüllere ayazı
Yüreğimi ısıtmış,bitiverse ilk yazı
Damarımda kanımsın,yar sen benim canımsın
Bahattin Tonbul
28.6.2010

Bahattin Tonbul
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Yar Seni

Bu dünya sevenlerin
Aşkı dileyenlerin
Yarden ayrı kalanlar
Hasreti çekenlerin

Gönüllerde yaram var
İçim her an sızılar
Kaçıp giden sevgiler
Etrafını  yakarlar

Aşıklar kudururdu
Acıları dururdu
Eşe dosta sormayın
Yürekleri kururdu

Atıversen yar beni
Canı candan seveni
Kapatıver gözümü
Unutamam yar seni
Bahattin Tonbul
19.3.2009

Bahattin Tonbul
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Yar Seni Ben Akbaş'da

İster Balıkesir’de, istersen Balya’da kal
Güngörmeze gelmeden,hayalini ekliyorum
Akbaşa dönen yolda,yüreğime ateş sal
Seni hala orada,düşünüp bekliyorum

Ey güzeller güzeli,darılma ne olursun
Senden ayrı kalsamda,kırılma kaybolursun
Binkez tövbe ettim yar,kalbimde son bulursun
Yar ben seni Akbaş’da,düşünüp bekliyorum

Biliyorum orada,bensiz yalnız olsanda
Aşkımın tüm rengiyle,tekbaşına solsanda
Kem bakışlı gözlerden,çok uzakta kalsanda
Yar seni ben Akbaş’ın,yolunda bekliyorum

Yalnız bir dileğim var,sayadan izliyorum
Maşak tepe üstünde,izini gizliyorum
Tatlı suyu içmeden,ruhumda közlüyorum
Seni hala Akbaş’ın,içinde bekliyorum

Çakallara gitmeden,dostlara haber saldım
Evcilerin altında,derede yalnız kaldım
Akşam güneşi gitti,hayaline ben daldım
Seni hala Balya’da,Akbaş’da bekliyorum

Evimiz durur orda,anılar yaşar orda
Seven başka bir kula,sevda taşar orada
Ekilmiş o güllerin,kokusu durur burda
Yar seni ben Akbaş’da,düşünüp bekliyorum

Bahattin’im yar ile,aşkını aşır hemi
O köyün hayaliyle,acısı kaşır teni
Umudunu kaybetme,Nülgün’ün taşır seni
Yar seni ben Akbaş’da,düşünüp bekliyorum
Bahattin Tonbul
28.4.2012

Bahattin Tonbul
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Yar Sensizliği

Koşarak geldim,köye bulamadım
Yüreğimdeki,aşkı atamadım
Koştum sahile,hemen tutamadım
Yar sensizliği,bak sensiz yaşadım

Ören’e gittim,iki günde yandım
Oradaki can,aşkı unutmadım
Güneş altında,bedeni kızarttım
Yar sensizliği,bak sensiz yaşadım

Çok acı verir,bu kızarıklıklar
Bir aşk yarası,gibi sızlatırlar
Domates rengi,oldu kabarıklar
Yar sensizliği,sensiz yaşattılar

Yemek çamaşır,ne çok işin varmış
Bütün bu işler,yar sana bakarmış
Hepsini yapar,dert bile yanmazmış
Yar sensizliği,içinde yaşatmış

Gece yalnızlık seni hatırlatır
Sabah kalkınca,kahvaltı yaptırır
O güzel günler,çok hoş anılardır
Yar sensizliğin,kaybolmayacaktır
Bahattin Tonbul
20.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yar Sevdası

Hakka sahip olan kişi
Başka sevda olsun sende
Dost elinden bitmez işi
Yar sevdası gitmez tende

Dillerde dolanır tekbir
Aşkın namı kalpde ektir
Acıları sensiz çekdir
Yar sevdası gitmez bende

Bu alemin bir sofradır
Özlemleri hep tafradır
Giydikleri son taftadır
Yar sevdası gitmez bende

Söylenenler doğru ise
Doğru doldurulmaz kese
Hakikatı alan buse
Yar sevdası gitmez tende

Malın mülkün servetindir
Eşin dostun hikmetindir
Gittiğin yol bekletindir
Yar sevdası gitmez sende

Allah için yaptığın iş
Sevda çekip acıyla şiş
Dost elinde hasretle piş
Yar sevdası gitmez sende
Bahattin Tonbul
19.10.2012

Bahattin Tonbul
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Yar Sevgimi Ararsa

Hayat öyle akıyor ki,durdurmak mümkün değil
İçerimi dağlıyor ki,söndürmek aşka kefil
Ben sana doyamadım can,ruhum hep sefil
Yar sevgimi ararsa da,aşka hürmeten eğil

Yürekdeki acıların,yavaş,yavaş hep yanar
Bedenini sarmışlarsa,ateş olmuş sanki nar
Üstüne toprak örttüm ben,mezar da yalnız yatar
Ayrılık sevgimi atmışsa,bana baygın kim bakar
Bahattin Tonbul
28.12.2008

Bahattin Tonbul
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Yar Sevgiye

Yar sevginin mekanıdır,sevgi yarin adabıdır
Mekanıdır sevgi yarin,adabıdır yar sevginin
Sevgi yarın adabıdır,yar sevginin mekanıdır
Adabıdır yar sevginin,mekanıdır sevgi yarın

O sevgide yaşayan can,hassas yarde elbet kokar
Yaşayan can hassas yerde,elbet kokar,o sevgide
Hassas yerde elbet kokar,o sevgide yaşayan can
Elbet kokar,o sevgide yaşayan can,hassas yerde

Sevgi yarin içindedir,yar sevginin bedenidir
İçindedir yar sevginin,bedenidir seven yarin
Yar sevginin bedenidir,sevgi yarin içindedir
Bedenidir sevgi yarin,içindedir yar sevginin

Yar sevgiye hasret olmuş,sevgi yari her an yakar
Hasret olmuş yar sevgiye,her an yakar yar sevgiyi
Sevgi yari her an yakar,yar sevgiye hasret olmuş
Her an yakar yar sevgiyi,hasret olmuş sevgi yare
Bahattin Tonbul
23.6.2009

Bahattin Tonbul
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Yar Soramadım

Balya’nın yolları genişlemiş yar
Gelip geçtiğin dar,olan o yollar
Korkarak yanında,bak uçurumlar
Kokuluklarla da,can kapatmışlar

Bu yaz buralarda tad alamadım
Sen yoktun görmedim,bulamamıştım
Çok gezdim şehvene de,rastlayamadım
İçimi yaktın sen,yar soramadım
Bahattin Tonbul
12.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yar Sormaz

Yürekler parlar,
Karanlıktır yar,
Kalpleri oynar,
Bize sormazlar

Durmadan yakar
İçine akar
Biriken yağlar
Hep onu anar

Hey gidi canlar
Bize bakmazlar
Yürek yakarlar
Hiç de korkmazlar

Durmaz akarlar
Suyla yıkarlar
Oluşan paslar
Bak anlamazlar
27.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yar Söylesene

Yar; Söylesene bana
Sensiz bu alemde nasıl yaşarım
Anlat bana kendini
Nasıl yaşatayım seni
Bak hayat her defasında
Seni benden uzaklaştırıyor
Vaz geçmem inan senden
Anılarınsa yaşatıyor ruhumu
Yıllarca bekletiyor
Yorgunum bak
Aşk
Takma bana çelmeleri
Vazgeç bu sevdadan
Yapma sahte oyunlar
Seslen bana duyayım sesini
Yüreğinin sıcaklığını
Isıtayım nefesimle
Uzakta da olsan koklayım
Miskokan bedenini

Sana söylediğim cümleler
Yazdığım şiirler
Yaşadığın yaşatığın acılar
Altında
Çok hafif geliyor

Bu yüzden susmak
Sustukça ağlamak
Koruyor sevdamı
Dünyada iki seven var
Biri ölmüş sen, diğeri doğmamış
Yaşatmaya çalışan ben
Bahattin Tonbul
22.0.2013

Bahattin Tonbul
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Yar Terk Ederken

Haber vermeden,gittin bu elden
Neler çektirdin,orda gezerken
Sağa sola sen,hiç de bakmazken
Yüreğimi deldin,yar terk ederken

Gelirim derdin,beklerim seni
Şu an yaşımda,elli üçünde
Ne zaman dersen,gönlüm senindi
Yüreğimi deldin,yar terk edende

Çok ağladım ben,yandım durmadan
İçimde yalnız sormadım her an
Yağmur gibi o,sel olup akan
Yüreğimi deldin bana bakmadan

Tane tanedir yürekte esen
Bu aşkı taşır,sade bu beden
Doymadan kaçıp,acı hisseden
Yüreğimi deldin,yar terk ederken
Bahattin Tonbul
21.08.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yar Unutamadım

Karanlıkların,bekçisi gibiyim
Sabahla raca,hiç de uyumazdım
Ezanlar okunur,namazı kılardım
Ortalık ışır,sonrada yatardım

Sürekli seni,gelir diye baktım
Şu ana kadar,hiç de uğramadın
Canım sevgini,kalbimde sakladım
Yıllar geçse de,yar unutamadım
24.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yar Unutmayacağım

Ben yalınız kalınca,yarimi arıyorum
Ben onsuz olunca da,ufku tarıyorum
Güneşin ardından da,ona yalvarıyorum
Gitme kalsan gönlümde,durmadan anacağım

Sessiz olmayacağım,her an yaşatacağım
Rüyamda çoğaldıkça,yıldıza katacağım
Gölgende yürüdükçe,aşkı aratacağım
Hayalinde kaybolup,yar unutmayacağım
Bahattin Tonbul
2.8.2010

Bahattin Tonbul
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Yar Uzaktayken

Aşkın tarifi çok, kim ne demişse
Hepsi çaresizlik, yakınındayken
Her kim ne derse der, sözü gümüşse
Nasıl anlatılır, yar uzaktayken

Hangisi acıtır, hiç düşündün mü
Yalnız tek başına, sen üşüdün mü
Söyleye bilseydin, son gülüşün dü
Nasıl anlaşılır, yar uzaktayken

Yeterdim eskiden, kendi kendime
Geçmişi nafile, umut kendime
Can eskimiş  diye, de efendime
Nasıl anlaşılır, yar uzaktayken

Sevdası yarini, görebilmektir
Aşkının sırrına, erebilmektir
En büyük özlemi, sevebilmektir
Nasıl anlaşılır, yar uzaktayken

Üzülme üzülür, sensiz olanlar
İster arkadaş ol, dost ayrılanlar
Hissedilen güven, aşkı bulanlar
Nasıl anlaşılır, yar uzaktayken

Bahattin kimseyi, suçlama sakın
Kötü olay tatsız, ölüme yakın
İyi olay güzel, cennette akın
Nasıl anlaşılır, yar uzaktayken
Bahattin Tonbul
21.3.2015

Bahattin Tonbul
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Yar Yanına

Yağmurun buluta
Güneşin umuda
Sevdanın tabuta
Yok oluşun anıta
Sarılışı gibi
Kaldım burada

Rüyalar sensiz çok karanlık
Yakar yüreğimi hayranlık
Unutamadığım meydanlık
Gezdim sensiz kendimle
Hem el ele
Hem de gönüllere
Ayrılmamızın acaba sebebi ne

O kokuna doymadan
Yürekleri oymadan
Topraklara koymadan
Kollarımda soymadan
Yumuşak göğsünde
Sarılıp yatar iken,
Yar yanına gömün beni
Bahattin Tonbul
8.5.2011

Bahattin Tonbul
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Yar Yanında

Yar yanında elde iken
Başka yarden dost olunmaz
Yıllar geçip kaybolunca
Yar yanında dost bulunmaz

Sevdiğin yar yürektedir
Dost dediğin istektedir
Düşman sana gülmektedir
Başka yarden dost olunmaz

Yarin olmaz dünün yoksa
Giden yarin aşkı oksa
Hain insan bana baksa
Başka yarden dost olunmaz

Yari dost yanına alır
Aşkı imtihansız kalır
Bitmeyen son acı bulur
Başka yarden dost olunmaz

Her yerde yaradan vardır
Zalimin yaptığı nardır
Sevenin sevdiği kardır
Başka yarden dost olunmaz

Bahattin’im bitmez ahım
Özleyip tükenmez vahım
Yar gönlünde birtek şahım
Başka yarden dost olunmaz
Bahattin Tonbul
4.4.2013

Bahattin Tonbul
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Yar Yar Diye Geçti

Bitsede seneler, yare kavuşsam
Yaşamın heranı, sevgidir emrin
İlkindi olmadan, burdan savuşsam
Yar yar diye geçti, sensiz bu ömrüm

Çok hata yapmadım, bilemem hala
Sırtüstü yatmadım, izlerdim ala
Acını atmadım, kanserdi bela
Yar yar diye geçti, sensiz bu ömrüm

Hayali olanlar, bu yolda atlı
Sevgiyi tadanlar, elbette mutlu
Dağlar taşlar bekler, senden umutlu
Yar yar diye geçti, sensiz bu ömrüm

Farkındamı bilmem, çeken acıyı
Gitmeyen insanlar, bilmez hacıyı
O zevki sefayı, veren sancıyı
Yar yar diye geçti, sensiz bu ömrüm

Yeniden başlasam, o yar benimdir
İlkbahar pabuçum, sevda genimdir
Sonbahar bitene, toprak tenimdir
Yar yar diye geçti, sensiz bu ömrüm

Bahattin çocukken, dua ederdin
Güneşin adına, yari güderdin
Şansın olsa eğer, onla gederdin
Yar yar diye geçti, sensiz bu ömrüm
Bahattin Tonbul
28.1.2016

Bahattin Tonbul
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Yar Yarim

Yar yarim olunca, onu çok sevdim
Ayrılıp gitsede, hergün özlerim
Onunla evlendim, delice sevdim
Bu yalan dünyada, onu gözlerim

Elveda demeden, sesizce gitti
Kanserin belası, beynine yeti
Yemedi içmedi, Allah emretti
Bu yalan dünyada, onu gözlerim

Seviyorum onu, aptal desende
Karanlık gecede, rüzgar esende
Yüreğim yanıyor, gönül desende
Bu sanal alemde, onu gözlerim

Aydınlık günümüz, unutulmadı
Seni seven ruhum, uyutulmadı
El ele dolaşıp, aldatılmadı
Yaşanan dünyada, yari gözlerim

Beynimi kemiren, aşk olsa gerek
Kalbime basılan, taş olsa gerek
Özlemi hasretle, beklemek gerek
Yok olan dünyada, yari gözlerim

Bahattin sevdanda, kaybolmaz  yazı
Sen onu çok sevdin, tükenmez nazı
Yolları dikenli, çalınır sazı
Yaşanan dünyada, yari gözlerim
Bahattin Tonbul
15.7.2015

Bahattin Tonbul
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Yar Yeri Serin

Seni bu alemde sonsuz severim
Gittiğin yerde ki,yar yeri serin

Tut elimi verdi yare at beni
Ruhumdaki aşkı,unutma derim
Gömdüm toprağına bir anda seni
Seni bu alemde sonsuz severim

Aynadaki resmin asılı durur
Gönlümdeki yaran inan çok derin
Seven yürek ayrı,ayrı kudurur
Gittiğin yerde ki,yar yeri serin
Bahattin Tonbul
3.5.2009

Bahattin Tonbul
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Yar Yeter

Mutluluklar sizin olsun
Hasretin acısı biter
Karanlık geceler dolsun
Sadece bana yar yeter

Sen ne alırsan al ama
Gönül bırakma bana
Sevda çeker yürek ana
Sadece bana yar yeter

Doğmaz onsuz bana güneş
Acın doğmuş içime eş
Hayat sevmeyene beleş
Sadece bana yar yeter

Her gönülün vardır şahı
Gecenin sondur sabahı
Unutulmaz aşkın ahı
Sadece bana yar yeter

Yıldızdan arkadaş tanı
Ayın olmaz solgun anı
Parlayan güneşin yanı
Sadece bana yar yeter

Sevdanın önünde eğil
İnsanın kahpesi değil
Aşk gönüllerde meğil
Sadece bana yar yeter
Bahattin Tonbul
5.8.2013

Bahattin Tonbul
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Yar-1

Yari ölüp ayrı kalan can
İçi dolmuş,olur hepsi kan
Yürekleri bölünmüş baksan
Yalnızlığın acısını da
Alıp
Ayrı koysan
Durmaz bir tabak ta o an
Can
İnan seni tutamam
Canım yalnız dursan bile
Yar unutamam
Bahattin Tonbul
12.08.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yar-2

Almış kara toprak içine
Ne güzelde yatar yerinde
Yoktur artık yüreğinde de
Yar yatıyor yalnız desene
Parça parça etsen daha ne
Bahattin Tonbul
12.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yar-3

Acılar kaplamış bedeni
Yarim nasıl bırakır seni
İçimde aşkın inlemeli
Rahat uyu can hikmetini
Ölmeden anlamadım seni
Bahattin Tonbul
12.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yar-4

Çok yalnız kaldım bu dünyada
Yar sizliğin acısını da
Varlığını yokluğunu da
Tadamadım yok olduğunda
Eridim tükendim o anda
Bahattin Tonbul
12.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yar-5

Duramıyor sensiz burada
Yakar aşkın hatıralarda
Eridim yok oldum o anda
Yar acılar bittiği anda
Terk edip gittiğin zamanda
Çok yalnızım gelsen yanıma
Gücüm tükendi anılarda
Toprağa konmuştun rüyam da
Bahattin Tonbul
12.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yara Almadan

Gönüllerdedir,aşkı yaratan
Keserle yontar,aşındırmadan
Sevgiyi umut,kalbi koparan
Sevdiğin yürek,kaybolmasın can

Anılar kor,uçup gitmeden
Ateşler yakar,koru üflerken
Göze kaçar toz,duman çıkarken
Sevdiğin yürek,kaybolmasın can

Üzüntü yıkar anlayamazsın
 Dereler akar,yıkanamazsın
Vücudun kirdir,paklanamazsın
Sevdiğin yürek kaybolmasın can

Bak geçer hepsi,ateş yakmadan
Sevmişse gönül,aşkı solmadan
Acılar dinmez,yara olmadan
Sevdiğin yürek,kaybolmasın can
Bahattin Tonbul
9.09.2008

Bahattin Tonbul
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Yara Bağlar

O kadar çok sevmişimki
Unutamam o güzeli
Güven verir demişimki
Yara bağlar o özeli

Güven vermek çok önemli
Hissetmesi de önemli
Ruhundaki ufku demli
Yara bağlar o özeli

Mutluluk güzellik yapar
Güzel sever ona tapar
Sevincede yoldan sapar
Yara bağlar o özeli

Mühim olan onu sevmek
Dosta düşmanları eğmek
Acı değil gerçek övmek
Yara bağlar o özeli
Bahatt,in Tonbul
12.3.2015

Bahattin Tonbul
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Yara Olsan

Neden ağlıyorsun
Gönül dağlıyorsun
Candan bağlıyorsun
Söylesen derdini

Söylesen derdini
Sevdanın merdini
Unutmaz ferdini
Aşka kapak olsan

Ferhat dağı kazdı
Mecnun çölde gezdi
Faruk kimi ezdi
Yare merhem olsan

Hakikat gönülde
Geçiyor ömürde
Sabırlar seninle
Yare merhem olsan

Başında ağrıyor
Umutlar bağrı yor
Yalnızlık çağrı yor
Yare yara olsan

İçimdeki hazan
Bu derdimi yazan
Hakikat tır kazan
Yare yara olsan
Bahattin Tonbul
25.8.2011

Bahattin Tonbul
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Yaradan

Sevgide hörmettir, ahlakta vicdan
Umudun içinde, kaybolmaz irfan
Ululuk ondadır, korku Allah’tan
Fazilet hissini vermiş yaradan
Bahattin Tonbul
11.5.2013

Bahattin Tonbul
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Yaradana

Severim ama hiç konuşmam
Yazarım sevdiğimi günlerce
Aylarca, hatta yıllarca usanmadan
Okumadığım kitap çoktur
Dinlemediğim şarkı gibi
Hiç sormadım sorulmadım
Yar gitti gideli
Kalabalık içinde yalnızım
Kimsesizim
Varmıyım yokmuyum
Hiç belli değil
Karanlık aydınlanmamış
Simsiyah bu dünyam.

Bırakın beni
Kim nasıl bilirse bilsin
Yeterki seveyim
Yüreğim onu taşısın yıllarca
Küçülmeden saklasın
Seven kalbim onu
İnsan ol
İnsanca yaşa
Belki birgün kavuşursun
Sende yaradana
Bahattin Tonbul
11.4.2016

Bahattin Tonbul
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Yaradana Sığın Elbet

Yaşarsan sen bunları hep
Gönlüne dolar merhamet
İnsanlıkta tüm keramet
Dayanırsan biraz sabret

Acı gelir zannedersin
Ciğerlerini delersin
Bunu sen aşk hissedersin
Dayanırsan biter elbet

Sevdiğinden ayrılırsan
Dağa taşa haykırırsan
Tanrıyı sen unutmazsan
Çağlar gönül yakar elbet

Umut dolu günlerin var
Tanıştığın tüm insanlar
Sana kucak açacaklar
Yaratana sığın elbet
Bahattin Tonbul
20.09.2008

Bahattin Tonbul
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Yaradana Sığınıyordu

Bir derin sancı vardı yüreğimde
Yerle gök arasında bocaladım
Yer mi güçlü,gökmü güçlü diye de
Kesin bir sonuca,varamadım da

Bu iki yeri,ayıra bilmekte
Varlıklar arası gücü görmekte
Dikkatle bu sonucu hissetmekte
Yüzyıllar boyu,can sürebilmekte

İçe kapanıp gelmiş insan oğlu
Olayın ardından çoğalıyordu
Sayısız gözlemlerle bakıyordu
Rabbi,yaradana sığınıyordu
Bahattin Tonbul
13.09.2008

Bahattin Tonbul
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Yaradanım Koydu Mu

Seveni anlamazsın
Bedeni tutamazsın
Gönlündeki sevgini
Aşıksan unutmazsın

Dağlarda gezemezsin
Yalnızsan esnemezsin
Ağzındaki dilini
Kimseye göstermezsin

Derelerde su olur
İçinde suyu boldur
Beni de seviyorsan
Doldur yarim sen doldur

Bacadan duman çıkar
Ayrılık yürek yakar
Dumanı da çok boldur
İçinde hasret yatar

Dumansız dağ olur mu
Ruh bedene kondu mu
İçindeki sevgiyi
Yaradanım koydu mu
Bahattin Tonbul
22.10.08

Bahattin Tonbul
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Yaralar

Çık gel yarim çık gel, ayrılık yeter
Bu can sana yeter,kalp de yaralar

Durmuyor gözyaşım içim hep titrer
Adını andıkça ateşi beter
İnan bana sensiz,alemler titrer
Çık gel yarim çık gel, ayrılık yeter

Hasret kalmış ruhum,göklerde arar
Yari kaybolunca,nice sevdalar
Toprağı taşını,alıp da sarar
Bu can sana yeter,kalp de yaralar
Bahattin Tonbul
3.8.2009

Bahattin Tonbul
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Yaralar Beni

O sevgiyi o aşkı, yüreğinde sen taşı
Ellerin boşa gelmez, o ellerle koy taşı
Dostu dost olarak bil, yarin olmuş can başı
Umutların son gülü o gül yaralar beni
Bahattin Tonbul
5.5.2013

Bahattin Tonbul
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Yaralar Var

İçindeki acıyı söke bilmek için
Daha sevmek mi gerek
O zaman ona dayanamaz
Bu yalnız yürek
Söyle Allah aşkına kim dir o
Nerede doğar
Sensiz yaşatılanlar
Doyulmayan acı tatlı
Tükenmez hatıralar
Yari özlerken
Kaybedilen  işte son gerçek
Sensiz özlem dolu kalıntılar
Hala göğsümde ağrıyan
Ağrıyan
Yaralar var
Bahattin Tonbul
26.1.2012

Bahattin Tonbul
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Yaraları Solmayınca

Bazıları şiir sevmez
Acıları olmayınca
Eşidostu da övülmez
Yaraları solmayınca

Düzlüğüde yok bu yolun
Gönül yürekteki kolun
Kırılmıştır senin solun
Yaraları solmayınca

Ne söylendi neler dendi
Sevenlere nuru indi
Yüzlerinde duran bendi
Acıları solmayınca

En güzel göz aşkı bulan
Gönülleri candan dolan
Sapasağlam faklı olan
Zamanları olmayınca

Baharında gülen güzel
Çiçek açar yazda özel
Umulmadın anı ezel
Yaraları solmayınca

Bahattin selam gönderen
Vefası uzunca süren
Acı değil umut veren
Gönülleri solmayınca
Bahattin Tonbul
23.5.2015

Bahattin Tonbul
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Yaralarım Geçer ise

Her şey kafi gelir ise
Dünya seninle doğmuştu
Yeri göğü tarta bilse
Aşkını kendi boğmuştu

Kanatları çırpınınca
O kuşları sen uçurdun
Sevenleri göz kırpınca
Güzelleri sen kaçırdın

Hasret eder sevenleri
Çok yakınsın sen dostuna
Acıları çekenleri
Sarı versen kurt postuna

Yüreğine aşk doluştur
Hakka hakikat  buluştur
Sevdaları sen oluştur
Yaraların geçer ise

Bahattin’im hep yanarım
Geçmişime çok kanarım
O yarimi hep ararım
Yaralarım geçer ise
Bahattin Tonbul
28.8.2010

Bahattin Tonbul
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Yaraların Derindi

Kimi zaman ağladım,kimi zaman da güldüm
Sensiz olan dünyayı,yüreğime sen çizdin
Sular gibi çağladım,sele kapılıp öldüm
Yok olmayan sevdayı,anılara sen dizdin

Hakka gittin kavuştun,acıların hep dindi
Yüreğimden savuştun,yaraların derindi

Karanlık geceleri,ezberime bıraktın
Tanrım seni alırken,geri dönüp bakmadın
Şarkıda nağmeleri,öğrenirken çıraktın
Aşkımızı yaşarken,gönülleri yakmadın

Hakka gittin kavuştun,acıların hep dindi
Yüreğimden savuştun,yaraların derindi
Bahattin Tonbul
6.9.2009

Bahattin Tonbul
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Yaralarsa Görülmez

Aşk dediğin bir çile
Bunu tatmayan bilmez
Sızılarsa kalbinde
Birikse de fark etmez

Tüter dumanı her an
Şarkılar türkülerde
Koklar onu durmadan
Sevenin yüreğinde

Bütün acılar çıkar
Toplansa da fark etmez
Onu çekenler anlar
Yaralarsa görülmez
Bahattin Tonbul
20.12.2008

Bahattin Tonbul
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Yaralı

Yalnızlık sessizlik, umutdur bana
Neden böyle oldu, bahtı karalı
Bende istemem mi, mutluluk cana
Soğuk iklimlerin, gönlü yaralı
Bahattin Tonbul
27.12.2015

Bahattin Tonbul
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Yaralı Kalbimi

Acılar gönülde takılmaz
Sevdalar  ruhtan ayrılırsa
Yaşamlar ömürde çakılmaz
Hayaller çabuk kırılırsa

Karanlığı sevdamı sarar
Yüzündeki rengi solmazsa
Ateşin içinde kim arar
Yarim toprağa konulmuşsa

Bu dünyadan gülerek gitmiş
Rüyada kaplar tüm ruhumu
Ayrılıklar çekerek bitmiş
Hasret kaplamış son ruhumu

Sevgi doğmuşsa hayal kaplar
Gönül solmuşsa toprak paklar
Yaşarken içtiğin o haplar
Sensiz tüter yanar ocaklar

Bahattin’im yarsiz olamam
Aşkım tek başına kalmışsa
Saçlarını elle yolamam
Yaralı kalbimi sarmışsa
Bahattin Tonbul
2.3.2010

Bahattin Tonbul
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Yaralı Kuştu

İnsan nerede,olursa olsun
Çevre etkiler,bak boğulursun
Böyle düşünme,zaten sen yoksun
Gizli baskılar,artık son bulsun

Belli bir inanç,geliştiği an
Gelişir büyür,beslendiği an
Kaybolur birden,aşk o zaman
Sevgili yarim,gitmiş diyardan

Nedenler derken,dizi burkulmuş
Daha derince,kökü kurutmuş
Arkasındaki,yari unutmuş
Ecel gelmişken,bir melek olmuş

Sevgili yarim,çok senli benli
İçindeki aşk,tütdü tüteli
Son anlarında,dönmedi dili
Yaralı kuştu,nasıl da belli
Bahattin Tonbul
13.09.2008

Bahattin Tonbul
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Yaralı Yüreği

Ben seni hep sever özlerdim
Bu olmamalıydı
Bedeli
Sana olan bağlılığım
Göğsümde hasret
İçimde esaret
Yaran ateş olmuş ebedi
Ruhumu kaplamış
Solmadı değil mi
Titrer ve titretir hala
Aşkımızı o
Nasıl bir sevda imiş
Sarmış sarmalamış
Dolandırır dilden dile
Şarkılarda türkülerde
Gece gündüz
Karanlığa bakmadan
Aydınlatan parlatan
O sonsuz yaralı yüreği
Bahattin Tonbul
28.4.2011

Bahattin Tonbul
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Yarama

Sevgi yanıp tutuşur
Gönüllerde buluşur
Aşkını arayanlar
Yürek yakıp buruşur

Uzaklarda arama
Saç başını tarama
Yarden ayrı olanlar
Değmesinler yarama
Bahattin Tonbul
13.2.2009

Bahattin Tonbul
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Yaramı

İyi dinleyin benim,halimi çocuklar
Altmıştan sonra içim,yanıp da uçuklar
Bu şeklim de bana kim,neyi sunacaklar
Olmazsa eğer sarma,boş yere yaramı

Geçen bunca yılların,siyah mı kara mı
Bilinmiyor içinde,oluşan dramı
Hormonlaşan çocuğun,yediği seramı
Göğsündeki ateşi,yakıver yaramı
Bahattin Tonbul
2.9.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaramızdan

Gönül penceresinden,
Yüreklerim erirdi
Sevda çiçeklerinden,
Kokuların gelirdi

Ruhundaki ufkunu,
Uzaklara mı serdin
Ömründeki utkunu
Toprağa da ben verdim

Ayrılık hasret anı
Gitme sen aramızdan
Çok zor bulduk mekanı
Bitmeyen yaramızdan
Bahattin Tonbul
28.8.2009

Bahattin Tonbul
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Yaratan Adam

Varlığın tattı benim için
Yokluğun
Sanki koskocaman
Bir an
Anında o varlığı
Bir arada tutamam
İşte anı yaşatan kocaman
Sarıldı bir an
Genelde olmaz onsuz
Senin baban

İkisi de senin gözünde
Kahraman
Elinde ellik
Ağzında tat olmadan
Düşün
Bunların arasında yaşayan figüran
Aşkımıza aşk katan atan
Bellimi olur belki de alınan,
Çekilen acılarla yaşananları
Herkes görmek okumak yaşamak ister
İyi bir şeymiş gibi
Yakar durmadan

İşte bunlar
Göz göre göre
Ateşle oynamaktır.
Neyleyim alevini duman kokusunu
Yüreğimde yaşattığım o aşkın dokusunu
Sen değiştiremezsin
Ayrılık hasret ve özlem
Karışmış biri birine
Baksana
Tat tada bilirsen
Hangisini ağzına alırsan al
Dudaklarına burukluk verir
Hiç hissedemezsin
Özlemleri çıkmaz dilinden
Ta ki yok olana kadar
Yaşarsan yaşatır seni
Hayalinde
Büyütür durmadan hasret
Gün geçtikçe
Beti benzi solmadan
Sevgini yaratan
Adam
Bahattin Tonbul
28.8.2010

Bahattin Tonbul
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Yaratan Bakidir

En karanlık gece, sona erecek
Güneş tekrar doğar, elbet sönecek
Yaratılan elbet, bunu görecek
Yaratan bakidir, ona dönecek

Bilmek daha başka, onunla kalmak
Kalmak  bambaşkaysa, hakikat olmak
Olmak daha başka, gönüle dalmak
Yaratan bakidir, ona dönecek

Aşk akıl işidir, sanmayasın ki
Her gönül kişidir, kanmayasın ki
Ateş korkusuyla, yanmayasın ki
Yaratan bakidir, ona dönecek
Bahattin Tonbul
26.8.2013

Bahattin Tonbul
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Yaratan Bilir

Ağlayıp gülmeyi,öğreten sevdan
Dağdaki güneşe bulut örtmezdi
Ruhunda  ölmeyi,sağlayan mevlam
Gönülden kaçıpda,umut etmezdi

Gerçek arkadaşlık sağlık gibidir
Eğer kaybolursa,Allah’ım bilir
Sevip sevilenler,melek gibidir
Umutsuz aşkları,yaratan bilir
Bahattin Tonbul
23.3.2012

Bahattin Tonbul
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Yaratan-1

Hatıraları hatırlatıyor
Sevdayı sorguluyor yaşamak
Ayrılık kadar yakınmış özlem
Hatırlatıyor sana hata bana geçmişi
Ellerin ellerime yabancı
Kokunu arıyor durmadan
Sana bakan gözler hayaller oldu
Kapkaranlık dünyayı aydınlatan yaratan

Bizler sana aşığız
Kendini bizlere hatırlat
Hatırlat ki kulluk vazifemizi tam yapalım
Geceleri karanlık hazırlıyorsun
Gündüzleri aydınlık yapıyorsun
Benim gibilerini hatırlıyorsun
Değimli?

Sesin gök gürültüsü gibi
Güneşinle ısıtıyorsun
Kar yağınca oluşan tipiyi
Yaşatarak hatırlatmayı hazırlıyorsun
Anlayana
Gözümden akan yaşlar,gül üstüne düşmüş
Yıldızlar sanki bölüşmüş
Toprağı aratıyor upuzun ayrılık
Yüreğinde ayak izleri var sanki
Unutur gibi unutma ölümü hatırlamayı
Anmayı bizleri yaratan
Bahattin Tonbul
27.2.2011

Bahattin Tonbul
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Yaratan-2

Oğlun ve kızın her zaman hatırlıyor
Arkandan dualar yapıyor hatırlanman için
Mezar taşın silinse de
Tanımadıkların dolaşıyor
Taşların aralarında
Bir yabancı gibi bakıyor torununun torunu
Beklide hatırlıyor arkandan
Yasinler okunuyor
Ruhum huzur buluyor
Anıları ise tarih oluyor hatırlanmadan
Cennetinden bir yer aç
Hatırlat ki biz onlara
Kelimeyi şahadetle yaklaşalım anılara ne olur
Ölüm bize biz ölümle iç içe yaşamaktayız
Ona yabancıyız sanma
Sana sonsuza dek bağlıyız
Affet bizi Yaratan
Bahattin Tonbul
27.2.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaratana Kul Ol

Aşkımı gönlüne,aldın da gittin
Yaralı ruhuma sardın da gittin
Şu yalan dünyada sancı içinde
Yalnız kimsesizce bırakıp gittin

Hakkı hakka sorup,danışıp da gel
Sevgiyle hasretle,tanışıp da gel
Gönlümde sevdayı,atı vermeden
Örttüğüm toprağa karışıp da gel

Gökte yıldızım ol,ışığım yansın
Beden de ateş ol,sevdiğim sansın
Cennet bahçesinde,gezersen eğer
Yaratana kul ol,sana inansın
Bahattin Tonbul
5.9.2009

Bahattin Tonbul
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Yaratana Ne Deyim

Sevdan bize geliyor
Gönlün hepten eriyor
Acı nedir bilmiyor
Yaratana ne deyim

Haktan haki katı bul
Gönüllerde solan kul
Sevda çekip oldun dul
Yaratana ne deyim

Ben bir gönül eriyim
Sevda çeken biriyim
Ben o yarin teriyim
Yaratana ne deyim

Yar hasretin korkusu
Ciğerimin dokusu
Bitmiyor hiç kokusu
Yaratana ne deyim

Acı çeken bedenim
Sen bu elden gidenim
Özleminle bitenim
Yaratana ne deyim

Dillerinde sevdamız
El eleyken edamız
Yüreklerde sedamız
Yaratana ne deyim
Bahattin Tonbul
7.8.2011

Bahattin Tonbul
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Yaratanı Çok Seviyorum

Sevdikçe sevesim geliyor
Öpdükçe öpesim geliyor
Seni yaralı  gönlüm  inan
Dünyalar kadar çok seviyor

Hatıralar durmasın bende
Otursunlar ayrı bedende
Sevda ayrılmaz bak sevende
Acılarını çok seviyor

Gökyüzünü kaplamış yarim
Ruhunu hepten sarmış zalim
Yüreğinde o yanık varmış
Ateşini de atmış yarim

Sevgime bak baka bilirsen
İçerim de sen erir isen
Sevdamızı  ezberletirsen
Yaratanı çok seviyorum
Bahattin Tonbul
24.10.2009

Bahattin Tonbul
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Yaratanı Sevdin Güzel-1

İçinde Allah aşkı var
Seni sevip okşadılar
Çocukken adam yaptılar
Yaratanı sevdin güzel

Kuru tohumlar yeşerdi
Hepsi toprakta biterdi
Gören gözler hissederdi
Yaratanı sevdin güzel

Sevdayı aşkı sen verdin
İnsanları çokta sevdin
Allah’ıma çok güvendin
Yaratanı sevdin güzel

Umut dolu tezgahın var
İçinde canlılar yaşar
Her canlının sevdiği var
Yaratanı sevdin güzel

O verir o senden alır
Yüreğinde acı kalır
Yandıkça da o çoğalır
Yaratanı  sevdin güzel
Bahattin Tonbul
27.09.2008

Bahattin Tonbul
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Yaratanı Sevdin Güzel-2

Adını andıkça yanar
Bütün bedenleri kaplar
El açıp da yalvaranlar
Yaratanı sevdin güzel

Hak bilip haktan ayrılma
Başkalarına aldanma
Allah’ıma şirkte koşma
Yaratanı sevdin güzel

Sağda solda ara onu
İçin huzursuz oldu mu
Yüreğine koy sen onu
Yaratanı sevdin güzel

Aşkın tadı da ondadır
Sevenlerin yanında dır
Gönlün onda olacaktır
Yaratanı sevdin güzel

Hasta olsan sebep odur
İyiliği veren odur
Onun seveni de çoktur
Yaratanı sevdin güzel
Bahattin Tonbul
27.09.2008

Bahattin Tonbul
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Yaratanı Sevdin Güzel-3

Seni benden ayırtan o
İçimize atan koru
Yakıp yakıp soğutan o
Yaratanı sevdin güzel

Dünyamızı ayırtılar
Acıları kapattılar
Seni toprağa koydular
Yaratanı sevdin güzel

Allah sevdiğini alır
Onu sevenleri tanır
Tüm günahlardan arınır
Yaratanı sevdin güzel

İçin dışın hep temizdi
Merhametin yüreğindi
Sevdiğin de eşin idi
Yaratanı sevdin güzel

Gönülden bağlıydın hakka
Onun için her dakika
Haksızlıktan hakkı ara
Yaratanı sevdin güzel
Bahattin Tonbul
27.09.2008

Bahattin Tonbul
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Yaratanım Severse

Acılarım hep yandı
Benim gönlüm ayandı
Çok sevdiğim güzeli
Tanrım elimden aldı

Yağmur yağıp sel oldu
Yürekleri doldurdu
Sevgisiz güzellerin
Rengini hep soldurdu

Ben aşık değil miyim
Yarimi sever miyim
Kalbimdeki dilberi
Kimseye verir miyim

Bedenlerde erirse
Gönlüm ona giderse
Sevdiğim melek olmuş
Yaratanım severse
Bahattin Tonbul
12.4.2009

Bahattin Tonbul
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Yaratanın Elinde

Seviyorum unutamıyorum elimde değil
Yüreğimi Mevla ona vermiş gözümde değil
Şarkılarım türkülerim yarin önünde eğil
Bedeni toprak  bari ruhunu huzura erdir

Dostlarım bir daha sev diyorlar şu yüreğime
Sevgi çıkmadı ki duruyor hala eski yerinde
Bilmiyorlar bedenimi ruhumuzun gücünde
Yar toprak oldu her şeyim yaratanın elinde
Bahattin Tonbul
1.11.2008

Bahattin Tonbul
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Yaratıcımız Allah'ta

İnsanın,hayvanın,otun karıştığı toprakta
Canlılar daha güçlü çıkıyor,doğuyor orda

Taşın taşlara çarpmasından çıkan kıvılcımda
Tutuşan otların yanmasıyla yanan ormanda

Su ile yağmur söndürüverir hemen o anda
Alabildiğine bir savaşı yaşar doğada

Farkında olmadan yaşıyordur insanoğlu da
Bütün bunların dengesi yaratıcımız Allah’ta
Bahattin Tonbul
27.09.2008

Bahattin Tonbul
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Yaratmaz

Çok yer görmek tanımak, hakikatı kavratmaz
İnsan gerçek alimse, ilim irfat bağlatmaz
Şeytan da bir alimmiş, ihlası yok ilmi var
Bilemezsin belki de, Allah zalim yaratmaz
Bahattin Tonbul
22.2.2014

Bahattin Tonbul
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Yarden Ayrı

Şu an yalnızlığı yaşıyorum ben
Dağlar ötesinde,sensizlik yeter
Arayıp sormasın,içim acırken
Yarden ayrı hasret,ölümden beter

Okşayan ellerin,ateşi tende
Gözlerin karşımda,yüreğin bende
Mutluluk denizi,affetmesende
Yarden ayrı hasret,ölümden beter

Soframı her sabah,seninle böldüm
Gurbet çizgisini,son nokta bildim
Aşkın etrafında,sahipsiz çöldüm
Yarden ayrı hasret,ölümden beter

Anlarmı hiç bir kimse,şair ömrümü
Aşka karar kıldım,verdim emrimi
Acısı içimde,tüket zehrini
Yarden ayrı hasret ölümden beter

Yayla dumanında,boğulur içim
Umutsuz  sevdayı,bulursa hiçim
Gündüzden vaz geçtim,çaresiz seçim
Yarden ayrı hasret,ölümden beter

Sen bilsen yeter mi,ayrıldığını
Bekliyor yüreğim,daraldığını
O gülyüzün düşüp,saraldığını
Candan ayrı hasret,ölümden beter

Eğer birgün duysan,terk ettiğimi
Versen uzaklardan,tükettiğimi
Bir incecik dal gibi,titrettiğimi
Yarden ayrı hasret ölümden beter
Bahattin Tonbul
25.1.2012

Bahattin Tonbul
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Yarden Ayrılalı....Sevgili eşim Nilgün'ün anısına

Yarden ayrılalı, yedi yıl oldu
Yaşanan hatıra, unutulmadı
Geçen tüm zamanlar, ruhumda soldu
Yokluğunla acın, dağıtılmadı

Sessizce dünyamdan, çekipde gittin
Koskoca bedeni, toprağa yittin
Çocuklarımızı, nasıl büyüttün
Yokluğunla acın unutulmadı

Evinin önünde, ağacın incir
Kırılmış dalları, tutulmaz zincir
Bu nasıl sevda, o nasıl incir
Yokluğunla acın unutulmadı

Bir kış günüydü, göklere çıktı
Bir melek uçtuda, dağları yıktı
Buzların hükmü ne, güneşten bıktı
Yokluğunla acın unutulmadı

Soğuktan üşürdün, ısıtamadım
Karanlık geceni ışıtamadım
Kollarımla sarıp, uyutamadım
Yokluğunla acın unutulmadı

Bir illetti kanser, düştü içine
Hakka boyun eğdik, kader hiçine
Sanki evin içi, gitmez gücüne
Yokluğunla acın unutulmadı

Bahattin kabustu, deşiyor musun
Ayrılık zulümdü, üşüyor musun
Özlemle hasretle, pişiyormusun
Yokluğunla acın unutulmadı
Bahattin Tonbul
5.1.2014

Bahattin Tonbul
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Yarden Ne Haber

Sararır yapraklar, her sonbaharda
Gönül yorgun kalmış, bundan ne haber
Hayaller ülkesi, donsa baharda
Rüzgara kapılmış, yarden ne haber

Dilerim mevladan ayırma bizi
Cennetinde saklar, her ikimizi
Seven gönüllerde, seferimizi
Rüzgara kapılmış, yarden ne haber

Zaman habesine, koymuş kalbini
Gece ayazında, yansa tahmini
Yürek ateş almış, koysa hükmünü
Rüzgara kapılmış, yarden ne haber

Memleket ayazı, içini yakar
Soğuk olsa sular, boş yere akar
O yar toprak olmuş, uzaktan bakar
Rüzgara kapılmış, yarden ne haber

Yıldırım hızına, sevda ulaştı
Seven gönüllere, özlem bulaştı
Yaşanan ayrılık, gerçek telaştı
Rüzgara tutulmuş, yarden ne haber

Bahattin’im acı, içinde gezer
O yar toprak olmuş, taş düşse ezer
Gönül kervanında, ayrılık sezer
Rüzgara tutulmuş, yarden ne haber
Bahattin Tonbul
07.12.2014

Bahattin Tonbul
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Yare Bakan

Yağmurdur delen,ufkumu silen
Çok özledim ben, çok özlettin sen
El açıp dilen, yalınız gülen
Sevdamı bilen,uzaktan gelen
Umutsuz ölen yar
Söyle Allah aşkına
Nadir bu diyen
Sevdamı aşk mı
Haydi be söylen
Kırıldığı andır
Yürekler yakandır
Ses çıkarmaz
Sen olmazsan yaradan
Kanar için durmadan
Özleyerek giden yare bakan
Bahattin Tonbul
7.5.2013

Bahattin Tonbul
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Yare Gülesin

Allah’a şirk koşan, doyumsuz olur
Cehalet düşmüştür, bunu bilesin
Ne yiyip içsende, hararet hak olur
Sevdası içinde, yare gülesin
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Yare Hakkımı

Ben yare hakkımı, helal ettim de
Mahşerde sorgusu, hesap incedir
Güzeli sevmeye, yemin etim de
Güzellik ruhunda, edep incedir

Sevgi etrafında, çok süslü laflar
Ey gönül aşığı, bulunmaz gaflar
Mahcup suskunluktur, sunulmaz aflar
Güzellik ruhunda, edep incedir

Elleri gurbette, dokunma bana
Göğsümde ateşin, hasretim sana
Kimbilir nerede, karışır kana
Güzellik ruhunda, edep incedir

Unuttumu beni, yakan elleri
Nerede o şimdi, ateş dilleri
Sevda defterine, saçan gülleri
Güzellik ruhunda, edep incedir

Sözler aşktan kalma,  o bir masaldı
Sevda defterini, yazmak yasaldı
Yüreği ateşde, kendi asaldı
Güzellik ruhunda, edep incedir

Elleri soğuktur, aşk kırıntısı
Sokaklar  kimsesiz, düş yıkıntısı
Uykusuz geceler, son sıkıntısı
Güzellik ruhunda, edep incedir
Bahattin Tonbul
5.9.2913

Bahattin Tonbul
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Yare Ne Dersin

Ağlayan gönüller, severse tok olur
Kırılsa kolları, sarsa kaybolur
Aniden yok olan, acı çok olur
Öksüz kalmış çölde, yare ne dersin
Bahattin Tonbul
4.7.2013

Bahattin Tonbul
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Yare Ne Deyim

Bu dünyada beni,yalnız bıraktın
İçimde acını,durmadan yaktın
Sağa sola bakıp,her an aldattın
Gönlümü süsleyen,yare ne deyim

Bulutsuz gökyüzü,masmavi olur
Güneş batarken de,al kızıl olur
Ruhunda aşkını,atsan sel olur
Gönlümü süsleyen,yare ne deyim
Bahattin Tonbul
29.7.2009

Bahattin Tonbul
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Yare Olan Hasret

Zaman ilaç olursa,yara kabık bağlıyor
Sevda denilen ateş,külünü savuruyor
Rüzgar esmese bile,dumanı çoğalıyor
Yare olan sevdası,durmadan kabarıyor

Karlı dağın ardına,güneş de inememiş
Şu yanan yüreğime,ilaç dahi sürmemiş
Karanlığın içinde,bakıp bakıp görmemiş
Yare olan sevdası,içinden hiç gitmemiş

Hayatın akışından,dertleri çoğalıyor
Bakmayın siz onlara,öbek öbek artıyor
Seven insanın kalbi,geçmişi kabartıyor
Yare olan hasreti,gözünde abartıyor
17.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yare Oruç

Delicesine sevmiş tadamam
Orucumu bozarsa yapamam
Sevdiğim yare hile katamam
Oruçluyum dersin sen arkadaş
………………….İşte ben oruçtayım arkadaş
………………….Aşkla oruç tutulur be kardaş

Yemem içmem o anda kesildi
Çeşmedeki sulardan geçildi
Lokmalar boğazımda biçildi
Aşka oruç tutulsa arkadaş
…………………..İşte ben oruçtayım arkadaş
…………………..Aşka oruç tutulur be kandaş

Onu yemiştim ömrü boyunca
Ağzına lokmayı da koyunca
Bedenini toprakta oyunca
Aşka oruç olmaz ki arkadaş
......................Bak işte ben oruçum arkadaş
......................Yare oruç sorulmaz karındaş
Bahattin Tonbul
10.11.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yare Öğüt Olmaz

Ağlamadım ki sen gittin gideli
Birdamla gözyaşı, durur o yerde
Bak sen özlemime, bitmez hasreti
Yare öğüt olmaz, bekler o yerde

Ne olursa olsun, acılar taşır
Son damla gözyaşı, kiprikten aşır
Kızarmış gözleri, elliyle kaşır
Yare öğüt olmaz kalır o yerde

Bunca kötülükler, durur mu dersin
Umut et Allah’tan o sana versin
Cenneti alada, birkçşe sersin
Yare öğüt olmaz, durur o yerde

Bunca geçmişini, gönülden sarsa
Herşey tertemizmiş, yüreği arsa
Bekleyecek elbet, zamanı varsa
Yare öğüt olmaz, sorar o yerde

Korkma zarar vermez, boyunda eğmez
Ne yaparsa yapsın, kimseyi sevmez
Ağlatsa da inan, nazarı değmez
Yare öğüt olmaz, durur o yerde

Bahattin sevgine, kitaplar sığmaz
Kimse zarar vermez, sevdanı boğmaz
Sil o gözyaşını, yalınız doğmaz
Yare öğüt olmaz, kalır o yerde
Bahattin Tonbul
23.7.2015

Bahattin Tonbul
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Yare Verseydim

Dillerinden akan,güzel nameler
Gönül pençesinde,aşkı sahneler
Ruhumu yakan,o bahaneler
İçerimden alıp,yare verseydim

Gök yüzünde bulut,akça duruyor
Geçmişte anılar,beni soruyor
Seven yüreğimi,neler koruyor
Ruhumu karıp da,yare verseydim

Eliyle elini,hiç bırakmadım
Ondan başkasına,ışık yakmadım
Yaralı kalbime,hançer takmadım
Sevgimi karıp da yare verseydim

Aşkın pençesinden,kurtulamazsın
Seven yürekleri,ayırtamazsın
Gece karanlıkta,sır tutamazsın
O yarimi sana neden verseydim

Bahattin’im sevdam,için yanarım
Toprak olmuş yari,her gün anarın
Onun sevgisine, sonsuz kanarım
Canımdan can alıp yare verseydim
Bahattin Tonbul
28.2.2010

Bahattin Tonbul
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Yare Vuruldum

Hayallere kucak, sakın ha açma
Şu yalan dünyada, yalnız yoruldum
Gönülden kopup da, uzağa kaçma
Zaman tünelinde, yare vuruldum

Sevgiden uzakta, güller dökülür
Güllerin baharda, belle dikilir
Özlenen güzeller, elle çekilir
Zaman tünelinde, yare vuruldum

Ekilen bir tohum, elbette çıkar
Tutulmuş bir aşkı, gönüller yıkar
Yüreğinden bakar, uzağa akar
Zaman tünelinde, yare vuruldum
Bahattin Tonbul
3.10.2013

Bahattin Tonbul
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Yare Zor Gelir

İçimizden büyük, aşklara küskün
Olmazlarla bizler, sustukça ölür
Ne yapıp ne etsek, sevdası keskin
Boşluğu doldurmak, yare zor gelir

Hep şikayet ettik, yok oldu soluk
Sorduk mu ki bir şey, aşıkmı olduk
Ne verirsen verde, göğsünü yolduk
Boşluğu doldurmak, yare zor gelir

Verdiğin ne oldu, bizler kaybettik
Sevdiğim güzele, nasıl aybettik
Kaybedilen yoksa, umut terkettik
Boşluğu doldurmak, yare zor gelir

Astıkların ucu, dilek ağacı
Boynu bükük durur, sevgi ilacı
Vermemiş hesabı, özler duacı
Boşluğu doldurmak, yare zor gelir

Yapılan ne idi, yanlışlarımız
Yürek değil onlar, kanmışlarımız
Hepimiz içinde, anmışlarımız
Boşluğu doldurmak, yare zor gelir

Suçlu bulup ona, karalar çaldık
Hayat kirli dedik, sevdaya daldık
Bizler hep masumduk, masumca kaldık
Boşluğu doldurmak, yare zor gelir

Temiz düşler kirli, hayaller atık
Yerlerde yaralı, gönüller katık
Çığlıkla doğarken, mısralar  yatık
Boşluğu doldurmak, yare zor gelir
Bahattin Tonbul
8.8.2012

Bahattin Tonbul
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Yarım Kalan Günlük

Günlüğünü yarım koymuşsun
Meğer çok acılar çekiyor üzülüyormuşsun
Bize bütün bunları aksettirmiyor
Kendi içinde yaşıyormuşsun

Küçük şeylerden mutluluk çıkarıyormuşsun
Yetiyormuş
Her zaman ileride güzel günler yaşamayı
Umut ediyormuşsun
Ne kadar isteklerin varmış içinde
Hepsini  sıralamışsın
Bütün isteklerin yerine geldi
Mekanın cennet olsun anne
13.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yarım kalan Hayaller

Çok yalnızım şaşırttım düşünemiyorum be canım
Senin yokluğunu işte bu anlar daha çok anladım
Daha çocuklarını evlendirmeden hep bana bıraktın
Şaşkınım diyeceğim nasıl davranacağımı bulamadım

Karmaşık dünyam bilemiyorum her şey akışında
Kendi etkim yok bıraktık Allah'a duramayız karşısında
Çok şey istemiyorum ben şu yarım kalan fani dünyada
Zamanı bekliyorum şu an sen ne yapıyorsun oralarda

Olur geçer bütün bunlar yapmadık mı ikimiz
Ne vartalar atlattık aç susuz hatta kaldık evsiz
Çok sabrettin benim gibisine geldin hemen kefilsiz
Bende mahcup ettirmedim göndermedim kefensiz
06.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yarım Kaldı

Şu yalan dünyada, iyiyim deme
Sevda dediğini, yaradan aldı
Gönlümdeki acı, tükenir deme
Bütün sevmelerim, hep yarım kaldı

Anam babam daha, niceleriydi
Yüreğim onların geceleriydi
Söylenen  şarkı da, heceleriydi
Bütün sevmelerim, hep yarım kaldı

Kartanesi gibi, yere düşerken
İncitmezsin onu, toprak eşerken
Yol alabilirmiş, aşkın pişerken
Bütün sevmelerim, hep yarım kaldı
Bahattin Tonbul
11.12.2013

Bahattin Tonbul
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Yarımsa(Üç hece)

Aşkımız
Kalbimde
Acımız
Zalimde

Semayı
Bedene
Elbise
Gidene

Hacıyı
Mekkeye
Acıyı
Tekkeye

Gözyaşı
Anıya
Yürekler
Kanıya

Ruhunu
Uzaya
Ayrılık
Kazaya

Korkuyu
Mevlaya
Kör kuyu
Evlaya

Gaziyi
Rüyaya
Maziyi
Deryaya

Elleri
Havaya
Selleri
Tavaya

Dileği
Verene
Bileği
Erene

Sözlerin
Hepsini
Özlerin
Tersini

Kelamı
Toplarım
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Allah'a
Kaplarım

Ömrümden
Başağı
Ölümden
Aşağı

Oynarsan
Lotoyu
Kaynarsan
Sotoyu

Unutma
Bunları
Kurutma
Unları

Dokunsa
Seninle
Kokunsa
Teninle

Sancılar
Bedende
Yancılar
Dedende

O günü
Eklerim
Nilgün'ü
Beklerim

Elemde
Serkeşim
Alemde
Tek eşim

Adımsa
Bahattin
Yarımsa
Ahtettin
Bahattin Tonbul
27.9.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yarın İçine

Seven sevdiğinden, düşmanlık görse
Yine dostluğunu, hergün artırır
Sevdiği başına, kıskançlık örse
Tattığı o aşk, olgunlaştırır

Dostlukla dostluklar, gelir aklına
Yarayla yaralar, yazsa anlına
Kaderin olup da, çıksam falına
Nefes olup doğsam, yarin içine
Bahattin Tonbul
19.10.2012

Bahattin Tonbul
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Yarından Vazgeçmem

Yarından vaz geçsem, yarden vazgeçmem
Şimdi şuanlar da, neler yapıyor
Artık kötüleri, anmak istemem
İlgileri beni, hasta yapıyor

Anlatabilmek de, susmaktan geçer
Hayat gecesinde, ölüm hak biçer
Karanlık gece mi, yaradan ölçer
Özlemleri beni, hasta yapıyor

Sen nasıl bakarsan, gülümse yüze
Seven yari görür, hasret son söze
Gönül ötesiyse, sevdadır göze
İlgileri beni, hasta yapıyor

Ne eksik ne fazla, ettiğin kadar
İnsan paylaşırsa, umut o kadar
Yürekten verdiğin, aşkım o kadar
İlgileri beni, hasta yapıyor

Akşam kaybolurken, hüzne dönüyor
Gecenin gölgesi, candan iniyor
Verilen acılar, elbet diniyor
İlgileri beni, hasta yapıyor

Bahattin aşkına, sıkışmış kafes
Sevenin sevdası, bir yeni nefes
Sevmek bir bütündür, yaşamak heves
İlgileri beni, hasta yapıyor
Bahattin Tonbul
28.10.2013

Bahattin Tonbul
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Yarınında Sır

Kaya çok güçlüdür, demirse kırar
Demirin gücünü, ateş yok eder
Ateş yakıyorsa, su ile boğar
Suyun son gücünü, buhar şok eder

Suyun buharını, güneş  oldurur
Güneşi durduran, bulut soldurur
Bulutu dağıtan, rüzgar doldurur
Bugünün kıymeti yarının da sır

Rüzgar çok güçlüdür, alıp uçurur
Fırtınayı göğe, Allah geçirir
İnsan onu tutup, dağa kaçırır
Ölüm hak olunca, yarınında sır

Toprak beden olmuş, yetermi ona
Ölüm çok güçlüyse, ayrılık sona
Umudun sevdası, gelir mi sana
Bugünün kıymeti yarının da sır

Sevda bir yarışsa, tadını çıkar
Çıkması gerekse, adını yıkar
Seven gönüller de, nankörü bıkar
Bugünün kıymeti yarının da sır
Bahattin Tonbul
15.9.2013

Bahattin Tonbul
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Yarınlar Niçin

Dayanacak güç yok, ne yaparsan yap
Geçmiş bir hayaldi, ikimiz için
Bazen çok güzeldi, anansız hayat
İşkenceydi bazen, yarınlar niçin

Anlıyorum seni, anandır ama
Sevgiden yorulmuş, değme yarama
Nokta konmuş bitmiş,  söyle anana
İşkenceydi bazen, yarınlar niçin

Güzel hikayeyle, geçmişle kaybol
Seni en güzel ben, seven yarim ol
Nerede kalırsan, sade benim ol
İşkenceydi bazen, yarınlar için

Umurumda değil, birden yokoldun
Yanımda ol yeter, yalınız soldun
Dünyanın iyisi, seni ben buldum
İşkenceydi bazen, yarınlar için

Yalnızlıktı huzur, etkide kaldın
Çünkü dönmeyecek, acıyı saldın
Beni bırakarak, anana kandın
İşkenceydi bazen, yarınlar niçin

Ne hissettiğimi, bazen bilemem
Tek yönlü sokağım, ölsen gelemem
Binlerce şarkıyı, yalnız söylemem
İşkenceydi bazen, yarınlar niçin
Bahattin Tonbul
23.7.2013

Bahattin Tonbul
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Yarınlarda

Bu yürek ne acılar çekti bu sevda yüzünde
Yare hasret kaldım
Ruhum bekler onu derya denizinde
Bedene ateş sardım
Ağaçların doruğunda gökyüzünde
Sanki bir yanardağdım
Tutuştu ruhum,dans yaptı gölgem
İnan hala anlayamadım
Yorulmuştu kalbim,akıp gitti damarlarımda
Kıpkızıl kan
Ben yaşarken bana verirdi o can
Titretti dudaklarımı,tükendi ahım ve vahım
Her şey boşmuş
Başı olmayan geçmişin sonu kaybolmuş

Ben ondan gelene razıyım
Boynum kıldan ince
Bana önce gözlerini verdi kalbime sardı ince ince
Hayallerim karıştı gölgeler arasında
Ateşim güneş
Rüyam güz oldu  anılarda
Resimler siyah beyazken soldu yarınlarda
Bahattin Tonbul
7.2.2011

Bahattin Tonbul
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Yarısı Bağrımda-1

Sevmediğim haldeydi, can okudum,okuttum
Halada sevilmeyip,gelecekte yok oldum
Mutlu olacaktım ki,yüreğimde uyuttum
Nasıl bir tutkuymuş ki,Allah'ım onu buldum

Rüzgar gibiydin çok sert,estin dünyamda
Sanki bir çöldü gönlüm,kumları dağıttın ardında
Nasılda vuruyordu,göğsüme dolduğunda
Sızılar içerim de, kalıntı arasında
20.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yarışınca

Acıları can  duyulur
Yaraları sarılınca
Bedenlere taş koyulur
Yarim burdan kaybolunca

Yaprakları o sallıyor
Sevda yayan güzelleri
Gönülleri yar kaplıyor
Dağda açan o gülleri

Kelebekler heran konar
Sevgi kalbe uzayınca
Kışın sular elbet donar
Yar benimle olmayınca

Sevildikçe yar soyulur
Toprak suya dolmayınca
Yer altında kaynak kurur
Sulu yağmur yağmayınca

Elleriyle muz soyulur
Hepsi yaradana kuldur
Yüreğinde aşk oyulur
Yarim bende olmayınca

Bahattin'im gönlüm onda
Gece gündüz karışınca
Sevdamızın ensonunda
Sevenleri yarışınca
Bahattin Tonbul
12.12.2009

Bahattin Tonbul
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Yari Ararım

Gönlümde kalacak yari ararım
Ufkuma bakacak,yari sorarım

Gülüp oynayacak,hakkı bilmeyen
Durmadan yanacak,yari görmeyen
Yürekte solacak,sevda çekmeyen
Gönlümde kalacak yari sorarım

Dilerim tanrıdan,yarimi bulsun
Onun sevdasına ruhumu sunsun
Aşkımı küçültüp,kalbime koysun
Ufkuma bakacak,yari ararım
Bahattin Tonbul
3.4.2009

Bahattin Tonbul
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Yari Ararım Olan

Gecemi gündüz,karıştırdım ben
Kaybedince de,aradım hemen
Arkadaşlara,can söylemeden
Gönlümde olan,yari ararım

Silahsız vurdu,kanım akmadı
İçimi yaktın,duman olmadı
Terk edip gittin,kimse sormadı
Gönlümde olan yari ararım

Çıktım dağlara,nefes alayım
Yok oralarda,aşkın tutayım
Seni bu elden,kaçırmayayım
Gönlümde olan yari ararım

Derede akan bir su gibiyim
Burnuma kokan,ruhu seveyim
Yüreğe dolan,bir ateş miyim
Gönlümde olan,yari ararım

Durmadan arar,onu sorarım
Bu dünyada ben,ona bakarım
İçime akan,kanı saklarım
Gönlümde olan yari ararım
Bahattin Tonbul
18.09.2008

Bahattin Tonbul
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Yari Ararım Uçan

Gökyüzü duman,görülmez ondan
Yari olmadan,hasretle yanan
Ilıkça dolup,içime akan
Gönlümde uçan,yari ararım

Kasırga gibi eserse gönlüm
Fırtına gibi,dağılır göğsüm
Yağmurda suda,kaybolan gülüm
Gönlümde uçan,yari ararım

Görmezse gözüm,karanlık olur
Yarden ayrıl sam,dedi kodudur
Başımda öten,kumru kuşudur
Gönlümde uçan,yari ararım

Yürekte olan,bir ateşmişsin
Nasılda yaktın,hissetmezmişsin
Beni terk ettin,söylememişsin
Gönlümde uçan yari ararım

Işık yoksa da,dumanı görmem
İçimde olan,aşkı söylemem
Dertlerim çoktur,unuttu demem
Gönlümde uçan,yari ararım
Bahattin Tonbul
18.09.2008

Bahattin Tonbul
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Yari Bekler

Yar saçını öre öre
Kim ne diyor nazik güle
Sevgi yaşatılan töre
Hergün öten o bülbüle
Figan eyler deli gönlüm

Durduğun kadar yalnızsın
Yağdığı kadar ıslaksın
Yaktığı kadar sıcaksın
Uzaklardan bakacaksın
Yari bekler deli gönlüm

Söyle canım sen hanisin
Toprak oldun bak fanisin
Hakikatta son kanisin
Ayrılınca tek canisin
Yari bekler deli gönlüm

Ne gezersin sen orada
Rakı şarap bir arada
Baksan hepsi bir sırada
Aşkı bulur o burada
Yari bekler deli gönlüm

Tenden uzak bir yoldaşım
Hasret kaldı arkadaşım
Dayanılmaz bu gözyaşım
Ağrıyor bak sensiz başım
Yari bekler deli gönlüm
Bahattin Tonbul
24.4.2016

Bahattin Tonbul
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Yari Beklerim

Elin elime değince,içim oynardı
Dilin dilime değdikçe,kanım kaynardı
Beni burda yalnız koydun,yüzüm sarardı
Ruhuna ruhumu kattım,seni beklerim

Kalbimi kalbine çattım,gönlüm ağladı
Bedenine toprak kattım,sevda bağladı
Geceyi gündüze attım,aşkım dağladı
Ruhuna ruhumu katar,yari beklerim
Bahattin Tonbul
1.11.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yari Bensiz Gördüm

Yari bensiz gördüm, duam sabrıma
Tevekkül bahşeyle, rabbim gönlüme
Diriliş müjdesi, doğsa bağrıma
Bahar örüntüsü, sevgi kalbime

Kırılmadan önce, çarpan kalbimi
Kapanmadan önce, yırtık albümü
Bitirilmiş sence, sözün samimi
Tevekkül bahşeyle, rabbim gönlüme

Gelip geçenleri, bakar ardından
Okşar ruhumuzu, hakkın sırrından
Hüzünü bırakır, gönül kahrından
Tevekkül bahşeyle, rabbim gönlüme

Usulca sokulur, sevdan içime
Kalsın ister isen, serap hiçime
Yokluğun hayaldir, gelsen seçime
Tevekkül bahşeyle, rabbim gönlüme

Su gibi aziz ol, su gibi duru
Akar kalbimize, Allah’ın nuru
Kan gibi can gibi, insan gururu
Tevekkül bahşeyle, rabbim gönlüme

Yıldızlar çaredir, açmış yolları
Soğuk duvarları, sarmış kolları
Bilseler sevmezmi, hakkın kulları
Tevekkül bahşeyle, rabbim gönlüme
Bahattin Tonbul
12.9.2013

Bahattin Tonbul
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Yari Gözlerim

O nasıl bir sevgi, o nasıl aşk ki
Göğsümü batınca, onu özlerim
Uzaktan baktıkca, bitmeyen aşk ki
İçimi yakınca, yari gözlerim

Son özlenen gönlüm, ağlar peşinden
Hiç durmadan içtim, vazgeç keşinden
Ruhundaki ateş, dağlar eşinden
İçimi yakınca, yari gözlerim

Senin için burda, sevda koymuşum
Senden ayrılınca, nasıl doymuşum
Yaralı kalbimi, sensiz oymuşum
İçimi yakınca, yari gözlerim

Sevda çekmek burda, hiç kolay değil
Anıları koymak, sevgiye meğil
Ellerin toprağa değerse eğil
İçimi yakınca, yari gözlerim

Demek ki alından, silinmez yazı
Gönlüme mahpussun, o nasıl sızı
Açtığın yarayı, göğsüme kazı
 İçimi yakınca, yari gözlerim

Bahattin’im artık, ağlama bensiz
Hangi yana dönsen, umudum densiz
Çevirsen başını, dünyamız ensiz
İçimi yakınca, yari gözlerim
Bahattin Tonbul
22.12.2012

Bahattin Tonbul
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Yari Hatırla....Ömer Faruk Tonbul'a

Ne dir meltem yeli, ne dir rüzgarı
Latin müziğini, kimler hatırlar
Hamağın üstünde, ısıran arı
Soğuk içeceksen, yari hatırla

Bunca geçmişimi, hayal ederdim
Meltem rüzgarıyla, kayar giderdim
Fırtına çıkmadan, derdi çekerdim
Soğuk içeceksen, yari hatırla

Yağmurun sesiyle, kayboldu bütün
Düşerse toprağa, çürürdü etin
Neyi ayarladın, yokolmaz bitin
Soğuk içeceksen, yari hatırla

Kasırga fırtına, kayboldu yıllar
Esti tüm bedende, hayaldi yollar
Hayat affedecek, onu kim kollar
Soğuk içeceksen, yari hatırla

Ömer’i faruğu, veren Allah’ım
Bu aşka da sabır, verir Allah’ım
Dünya gözü ile, doyur Allah’ım
Soğuk içeceksen, yari hatırla

Bahattin aşk ile, istersen döğün
Bırak oda gülsün, yiğenle öğün
Bu sevda yaktıkça, birlikte gülün
Soğuk içeceksen, yari hatırla
Bahattin Tonbul
7.7.2015

Bahattin Tonbul
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Yari Korkutan

Sevgi sözü şereftir,sevenler verir
Her aşığın derdini,kalp sevindirir
Damla damla düşerse,hayat eritir
Bu dünyanın zevkine,yar sahiplenir

Uçacak tüm kuşları,açacak yaprak
Gökyüzüne bakarak,kanatlar çırpmak
İster ağaç ister kuş,bedenen uçmak
Bu dünyada zor olur,sensiz yaşamak

İyice bakıp yürek,yakanlar uyan
Sevgiden aşktan yari,bırakıp kaçan
Kalpten kalbe yol edip,uzanıp yatan
Sevgi hasreti olur,yari korkutan
Bahattin Tonbul
9.8.2008

Bahattin Tonbul
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Yari Özledim

Ruhuma açtığın, yaralar durur
Baş edemez kimse, seni gözledim
Tatlı bir savdadır, acısı vurur
Gülüşün düşümde, yari özledim

Kaybeder bu doğru, bazen iyiler
Sevdanın şifası, kalbi iğiler
Hayattan hiç çıkmaz, ölür iyiler
Gülüşün düşümde, yari özledim

Dokunamadığım, bunca sevdayı
Dindiremediğim, hasret davayı
Acısı taşıyor, hüzün sevdayı
Gülüşün düşümde, yari özledim

Sakın ha unutma, bulduğun yerde
Adam olda dursun, koydun yerde
İhanet edilmez, öldüğün yere
Gülüşün düşümde, yari özledim

Terketme silayı iki kalbi var
El üstünde sevip, ümit eder yar
Biri acı çeker, özletir diyar
Gülüşün düşümde, yari özledim

Bahattin gülümse, sakın ağlama
Umutsuz olma ha, boşa bağlama
Ateşin altında, yara dağlama
Gülüşün düşümde, yari özledim
Bahattin Tonbul
4.7.2015

Bahattin Tonbul
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Yari Özlüyorum

Yari özlüyorum, yazarak anla
Bana öyle kara, kara bakmasan
İçinden haykırsan, özlerim amma
Yağmur olup yağsan, aşkla akmasan

Ben anlatamadım, özlemek kalır
Özlemeyi bırak, ayrılık alır
Sen en iyisi mi, yari yar alır
Yağmur olup yağsan, aşkla akmasan
Bahattin Tonbul
11.4.2017

Bahattin Tonbul
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Yari Seveni Belli

Yaratıp da seveni
Aşka boyun eğeni
Gönülleri deleni
Yari seveni belli

Hakka gönül veririm
Onun için ölürüm
Günden güne eririm
Yari seveni belli

Sensiz yaşayamadım
Gönlümden atamadım
Aşkı unutamadım
Yari seveni belli

Acıları bir tutup
Anıları kurutup
Ayrılınca sorutup
Yari seveni belli

Bahattin'im severim
Ayrılınca ezerim
Rüyalarda gezerim
Yari seveni belli
Bahattin Tonbul
12.12.2009

Bahattin Tonbul
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Yari Severim

Seni karşıma çıkaran Allah
Yıllar sonrada kendisi aldı
Yüreğimde ki acılar ferah
Birlikte atıp öylece saldı

Bakma derince uzaklara sen
Gönlünde yanar sevda ateşi
İnsan sevince ruhundaki ben
Sönmeyip yakar aşkın güneşi

Ellerin titrer yalnız kalırsan
Hakkı ararım sancı çekerim
Hatıra biter beni anarsan
İçimde gezen yari severim
Bahattin Tonbul
10.6.2009

Bahattin Tonbul
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Yari Solurum

Yarsiz dünyada aydınlanamazsın
Kokusunu sen  yayamazsan eğer
Her yer karanlık ışık bulamazsın
Sevdan dağlarda yankılanır meğer

Gök yüzündeki simsiyah bulutlar
Saklarsa beni kime gönül korum
Aşk içindeki kararmış sevdalar
Hakka el açıp can yari solurum
Bahattin Tonbul
9.4.2009

Bahattin Tonbul
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Yari Tanıyamadım

Yari tanıyamadım, zaman ne çabuk geçti
Ne çok okursan oku, cahilsin demektir
İnsanı tanıyansa, acıyı tadıp seçti
Yerde öz olmayınca, göklere yükselmektir

Özlemi anlatacak, sevdasında son düğüm
Suları dolduracak, bir tas değil o güğüm
Güzel özel baktıkça, boğazında bu düğüm
Kalp de öz olmayınca, göklere yükselmektir

Beni bırakma diye, sonsuz yalvarmalardan
Bırakmazdı o diye, yürekten sarmalardan
Düşünmek zorundayım, yarsiz ağlamalardan
Yerde öz olmayınca, göklere yükselmektir
Bahattin Tonbul
27.12.2013

Bahattin Tonbul
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Yari Tutamadım Gönül

Gönlündeki yarayı
Atma dışarı gönül
İçindeki armayı
Takma kalbine gönül

Ne sevdalar çekersin
Acıyı tatma gönül
Yare şimdi hasretsin
Ayrılık katma gönül

Dillerde dolanırsın
Şarkılar söyler gönül
Ruhlarda çağlanırsın
Aşkı bırakma gönül

Sensiz koca  alemde
Sığmadım deli gönül
Ayrı saran kalemde
Yari tutamadım gönül
Bahattin Tonbul
15.7.2009

Bahattin Tonbul
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Yari Unuttum

Çıkmazlara girdim, ayrı düşünce
Dalgalı denizi, hepten unuttum
Bulutsuz havada, yağmur düşünce
Uçurum dibinde, yari unuttum

İhtimaller sevda, çıkmazlara bak
Bu yolun yolcusu, yürekleri yak
Buğulu gözlerle,  bakışlar yasak
Uçurum dibinde, yari unuttum

Söyledin şarkıyı, duysun sesini
Bağlamış başına, sarmış fesini
Hüzünlü rollerin, tek efesini
Uçurum dibinde, yari unuttum

İmkansızı sevdim, inan çok sevdim
Yokluk arasında, yine de sevdim
Benimdi ayrılık, bilerek sevdim
Uçurum dibinde, yari unuttum

Hayatın oyunu, hayaldi bana
Gülmeyi unuttum, sevmiştim ana
Felsefesi çürük, bağlı o cana
Uçurum dibinde, yari unuttum

Bahattin çalışır, ateşim oydu
Ben aynıydım ama, farkı o koydu
Sevdamın ateşi, yakarak doydu
Uçurum dibinde, yari unuttum
Bahattin Tonbul
27.12.2015

Bahattin Tonbul
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Yarim

Severse yarim bedeni girer,toprağa meğer sarmışsa eğer
Sarmışsa eğer severse yarim bedeni girer toprağa meğer
Toprağı meğer sarmışsa eğer severse yarim bedeni girer
Bedeni girer toprağa meğer sarmışsa eğer severse yarim
Bahattin Tonbul
9.9.2009

Bahattin Tonbul
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Yarim İçin

Yarim için bağlandım,uçsuz bucaksız dala
Günlerce çok ağladım, bulunmaz ki bir daha
Ruhumdaki acıyı, koyuversen şu sala
Okyanusda batacak, deniz derya son saha

Hayalleri kaybolmaz, onbire çeyrek kala
O yar bensiz duramaz, çölde yitmiş bir daha
Bahatt,in Tonbul
22.6.2014

Bahattin Tonbul
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Yarim Toprak Olmuşsa

Yanı verse şu gönlüm
Yari nerde ararım
Biti verse bu ömrüm
Seni kime sorarım

Aralarda aşk yanar
Işık varsa rüyamda
Anıları hep kanar
Oturduğum sayamda

Ateş olup ararım
Sevda ufuk kalmışsa
Gönülleri tararım
Yarim toprak olmuşsa
Bahattin Tonbul
15.2.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Yarim Var

Ey mor sümbüllü dağlar
Yare söyleyin
Esen rüzgarında
Umutlarım var
Diyardan diyara dolaşsın canlar
Ağlayan kollarında
Seven yarim var

Baksana bağrıma nasıl yaslanmış
Kimbilir
Hangi dosttan haber yollanmış
Sevgiyi astıkça göğsüme
Elini bağlasa tenime
Yaram patlarmış
Hayaller ülkesinde
Beni benim gibi
Seven yarim var
Bahattin Tonbul
7.4.2012

Bahattin Tonbul
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Yarimi

Sevda  gürüntüsü aşkımın sesi
Mezara  düşürmüş güzel yarimi
Toprağa can katmış,sıcak nefesi
Sağırdır hiç duymaz,dinlet yarimi

Sevgili yaratmış,bütün yolları
Tenine can katmış,öksüz kulları
Bitmemiş yürekte,yalnız halleri
Umudu gitmeden,ağlat yarimi

Yukarı çıktıkça,göklerden bakar
Kolları sardıkça,tenine akar
Bu sevda seveni,her zaman yakar
Ölüme gitmeden,söylet yarimi

Bir başıma kalsam,seni ararım
Geçtiğin yollardan,hergün sorarım
Geri dönsen bana,nasıl kırarım
Toprağa düşmeden,beklet yarimi

Gönlümün ruhunu,kalbine sarmış
Güneşe bakmadan,ateşe karmış
Hasreti bitmeden,ne güzel yarmış
Ufkunu silmeden,tutsan yarimi

Sensiz bu dünyanın,rengi solmakta
Açan çiçekleri elle yolmakta
Geceyle gündüzü,yarsiz bulmakta
Kaybolmaz gönülden,ağlat yarimi

Bahattin’im bende,feryadım sende
Sevdamız bitmedi,özümüz tende
Aşkımız şahitse,simsiyah bende
Silinmez gözyaşı,beklet yarimi
Bahattin Tonbul
10.7.2012

Bahattin Tonbul
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Yarimi Adadın

Sevgini tarifini sevdiğin kadın yazar
Nöbet tutan geceyi,kayan yıldızlar bozar
Zifiri karanlıklar,yerin altını kazar
Görmeyen gözlerine,o yarimi adadın

Ak sayfalar dizili,yaşanan anılarda
Beyaz inci takılı,sevdiğin arılarda
Kehribarın karası,kaybolmuş sarılarda
Görmeyen gözlerine,o yarimi adadın

Mis kokulu tenini,aklından düşürmezsin
Ateş olmuş dilini,ağzında pişirmezsin
Yelesiz bir at gibi,sevdanı devşirmezsin
Görmeyen gözlerine,o yarimi adadın

Gök yüzünde uçuyor,el alem ne der diye
Başkaları kaçıyor,sevgim ona hediye
Kara basan geceyi,atıversen kediye
Görmeyen gözlerine,o yarimi adadın

Ağlamak istiyorsan,sevdayı satacaksın
Acını gömeceksen,yarayı açacaksın
Hasreti yar göğsünde,nasıl unutacaksın
Görmeyen gözlerine,o yarimi adadın

Ömer Faruk unutmaz,yaşanan o geceyi
Ruhunda ki aşkına,sormuş son bilmeceyi
İnkarı mümkün değil,dediği son heceyi
Yüreğime bağlayıp,can yarime adadın
Bahattin Tonbul
9.8.2011

Bahattin Tonbul
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Yarimi Bulsam

Ben yarimi bulsam, o gün ölürüm
Yüreğimde ateş, söner mi dersin
Bu yalan dünyada, kimi bilirim
O Yar  beni sorup, bekler mi dersin

Her gece rüyamda, arar dururum
Güneş gibi yakar, yalnız kururum
Karşıma kim çıksa, inan vururum
O yar beni bekler, sorar mı dersin

Hayali gözümden, ayrılmıyor ki
Gölgesi peşimden, sıyrılmıyor ki
Yüreği göğsümde kıvrılmıyor ki
O yar beni bekler, sorar mı dersin

Anılar maziyi, tuta bilseydi
Karanlık geceyi, yüta bilseydi
Ayrılık bu canı, sata bilseydi
O yar beni bekler, sorar mı dersin
Bahattin Tonbul
25.3.2016

Bahattin Tonbul
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Yarimin Gözyaşı

Haykırsan geçene biter mi yolun
Kavşağa varmadan, kırılır kolun
Seven yüreklere, severek dalın
Yarimin gözyaşı, harap olurmuş
Bahattin Tonbul
4.5.2013

Bahattin Tonbul
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Yarin

İncecik beli
Kıvırcık yeli
Tutacak eli
Severdi yarin

Gecesi hoştur
Gündüzü boştur
Yar diye koştur
Oynasa yarin

Bakma dünyaya
Gönlümde yaya
Sevdasız maya
Oynarsa yarin

Hasretim sana
Gönüller bana
Aşkın tavana
Kavuşur yarin

Titrerken eli
Kıvırcık beli
Saçının teli
Kırılmaz yarin

Şen olsun oyun
Devrilsin boyun
Çobansız koyun
Otlamaz yarin
Bahattin Tonbul
29.1.2011

Bahattin Tonbul
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Yarin Gönlüne

Derinden derine, hiç ses duydunmu
Yağmur gibi düşer, elbet gönlüne
Bir çukurmuş sanki, aşkı doydunmu
Birlikte açacak, yarin gönlüne

Kaybolmasın izi, tatlı geliyor
Acıya razıydın, nasıl deliyor
Rüyası tükenmiş, bensiz ölüyor
Birlikte doğacak, yarin gönlüne

Dönüp ardına bak,yaşatır bunlar
Sevdiğin dost olur, gelecek anlar
Özlemin içinde, tükenir canlar
Birlikte doğacak, yarin gönlüne

Gücünü kaybetmiş, yanar da yanar
Yürürken gözleri, durmadan kanar
Sevilen o güzel, yürekte donar
Birlikte doğacak, yarin gönlüne

Avlanacak halı, kükrer nefesi
Tükenmiş ümide, gönül nefesi
Tek isteği sevgi, nadir kafesi
Birlikte anacak, yarin gönlüne

Bahattin hayali,ayakta tutar
Gözünün önünde, anılar yatar
Yaşlanan yüreği, göğsüne batar
Birlikte doğacak, yarin gönlüne
Bahattin Tonbul
25.1.2015

Bahattin Tonbul
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Yarin Kucağı

Göklerde uçuyor, kuşlar topluca
Görülmeyen sonsuz, ucu bucağı
Kanatlar gönülde, ruhum kaplıca
Düşündüğüm her yer, yarin kucağı

Tomurcukken bir an,  çiçekler açar
Yaradan ömrümde, sevgiler saçar
Acıyı gösterir, gölgeler kaçar
Düşündüğüm o yer, yarin kucağı

Bebekler bir anda, varlık dünyanın
Dağların üstünde, sarpça kayanın
Kahkahayla boğmuş, biraz dayanın
Düşündüğüm her yer, yarin kucağı

Yüreğim dönüşür, uçan kuşlara
Çiçeğe dönüşür, vursan taşlara
Bebeğe dönüşür, hasret kaşlara
Düşündüğüm her yer, yarin kucağı

Yare kavuşmamız, mahşere kaldı
Tutuştu sevgiler, acılar saldı
Yaradan yarimi, elimden aldı
Düşündüğüm her yer, yarin kucağı

Bahattin yürekten, onu seversin
Akıl satacaksan, yari översin
İçinde olacak, neyi dilersin
Düşündüğüm her yer, yarin kucağı
Bahattin Tonbul
18.8.2014

Bahattin Tonbul
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Yarin Sildikleri

Yıldız da yaşar,o aşkı bilenler
Acılar içinde,toprağa girerse
Rüyada kaçar,yalnızca gezenler
Işık yanınca,korkular giderse

Konmuş yerlere,sevda bedenleri
Azap çekiyor,ayrılıp gidenler
Unutulacak,sanma sevenleri
Sevda da uçar,aşk yürek dikenler

Yakar gönüller,yazar dilekleri
Kaçacak sanma, hakkın bildikleri
Mutlu olacak,sonsuz  istekleri
Cennetten gider,yarin sildikleri
Bahattin Tonbul
2.9.2009

Bahattin Tonbul
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Yarin Sözleri

Denizden gelirmiş, sırıl sıklam su
Saçları dağınık, nemli gözleri
Kurumadan aktı, yoktu korkusu
Dillerde solacak, yarin sözleri

Neler görmüş neler, öğrenmiş kimdi
Boğaz arasında, dolaşır şimdi
Yüzüne saçılan, belki de simdi
Yüksekten bakacak, yarin gözleri

Ağ toplayıp atmak, marifet ister
Oltaya yem takıp, balığa göster
Aşka tutuldun mu, yüreğin pesder
Dillerde olacak, yarin sözleri

Dikenli gülleri, sevmesi zordur
Yüreğinde ateş, bedeni kordur
Ruhundaki rengi, elbette mordur
Dillerde kalacak, yarin sözleri

Bu gününe döğmuş, geceyi gördüm
Saçları dağınık, elimle ördüm,
Yumuşak elini, yüzüme sürdüm
Dillerde duracak, yarin sözleri

Hayali aklımda, gündüzü parlak
Sevdası içimde, gözleri ıslak
Özüne baktıkça, sevdası çatlak
Dillerde tadacak, yarin sözleri
Bahattin Tonbul
24.9.2014

Bahattin Tonbul
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Yarini Bekle

Kalkacak yeşil yapraklar
Sararacaktır kavaklar
Yavaşça kaybolacaklar
Benim yüreğimde saklar

Girdi toprağa çamura
Koyunu saldım çayıra
Hemen gelir arka sıra
Yürekleri yakar bura

Doğa sardı yeşille
Yürekteki aşkı gözle
Yakacak ateşle közle
Sevgili yarini bekle
Bahattin Tonbul
12.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yarini Kokla

Ruhunda özlenen, sevgini sakla
Yarini daima, gönülden yokla
Vefa ile aşkı, severek akla
Arayan sen olda, toprağı kokla

Sevdası olmayan, kucaklayan sen
Özlemi tanıyan, arayanda sen
Hayalde kaybolup, gitmiyor busen
Tükenmez dileği alarak kokla

Kulmudur neşemi, alıp götüren
Aşkımı rüzgarla silip süpüren
Dönüşü olmayan, yere getiren
Sevdamı alıpda, bilerek kokla

Ben aşkın narını, alarak yandım
Gözyaşı akıtıp, bilerek kandım
Hakikat uğrunda, sönecek sandım
Hasreti ruhunda, bularak kokla

Kapımda dilenme, sevdam var benim
Dostlara söylenme, candı gidenim
Toprağı kazdıkça, sızlar bedenim
Dönüşü olmayan, çiçeği kokla

Bahattin aşkını, tatdı seninle
Mum gibi yakacak, olan teninle
Simsiyah yüzünde, çıkmaz beninle
Hergün anacaktır, yarini kokla
Bahattin Tonbul
6.4.2013

Bahattin Tonbul
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Yarini Saracak

Karpuzu seçerken, dilemezsin ki
Hakikat işidir, tecrübe gerek
Sevgili seçerken, bilemezsin ki
Giyip çıkaracak, bol yürek gerek

Güneşe koşarsan, rengin soldurur
Kelek aşklar yaşar,kanın  dondurur
Dağlarda rüzgarı, seven ondurur
Yarini saracak, bol yürek gerek

Güzel mi çirkin mi, mavi gözlümü
Bunları düşünme, asil sözlümü
Şiirdeki gibi, gerçek özlümü
Yarini saracak, bol yürek gerek

Gel sen acı bari, verilmiş söze
Sevdayı verecek, yaşanmış öze
Umudu bağladın, onurlu yüze
Yarini saracak, bol yürek gerek

Oda bir insandır, espiri yapar
Kırılacak ne var, özünden kapar
Gerçek seviyorsan, o sana tapar
Yarini saracak, bol yürek gerek

Özlemi belkide, aşkı bulursun
Yüzündeki beni, canla korursun
Söyle Allah aşkına, nasıl solursun
Yarini saracak, bol yürek gerek
Bahattin Tonbul
9.8.2012

Bahattin Tonbul
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Yarini Sever Diye

Bilmiyorum varlık yokluk içinde yoğruluyor
Sevdalar üstü sevgi besliyorlar sana
Uçup gittin uçsuz bucaksız aleminde tanrının
Karanlığın aydınlığın anlaşılamadı bu dünyada
Sana sevgine muhtaçlar
Doymamışlar ne eşin nede çocukların özlem dolu kokunu
Yüzlerinde
Anılarını yaşatıyorlar

Bazen kaybolur mu derim sevgiler,
Yaşamı zorluyor sağ duran yürüyen bedenler
İşte o an çıkıyor ortaya sonsuz gerçekler
Ateş düştüğü yeri yakıyor
Çekiver sadece,çocukların ve eşin acı ayrılık hasretini
Parça parça oluyor o an yürekleri
Haykırmak istiyorlar
Boğazlarda birden düğüm oluyorsun
Acılar içerisinde kıvrandırıyorsun tüm sevdiklerinin
Sonra aniden de yok oluyorsun

Tut istersen ellerini
Ruhunu sar yüreğine sevgini eksik etme üzerinden
Kimler siz gibi olmadı ki tarih sayfaları  doldu taştı yerinden
Sevda yüklü bir gemiden farksız gönüller
Yatsan yerinde geçmişte olduğu gibi
Bekle gelecekler hepsi yanına er veya geç
Orda ne yanmış kor olmuş sevdalar doludur
Hepside yüreklerde saklıdır
Gönüllerini yormadan solmuştur
Bedenlerinde kaybolmuştur
Sonsuz karanlık yaşam denen sevgiler üstü
Yarini  sever diye
Bahattin Tonbul
16.8.2009

Bahattin Tonbul
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Yarsiz İçilmez

Nice sevenleri, kalplere koydu
Yaşamayan bilmez, acı seçilmez
Hasreti göğsüme, aşk ile oydu
Niceleri gelmez,  yarsiz içilmez

Nice yollar aştım, sor kara taşa
Sebep sormamışken, akan göz yaşa
Esir oldu ömrüm,  bu garip başa
Niceleri gelmez,  yarsiz içilmez

Mahpus oldu gönlüm, beni sindirdi
O yarin hayali, gelip bindirdi
Sevda çeken teni, toprak  dindirdi
Niceleri gelmez,  yarsiz içilmez

Son ayrılık geldi, ötmez bülbülüm
Susuz kaldı ömrü,  soldu o gülüm
Acıdır eceli, zordu be ölüm
Niceleri gelmez,  yarsiz içilmez

Göğsüme oturdu, hüzünlü yerde
Neredesin ey yar, geçmişi nerde
Koğulmuş tepede, alışmış derde
Niceleri gelmez,  yarsiz içilmez

Yollar tükenmiyor, sevdası erir
Ben kaldım uzakta, elbet o görür
Ufukta silindi, Allah’ım verir
Niceleri gelmez,  yarsiz içilmez
Bahattin Tonbul
28.8.2014
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Yarsiz Mekanı

Uçup gidiyor
Gönül kayıyor
Nerde ararsan
Sevda yanıyor

Onsuz duramam
Yürek yakamam
Sevdiğim yari
Yalnız bırakmam

Alın bu canı
Sevdasız anı
Kaybetmiştim
Yarsiz mekanı
Bahattin Tonbul
9.1.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yarsiz Solmazdı

Mesafeye bağlı, olsaydı aşkı
Dağların tepesi, karlı olmazdı
Güneşe en yakın, kalsaydı aşkı
Zirveler buz tutmaz, yarsiz solmazdı

Gönül yollarına, mesafe koymaz
Yakınlarda olsa, seveni doymaz
Uzaklarda kalan, aşkını soymaz
Zirveler buz tutmaz, yarsiz olmazdı

Uzaktan seyretme, aşık olduğum
Gel ömrüme buyur, sevgi bulduğum
Ömrüm ömrün olsun, sensiz solduğum
Zirveler buz tutmaz, yarsiz solmazdı
Bahattin Tonbul
15.8.2013
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Yarsiz Yaşamak

Canımsın cananım, ruhumun yazı
Seni sensiz sevmek, o kadar zor ki
Kalbimin sahibi, ömrümün azı
Yarsiz yaşanması,içimde kor ki

Yaradır gönlümde,umut verseler
Sevdanın üstüne,toprak serpseler
Özlenen dünyayı,bana örtseler
Yarsiz yaşamak,o kadar zor ki

Bu yalan dünyada bitti emekler
Cennet bahçesinde,bekler melekler
Boş yere gitmedi,bunca dilekler
Yarsiz yaşamak,ne kadar zor ki

Özlenen tutsaklık,sevdadır nazım
Ayrılık çok zormuş,sabretmek lazım
Geri dönüş varsa,tükenmez yazım
Onsuz yaşamak,ne kadar zor ki

Ağlayan yüreğim,göz yaşım bitti
Sevdiğim o güzel cennete gitti
Koskoca alemde,aniden yitti
Yarsiz yaşamak,ne kadar zor ki

Benim sensiz aşkım, gönlümden gitmez
Ölsede bedenin toprakda bitmez
Yastır sevdan bana,kokun hiç yitmez
Yarsiz yaşamak,o kadar zor ki
Bahattin Tonbul
8.7.2012
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Yaslanır

Anılarda bir bilmece
Aşk dediğin tekbir hece
Ruhumuzu saran ateş
Hiç durmadan yakar gece

Yare yarim diyemedim
Yüreğimi veremedim
Uçtu gitti bu ellerden
Onun için ölemedim

Yağmur yağar yer ıslanır
Kar altında can paslanır
Aşksız sevgi bedenlerde
Hasret kalana yaslanır
Bahattin Tonbul
1.3.2009
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Yastığa

Gitmeseydin bölüşürdük
Senden ayrı yiyemem
Bir olurduk sen olurdun dünyada
Hep sana muhtaçtı bu beden
Demeden
Nazar değdi ikimize
Hem bana azar azar
Hemde sana çok geldi dünya
Ayrıldın
Farklılığı bulamadın desem
Bu kadar yeter mi ki
Yetmez tabi
Yürekteki ateş
Bedeninde ki acı
Tükenmedi gitti
Koptu takvimin yapraklarından
Ne gün kaldı
Ne ay nede sene
Beklenen mevsim di elbet
Ayrılmazdı et tırnaktan
Adın soyadın
Mevlam yazar sana
Bir hekim
Düşündüm durdum yıllarca
Aklım kesmedi desem
Unutulmazdı
Fikrim boşa yoruldu
Olmuyor artık ikimiz birden
Sığmıyor bir mezara
Toprak kazılmıyor
Geceler çok yakın
Dost olan yastığa
Bahattin Tonbul
24.1.2017
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Yaşa

Yar güzellik bir maşa
Sevda gönülden taşa
Umudunuz bitmezse
Sen yar kalbinde yaşa

Bugün sevenler günü
Unutma hemen dünü
Her yarının bugünü
Sevda taşıyor yaşa
Bahattin Tonbul
21.6.2012

Bahattin Tonbul
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Yaşa Zamanı

Yaşamı durmadan, su olup akar
Sensizlik yüreği,parlatıp yakar
Aşk dediğin bu mu,tüm hatıralar
Önüne alınca,koskoca çağlar

Hayatta oluşmak,sevgisiz olmaz
Doğanın kanunu,gönül aldırmaz
Sen istersen yaşam,kimseye bakmaz
Ayrılık çıkarsa,insan yaşayamaz

Koşma yaşam bilir,bütün  her anı
Yüreklerde yaşar,seni soranı
Bitmeyen aşkını,tüm hatıranı
Sevenler duyarsa,yaşa zamanı
Bahattin Tonbul
5.08.2008
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Yaşadığı ve Hissettikleri

Hastalığa ilk yakalandığında çökmüştü ölüm korkusu
Bekliyordu ölüm çiçeklerini içinde oluşan tortusu
Amaliyat olup kurtuldun denince yeni hayat katkısı
Beş yıl geçincede tamam yeniden doğdum  sorusu

Bağlanmıştı sımsıkı hayata sanki ikinci kez geldi dünyaya
Sporunu sağlığına dikkatli tek yakalanmamak  için pis belaya
Ne yazık ki çok geçmedi altıncı yılında akciğerde görüldü bu ya
Tekrar korku tekrar ölüm çiçekleri sarmıştı bünyesini titriyordu ya

Tam bunuda atlatmıştı ki pis hastalık kemiğe bile sıçramış
Bunu çözüyüm derken artık onun için hayat biraz daha zoralmış
Şu ilaç bu ilacı denerken durmadı yerinde karaciğeri de sardı
Doktorda şaşırdı ne yapacağını anlıyamadı bizi hep oyalamış

Daha ilk kür ilacını almıştı çok iyi idi ikinci ilaca hazırlanırken
Durmadı mikrop yerinde beynini aniden kuşatıp sararken
Sağ tarafı tutmadı,dengesi ve görmesi zorlaştı anlatırken
Yattık tedavi gördük ışın aldık onu da tam atlatmışken

Hastahane mikrobu bu sefer zayıf vücudu yakalamış
İşte ölümüne neden olan hiç umulmadık yerden almış
Bu yüzden oda bilemedi bizimle bile vedalaşamamış
Çok sevdiği ve sevildiği yer olan Allah'ın yanına varmış
05.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yaşadığım Dünyanın

Dört nisan elli dokuz,yarin doğum günüydü
Kırk dokuz yıl sonunda,onun ölüm günüydü
Aşkımızın üstüne,kara bir örtümüydü
Yaşadığım dünyanın,sanki sonuydu o gün

Çekildi tüm bulutlar,güneş onsuz parlıyor
İçimdeki ateşi,acep kimler harlıyor
Beş ocak cumartesi,yarin gözü karlıyor
Yaşadığım dünyanın,sanki sonuydu o gün

Çok acılar görmüştün,yerin o kadar derin
Çokta saçlar örmüştün,kestiklerim eserin
Bu kanser illetinden,ölüm gerçekten serin
Yaşadığım dünyanın,sanki sonuydu o gün

Özüm durmaz ağlıyor,akar yaşlar gözümden
Sular nasıl çağlıyor,korkum yoktur özünden
Her şarkıda sen varsın,çıkan nağme sözünden
Yaşadığım dünyanın,sanki sonuydu o gün

Nilgün gibi birisi,ne doğmuştur ne doğar
Hasret onun acısı,Bahattin’i o boğar
Allah’ın kanunudur,sınavını o yapar
Yaşadığım dünyanın,sanki sonuydu o gün

Bahattin’im  yok artık,onu bulmam imkansız
Bu yalancı alemde,onsuz her yer mekansız
Koskocaman yüreği,taşıyamam dekansız
Yaşadığım dünyanın,sanki sonuydu o gün
Bahattin Tonbul
4.4.2011
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Yaşadığımız Silayı

Ben ne yapayım yarsiz olan dünyayı
Sevgi yoksa tat alamazsın koyduğun her parayı
Önemli olmaz yaptığın her iş
Verseler sana evleri konakları hatta sarayı

Uzakda olsan unutamazsın yüreğindeki yarayı
Seni bir ben sevdim birde içindeki dünyayı
Koyma başka bir şey kalsın artık orada
Atsam dersem atamazsın yaşadığımız silayı
23.06.2008
Bahattin Tonbul
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Yaşadıklarımız-1

Çok sevdik,birleştik,mutlu olduk seninle
Üç çocuğumuz oldu,hepsi gönlünce
Ani yakalandın annen baban ölünce
İçine sızı düştü cerraha gidince

Göğsün alınacak dedi,başka çare yok
Umutla gezdik,doktor doktor derman yok
Sorduk eşe,dosta,bu işi yapan çok
Sonunda bulduk,doktorunu Mehmet Altınok

Yattın hasta haneye,etti seni amaliyat
Tek göğsünü aldı,kurtuldun artık rahat
Benim için farketmez,sensin Abu hayat
Canını yediğim sevgilim,et istirahat

Bununla yetmedi,yol ettik hasta haneyi
Aldın altı kürden,ilaçla terapiyi
Peşindende ışınla,radyo terapiyi
Ardından da tamoksifenli tedaviyi

Çok çektin izdirabı,sabrettin hepsine
Kullanacaksın denildi tedavisine
Başladık artık ket vurduk olan nefsine
Allah'ım bağışla ikimizin sevgisine
27.06.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yaşadıklarımız-2(metastas)

Derken beş yıl gelip geçti, bu uzun zaman
Bu pis hastalık atladı ciğerine hemen
Mehmet Altınok görünce,ani telaştan
Gönderdi bizi hemen,oluşan met astan

Ahmet Demirkazık başladı tedaviye
Olur dedi hemen, dokuz kür terapiye
Dile kolay aldıonuonları,düştü seviye
Umut bu ki,hayata döndü, mutlu sevgiye

Oldu tamam dendi,üç ay sonra geliniz
Doktorda şaşırttı,sindi grafik isteriz
Menopoza girseydin,belki bedeniniz
Arimideks ile iki yılda çözeriz

Şükür Allah'ıma sevgilim dayanıyor
Uzun tedaviye sabırla katlanıyor
Şimdi o tatilde memlekette kalıyor
Köyünde çok da mutlu hep beni arıyor.
(27.6.2007)
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Yaşam

Sanki bir kış günüydü
Geçti gitti bu yaşam
Sırtında taşırdın odunlarını
Kaldırımlar üzerine döşenmiş o taş
Saçlarıma ak düşmüş
Unutulmaz geçen yaş
Ölümün muhteşemdi
Sevdan içimde yaşam

Gözlerim gözlerinin içinde
Resmim göz bebeğinde
Sevdaya aç
Bir rüzgar gibi esti gençlik
Bir ben duydum
Saçlarım döküldü aniden
Oluşan kıllara ise ak düşmüştü
Gönülden
Bakışların yıldırım gibi yakıyordu
Bir de bedenim yandı göğsümde
Sönmesin hiçbirisi
Tükeniverdi bak sensiz bu yaşam

İki söz edemedi dudaklarım
Adını andığımda vurgunu anladım
Uzandım
Karanlık gecelerde yalnızca kaldım
Yıldızlar kaydı sabaha kadar
Ağladı gözlerim bitip tükenene kadar
Ayrılık anı gelince
Ölümle dolan sonsuz saydığım
O muhteşem yaşam

Anladım artık istemiyorum
Sensiz olan bu hayatı
Yedi kat yerin dibine batsın
Bitip tükensin yar
Muhteşem diyemediğim yaşam
Bahattin Tonbul
4.7.2011
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Yaşam Bir Çınar

İnsanın yaşamı,sanki bir çınar
Yaşlandıkça kişi,etrafı sarar
Çocuk torun başka,nesiller çıkar
Suyu bulunca o,yukarı uzar

Çok asil ağaçtır,gölgesi kaplar
Altında insanlar,durup rahatlar
Güneş bile ona,yan bakamazken
Kök ile toprağı,sarar ve kaplar

Gördün mü yerleşti,kurdu mekanı
Gölgesinde inan,çok canlı kaldı
Gününü gün yapıp,dal budak saldı
Tüm hayatını anı,asır kadardı

Ona da kalmadı,bu koca dünya
Sağa sola bakıp,sakın aldanma
İzin vermez ise,o koca derya
Yaşam hikayedir,çoğu angarya
23.07.2 l 008
Bahattin Tonbul
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Yaşam Hizmet Anıdır

Hayat üzüm gibidir
Suyu ayrı içilir
Kimisi pekmez gibi
Ağızda da ezilir

Kimisi şarap yapar
Ayrıca koyup satar
İçen kafayı bulur
Yüreğinde yar akar

Bağda üzüm topladım
Salkım salkım bağladım
Kimisinden tat çıktı
Enerji pompaladım

Kimi salkım kaynattı
Buharlaşıp damlattı
Toplanan suyu ile
Şarap oldu ağlattı

Yıllarca insan yaptı
Bu ikisi de  haktı
İster enerji toplat
İstersen kafa yaptı

Doğada tüm besinler
Kullanmayı bilsinler
Senin gönlüne göre
Yapıp yapıp içsinler

Aynı madde hem tatlı
Olur bazen  kaçaktı
Kullanmaya bağlıdır
Yaşam hizmet anıdır
Bahattin Tonbul
23.10.08

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaşamadım Ki

Gülen insan çevreye neşe katar
Çeken insan acı tadar
Özleyen insan hasret yapar
Yalnız kalan yalnız yatar
Unutma ki kalp de kanlar
Sevenler için akar
Karanlıksa ışık saçar
Seven gönül yare tapar
Ağlayan insan durmaz şiir yazar
İşte ben bu saydıklarımda
Hangisiyim veya kimim
Bilmiyorum ki

Ölümü tanıdım ben onunla
Sonsuzluğu gördüm canımla
Hasretini çektim kokunla
Hayat veremedim aşkıma kanımla
Git dedi gitti
Gel dedi gelmedi
Sevdam yitti
Özümse hiç dönmedi
Bağrımı saran sevdan
Ruhumu terk etmedi

Bak mevsim kış
Toprak görülmüyor kardan
Her yer buz tutmuş
Titretiyor bedenimi
İkimizi yaratan

Ne olursa olsun seni bekliyorum
Ölümse ölümü
Canımsa canımı
Kanımsa kanımı
Alıver yada
Atıvereyim karanlığa
Yeter ki
Ona kavuşayım
Onunla olayım
Onu sarıp ısınayım göğsünde
Bu baş eğmekse eğeyim
Af dilemekse dileyeyim
Geçmişi anılarda ezeyim
Tek onunla bir cana geleyim
O Benim yaşarken varolan meleğim
Ben zaten onsuz bu alemde hiç mi hiç
Yaşayamadım ki
Bahattin Tonbul
7.11.2010
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Yaşamak Anlamsız Bana

Yas tutamam sana dayanamam yapmayın ne olur bunu bana
Sevmekten başka suçmu işledim ben yalvarıyorum yaradana
Birlikte yaşadığımız hatıralar var kaybolmadı duruyor şu anda
Yar olmadıktan sonra bu dünyada yaşamak anlamsızdır bana

Aşkımızı duymayan kalmadı şiirlerimi okuyan dayanamadı
Bütün duyan dostlar ve arkadaşlar için için durmadan ağladı
Çok seviyorduk birbirimizi bu sevgimize melekler inanamadı
Bekledi hastanede günlerce seni benim kolarımdan aniden aldı
14.04.2008
Bahattin Tonbul
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Yaşamak Bu Değil

Kulağım sağırlaşmış duymuyorum kimseyi
Özledim onu aramayın dünyadaki hadiseyi
Unutmuş gönlüm,kadehlerin konduğu tepsiyi
Almış eline boşalan bütün kadehlerdeki şişeyi

Kendisimi içmiş komşularımı hiç de belli değil
İçmeden sarhoştu kadeh baksana elinde değil
Zavallının konuştuğu cümleleri anlaşılmıyor bak
İçi yanmış,perişan olmuş yaşamak inan bu değil
08.05.2008
Bahattin Tonbul
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Yaşamak İçin Koşuyorlar

Bak hele sen yüzün kızardı utanma da nereden çıktı şimdi
Ağlama boş yere üzme beni sil gözünden akan yaşlarını
Bakma bana öyle şaşkın,şaşkın tut bırakma ne olur elimi
Ne istersen veririm yaklaş al istersen senin olan yüreğimi

Daha çok zaman var geçse de ömür sevgi geçimez di
Baksana yeşillikler sarmış doğayı her şey teze ve yeni
Topraktan dışarı kendini atan karınca ve böcekleri
Görmüyor musun yaşamak için koşuşuyorlar değil mi
27.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaşamak Ne Kadar Zor

Bu dünyada insan yaşaması ne kadar zor
Gece ayrı gündüz ayrı oluşur bambaşka kor
Güneşi aydan ayırmak düşün hele kafanı yor
Her taraf çiçek olmuş bunları tozlaşması geliyor

Çevreyi koku sarmış bundan haberin varmı
Tabiat canlanmış gör hele seni tanıyorlarmı
Koş koşa bilirsen belkide seni yakalıyorlarmı
İçimdeki bu ses durmadan adını tekrarlıyorlarmı

Vazgeçmem senden kokundan gülmenden
Hayat verirdin yaşarken hatırla bu bedenden
Koşarak geldin duydunmu kaçırıyorlar benden
Bekle geliyorum tutuşalım eskisi gibi el elden

Aynalara bakıyorum sen yoksun içinde
Ne zaman girdin kayboldun söylesende
Ona göre bende alayım tedbirimi desende
Silmem inan birdaha eskisede eskimesede
04.04.2008
Bahattin Tonbul
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Yaşamak Yaşatmak Zor

Sevmek çok kolay ama onu yaşatmak zor
Herkes sever ama çoğunun içinde yoktur kor
Kıskananlar beceremez onlar için bu bir spor
Gerçek aşıklar için sevilmeyen renk olur mor

Mor renk kırmızı siyah karışımından oluşur
Sevilmeyen bir renktir göz zamanla alışır
Neye alışmadık ki aklımız ona hep karışır
Sabret sevgilim gerçek seven kavuşur

Kavuşmak sadece bedenle olmaz bunu bil
İnsan hayal ile yaşar perişan olur belkide sefil
Acı çektikçe olgunlaşır yetişir olursun kamil
İşte o zaman sende hem seversin hemde sevil

31.01.2008
Bahattin Tonbul
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Yaşamak Zor

Yaşamak zor görmek duymak farklı olanlar
İçimden çıkmıyor birlikte olduğumuz anlar
Seni gönderdik toprağa için rahatlar
Bak sevgilim bak bizi acep ne paklar

Karşıdan koşarak gelirdin bana
Ayrı kaldık deşildi içimde yara
Tedavisi zor düzelir bakarsın ona
Sevgim tam yalvarırım yaradana

Çok oldu bu bayrılık içim ezilir
Seni çok seviyorum kalbim kırılır
Hatıralar bekletilir saklanır
Gel artık gönlüm senden yanadır
11.04.2008
Bahattin Tonbul
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Yaşamam Gerekse

Yaşaman gerekse, yaşayacaksın
Hayat gidenleri, geri getirmez
Yaşayamamışsan, ağlıyacaksın
Kaybedilen mekan, yari çevirmez

Bol bol gülümseki, onu göresin
Yarım bırakırsan,  acı veresin
Kimse bilmez yari, toprak seresin
Yok olmuşsa mekan, geri çevrilmez

Peşinden gidecek, cesaretin yok
Her akşam içimde, garip görülmez
Bütün sokaklarda, anıların çok
Yok olmuşsa sevdan, geri çevrilmez

Seni bunca sevmem, hayali değil
Sana doğru gelmem, günah da değil
Yaşantım senindir, rüya hiç değil
Yok olamaz sevdan, geri çevrilmez
Bahattin Tonbul
24.11.2013
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Yaşamasaydım Der...

Bu gün okulda tören var ilköğretim okulu canım
Hemen seni ve Ecemi hatırlattı bana be hanım
O kadar eskilere götürdüki bir türlü anlayamadım
Ben yaşamasaydım şu an kızımı kime bırakırım

Derdin hüzünlenir ağlardın o günlere gittim
Seni anılarını her adım atışımda hissettim
O kadar bağlamışsın ki her şeyini ezberledim
Yaşamasaydım der sanki bu günlere dönerdin

Hep sensiz günlerimizi merak eder ağlardın
Ta o zamanlardan gözümde yaşı toplardın
Bizi sen görüyorsun ama acıyı hesaplamadın
Yaşamasaydım der acaba bensiz ne yapardın

Bak gör bizi sensiz yaşıyoruz,herkes kendi halinde
Bir tek ben yalnızım sensizliğin acısı çıkmadı içimde
Çocuklarda hatırlıyor özlüyorlar,hayat devam ederde
Yaşamasaydım der acaba ne haldesiniz derdin be
23.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yaşamaya Değermi Bu Dünya Sence

Ne biçim dert bu ne biçim kader
Allah'ım gönlünde banada bir yer
Eşimi aldın içim acı derbeder
Onun yakınında banada yer ver

Daha kendimize gelememiştik
Onunla birlikte gün geçirecektik
Bu sene bende emekli olacaktım
Köye birlikte ev kurup yerleşecektik

Şu ana kadar hep çocuklar için çalıştık
Kendimizi onların geleceklerine adamıştık
Yemedik içmedik çoğu şeyden kısıtladık
Daha yeni kendimiz için vakit ayıracaktık

Fırsat olmadı herşey kursağımızda kaldı
Canım sevgilim özlemle dünyaya doymadı
Daha çok projeleri istekleri hayelleri vardı
Yaşama sevincim yok oldu gönlüm sarardı

Kaderimiz buymuş boynumuz kıldan ince
İçimdeki umutsuz acı duruyor daha gizlice
Hayat bundan sonra bana anlamsız gelince
Yaşamak yetermi bitkisel hayata girince
30.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yaşamayan Bilmez

Aklımda hiç bir şey yok çok boşluktayım
Eşdost  sordukça,içten içe yanmaktayım
Gözlerim sulanıp,hemen yaş akıtmaktayım
Boğazım tutulup zorla  yutkunmaktayım

Ne zaman geçer bilmiyorum bunlar
İçimde acın daima yüreğimi yakar
Tarımar olmuş ruhum hep seni anar
Bu nasıl bir şeymiş geçmesin mahşere kadar

Acının verdiği tadı çekmeyen bilmez
Dışarıdan duyulan, sanki fark edemez
Yaşayan kadar bunu kimse hissedemez
Sabır ver Allah'ım bu acı sensiz geçmez
24.01.2005
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yaşamaz Gönül

Yüksekte yaşarsan,bedenler donar
Tepelerde olan,güneşe bakar
İçerisi donan,sıcağa kaçar
Güzellik olmazsa yaşamaz gönül

Daraltırsa beni,yağmurun nemi
Titretir insanı,oluşan seli
Sert esen rüzgarı,bütün bedeni
Dondurursa eğer,yaşamaz gönül

Sevgiyi taşırsın,kendi nesline
Dilde dolaşırsın,kimin yerine
Sevip sevilirsin,söylendiğin de
Güzellik olmazsa,yaşamaz gönül

Ruhlar uzaklaşır,ölen kişiden
Yürek katılaşır,ayrı gezenden
Sevgiler matlaşır,toprak örterken
Güzellik olmazsa yaşamaz gönül
Bahattin Tonbul
11.09.2008

Bahattin Tonbul
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Yaşamımdan Silemez

Yarin görüntüsüdür
Yaşamımdan silemez

Karadaki bulutlar
Dağların örtüsüdür
Aşkı soran umutlar
Yarin görüntüsüdür

Hatıralar kalbimi
Yerlere düşüremez
Anılarsa bendimi
Yaşamımdan silemez
Bahattin Tonbul
15.2.2009

Bahattin Tonbul
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Yaşamın Sonundayım

Yaşamın sonundayım, desem sakın inanma
Geceyle gündüzü var, ince çizgi önünde
Adına sevda derler, sakın aşkla sınanma
Ömrün sonu topraktır, hayat solmuş gününde

Gittiğini düşünme, yürü diyorlar yürü
Binadımda atsan da, sevecek insan sürü
Ötesi çok sessizmiş, cenneti burdan diri
Ömrün sonu topraktır, hayat solmuş gününde

Sonsuzluk bundan sonra, başlar insanın oğlu
Sen ademden gelmişsin, şeytanın olmuş oğlu
Onada hayat derler, dinlen iste beyoğlu
Ömrün sonu topraktır, hayat solmuş gününde

Acıları çektikçe, olgunlaşırmış insan
Baharın ortasında, yağmurla dolu nisan
Çürümeye başlarmış, kalbi kırılan insane
Ömrün sonu topraktır, hayat solmuş gününde

Bağlasalar anmazsın, seven yarin dilinde
Gözünü kapatsalar, bu can kimin elinde
Tutmasınlar ruhunu, diken gülün üstünde
Ömrün sonu topraktır, hayat solmuş gününde

Bahattin anlatamaz, içi yara baksana
Vurgun yemiş göğsüne, sular gibi aksana
Zindana atılmışsa, közü sönmüş baksana
Ömrün sonu topraktır, hayat solmuş gününde
Bahattin Tonbul
20.6.2015

Bahattin Tonbul
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Yaşamış Organlar

İnsanın duymaması ne kadar zor
Dünyanın oluşturduğu seslerden uzak
Yağmurun,rüzgarın,ağaçların sesine bak
Beyin sanki uzayda gibi boşluk
Şarkının türkünün ahengini verdiği hazı almak
Bir saman gibi tatsız tuzsun yemek gibi tadına bakmak
Gecenin sessizliğini bozan cırcır böceğini
Baykuşun sesini
Sarhoşların kükremesini
Ne kadar zor boşlukta olmak
Allah'ım nasıl bir düzen kurmuş ki
Bir organın eksikliğini diğeri ile tamamlanamamış
Herbirinin önemi kendine hasmış
Hayat böyle sonsuza akmış
Umutlar umutsuza karışmamış
Yaşamışlar
27.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaşamış Ölmüşsün

Yaşamış ölmüşsün bu dünyada sen
Düşmanım olmadın çok sevdim seni
Dert ortağımdın sen, umutsuz küsen
Duygular altında, yok ettin beni

Kimi zaman oldu, dertler döküldü
Tatlıydı sözlerin, tek tek ekildi
Yalnızlık ortaktı, diller dikildi
Duygular altında, yok ettin beni

Kader arkadaştın, bensiz solursun
Çaresiz kalınca, kimi bulursun
Gittiğin o yerde, yalnız olursun
Duygular altında, yok ettin beni

Karsılık vermezsin,  neler söylersin
Canımsın yoldaşsın, sessiz gidersin
Karanlık gecede, ağlar gülersin
Duygular altında, yok ettin beni

Bu garip dünya da, sevgiler ağlar
Baharı bekleyen, solmayan bağlar
Yürekler köz olmuş, içimi dağlar
Duygular altında, yok ettin beni

Bahattin unutma, akar gözyaşı
Yarinden ayrılan, kırar o taşı
Su gibi akacak, çeşmenin başı
Duygular altında, yok ettin beni
Bahattin Tonbul
21.7.2016

Bahattin Tonbul
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Yaşamsa Beleş

İçimdeki acın,tırmalar beni
Yürek deki yangın,hiç de gedmedi
Seni seven sensiz,yanan bedenim
Yalnız yaşamamı,inan görmedi

Ayrılık yakıyor,ufkumda güneş
Zaman daralıyor,yaşamsa beleş
Bahattin Tonbul
16.1.2009

Bahattin Tonbul
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Yaşanacak Yer Sizim

Bakıp karşı ovadan,boyardı yüzünü renk
Parça parça olmuşsa,sevinç size bir çelenk
Uzadıkça uzuyor,ucu semalara denk
Toprağa da karışmış,geleceği beklemek

Onda kalacak olan,şeref sizin şan sizin
Atalardan kalmışsa,en büyük vatan sizin
Aşkını karşılayan,bu gün bu cihan sizin
Onlarda olmaz ise,yaşanacak yer sizim
Bahattin Tonbul
10.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yaşanan Dünya

Yazının yüzünde koyunlarını otlatan çoban
Almış eline kavalını dertli,dertli üflüyor
Toplanmış etrafına bütün koyunlar
Hem yiyor
Hem dinliyor
Hem de otluyor
Hem de söyleniyor
Tıpkı dünya ile Türkiye gibi
27.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yaşanan Dünyada

Yaşanan dünyada, fırtına gelir
Neler denmedi ki, sevda üstüne
Kaybolan yerinde, sevenler ölür
Hayali yokolmuş, gölge üstüne

Issız dizelerde, seni özlerken
Düşler görüyorum, yari gözlerken
Yollar kaybolur, onu izlerken
Hayali yokolmuş, gölge üstüne

Güneşin doğmadan, yüreğim tutsak
Acılara düştün, içmeden yutsak
Hayal görüyorum, elverip tutsak
Hayali yokolmuş, gölge üstüne

Ufkun ötesinde, kavga ediyor
Cennete kavuşmuş, çabuk geldiyor
Onsuz eriyorum, zaman gidiyor
Hayali yokolmuş, gölge üstüne

Sevdam yurt edinmiş, benden çok uzak
Yollar çaresizmiş, ömürmüş tuzak
Parçalanır gönlüm, neleri yazsak
Hayali yokolmuş, gölge üstüne

Bahattin sevenin, sitemi yardir
Son sevda hükmünde, anılan yardir
Sevginin öfkesi, duyanda ardır
Hayali yokolmuş, gölge üstüne
Bahattin Tonbul
8.11.2014

Bahattin Tonbul
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Yaşanan Gönülle

Gücün ulaştığı, yerler de gezin
Hayaller ulaşmaz bunu bilesin
Allah’ın verdiği, sevdayı sezin
Yaşanan gönülle, candan gülesin
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Yaşanan Güzellik

Yaşanan güzellik, inan hiçbitmez
Dile gelir öze, yazılır insan
Anılar gönülden, elbette gitmez
Sevdası ateştir, saklarsa insan

Sadece sevdası, hareket verir
Sönmezse o kalbi, elbet çevirir
Hızlıca çarpıyor, hayat devirir
Sevgisi ateştir saklarsa insan

Onca güzel şeyin, sebebi sensin
Sızlayan yaradan, acılar dinsin
Sevgi kadar sevmek, özelindensin
Sevdası ateştir, saklarsa insan

Düşünme hayatta, sende gülesin
Üzülme sakın ha, aşkı bilesin
Kaybettiklerine, şükür dilesin
Sevdası ateştir, saklarsa insan

Kendini zorlama, hayatın bulur
En az beklediğin, elbette olur
En güzel şeyleri, sevenler solur
Sevdası ateştir, saklarsa insan
Bahattin Tonbul
1.2.2014

Bahattin Tonbul
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Yaşanan Hayalleri

Sen gittinya sevgilim
O günden beri
Havalar soğuktu ısınmaz  hala
Bazen bulut dolunca gökyüzüne
Ağrır dizlerim sızlıyor hala
Ellerim bomboş
Sensizlik bir hoş
Arada güneş doğuyor
Ruhum ağlıyor
Sevdan siliyor gözyaşlarımı
Bahçedeki çiçeklerini koklarken
Yağmurda ıslandım
Seni anarken
Şefkatin siliyor geçen mazimi
Hiç acele etme canım sevgilim
Sensizken çok telaşlandım
Seni özledim
Kalbimdeki resmini nasıl gizledim
Aheste aheste aşkıma bakıp
Yaşanan hayalleri sensiz izledim
Bahattin Tonbul
18.2.2012

Bahattin Tonbul
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Yaşanan Hüzün

Seni tanıdığım anda
Her bir yanımı sevdan kapladı
Bakışlarımda yaşayan bedenimsin
Adını andıkça Allah aşkına söyle sen neredesin

Bir bakar  yok olursun
Bir anda da kaybolursun
Unutma ki her an yüreğimi yoğurursun
Dalga,dalga gelir rüzgar aralarında sesin
Gönlümde koskocaman iz bırakır
İşte o an yalnız var olurum
Sensizliğe alışamam boğulurum
Gölgelerin silindiği gibi

Bir yandan çağlar diğer yandan çoğalırım
Gökyüzündeki yıldızlar gibi karardıkça
Kararırım yapayalnız
Ayın ışığı düşer özüme
Gecenin tükendiği yerde
Betin benzim kül gibi sararır
Lime,lime olmuş ciğerimi
Senin sevdan seni benden  alır ve koparır

Aşktan bu alemde şansım yokmuş
Sular kaplamış gözümü
Ağlamaktan deniz tuz bağlamış
Dilim durmaz haykırır sevdiğimin sözünü
Bulutlar rüzgarı çağırmış
Ağaçlarsa kapatmış sensiz olan gökyüzünü
Yapraklar baharda yere boşaltmış sapsarı yüzünü
Ruhum vurgun yemiş gibi
Yoğunlaşıp,hayallerimi yarmış kaybetmiş özünü

Sevip sevilmekten yorulmuş artık dallar
Akşam üzeri toprak kızıla boyanmış
Baykuşlar çatılarda ötmeye başlamış
Konmamış hiç boş olan dallara
Havadaki sessizliği
Cırcır böcekleri bozmuş
Tükenmemiş sevende yaşanan hüzün
Bahattin Tonbul
26.11.2010

Bahattin Tonbul
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Yaşanansa Aşk

Yüreğim dolaşır o gölge yerde
Hayeller gönlümde yaşanansa aşk
Her tarafı isyan,sevdalar nerde
Uzanmış göğsüme,tutulansa aşk

Toz tutmuş yolunun,başında çınar
Özü babam közü,içimde yanar
Gözlerime bakar,geçmişi kınar
Hayali gönlümde,yaşayansa aşk

Orta yerde kalan,akşam sofrası
Esen rüzgarında,taşmış safrası
Geceden gündüze,bitmiş tafrası
Hayali gönlümde,yaşanansa aşk

Geçmişteki izler,durur içimde
Bir yanı ihanet,yalnız biçimde
Silinmiş resimler,gitmez hiçimden
Hayali gönlümde,yaşanansa aşk

Toprağa hayrandım,kuşattı diye
Güneşi kıskandım, ısıttı diye
Yağmuru kıskandım ıslattı diye
Hayali gönlümde,yaşatansa aşk

Bahattin’im sensiz,yollara düştüm
Ölümle tanıştım,yalnız bölüştüm
Rüzgara seslendim, gündüz iliştim
Hayali gönlümde,yaşanansa aşk
Bahattin Tonbul
28.11.2011

Bahattin Tonbul
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Yaşanır Bunlar

İnanılmayacak, dostluk özeldir
İnsanlarda ender, yaşanır bunlar
Sevdalı aşıklar, elbet güzeldir
İyilik kötülük, yaşatır sonlar

Dertleri diyemez, aşkı söylenir
Dillerde dolanır, yardaeğlenir
Sevdamutluluktur, kalpde dinlenir
İnsanlarda ender, yaşanır bunlar
Bahattin Tonbul
5.2.2017

Bahattin Tonbul
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Yaşanmış Sevda

Dünyada umut yaptık,acep ona kim verdi
Hangi alem kime dar,kimilerini serdi
Sevda çektikçe ölüm,emir deyince erdi,
Yaşanmış sevda aşka,toprak bedende kardı

Belkide kalpten kalbe,yavaş yavaş girdiler
Onsuz olan geçmişe,bakıp bakıp güldüler
Aldatmayın ruhları,Hakkı için öldüler
Yaşanmış sevda aşka,toprak bedende kardı

Asıl unuttukları,sevip anlamadılar
Acıları çekipde,yare kıyamadılar
Ben aldanmadım ama,aşkı aldatmadılar
Yaşanmış sevda başka,toprak bedende kardı

Sevgiyi parçalayan,yanmaz isen aşk yansın
Ancak yakdığın kadar,damarda akan kansın
Bakışların sözlerin,yüreklerde canlansın
Yaşanmış sevda aşka,toprak bedende kardı

Bir insanın kaybının,acısını çekmedin
Seven gönüllere sen hakikati ekmedin
Oysa sen kaybetmedim,güle diken dikmedin
Yaşanmış sevda aşka,toprak bedende kardı

Bana bakan gözlerin,umutları solacak
Sevip sevileceksin,ortası olmayacak
Severkende sevmenin,gerisi dolmayacak
Yaşanmış sevda aşka,toprak bedende kardı

Bahattin’im bu dünya,özüm ile yıkansın
Yanmaz isen yar yansın,gönüllerde akansın
Gökyüzünde yıldızı,tek başına yakansın
Yaşanmış sevda aşka,toprak bedende kardı
Bahattin Tonbul
25.7.2011

Bahattin Tonbul
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Yaşanmışlar

Bitmez gitmez kalbimde
Sende solmaz sonsuz dileğim
Gel yağmurum ol
Bulutum ol
Saklasın her ikimizi güneş
Sağanak sağanak ıslatsın bedenimizi
Aşkın göz yaşları
Tuz bassın yarımıza
Sevdamız
Anılar saklasın sevgimizi
Dilden dile dolaşsın özlemler
Çöller gibi kurak anlamlı gözler
Tarasın bedenimi
Gelde coşsun seninle
Sensiz olan yıllarım
Fotoğraflarda saklı kalsın
Bütün yaşanmışlar
Bahattin Tonbul
3.4.2012

Bahattin Tonbul
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Yaşanmışlar Dün Gibi

Daha dün ölmüş gibi durur içimde acım
Yağmur sonu sel gibi,kurur başımda tacım
Sensiz olmuş el gibi,gönlüm titriyor bacım
Yaşanmışlar dün gibi,çıkmaz içimde acım

Sensizlik dünya sonu,çok sevmiştim ben onu
Anılar dursun konu,yüreğim onla dolu
Kulağımda çınlıyor,sesindeki o tonu,
Unutulmaz o anlar,çıkmaz içimden acın

Ey sevgili duy beni,seni sevdim seveli
Şu kalbimi oy emi,seni çok seven belli
Çölde susuz yürüyor,gönlü olmuş develi
Yaşanmışlar dün gibi,çıkmaz içimde acım
Bahattin Tonbul
24.8.2011

Bahattin Tonbul
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Yaşanmıyor Ki

Seni akıp giden yere sereyim
O yalınız kalan,farkı bileyim
Yüreğini parça,bölük edeyim
Acıları atıp,bana gelseydin

Beyhude aşkımın yanması gibi
Tüter mi gönlümüz söner mi bir gün
Acıların alem yapması gibi
Tutar mı sevgilim kanar mı o gün

İnsanı yaşama bağlayan amaç
Ulaşmak için de her engel yamaç
Dinlemiyor gönül,ruhumsa hep aç
Ülküsüz bu yerde yaşanmıyor ki
Bahattin Tonbul
4.7.2010

Bahattin Tonbul
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Yaşar

Sevdanda bulunur, yaşanır o aşk
Bulunur yaşanır, o aşk sevdanda
Yaşanırsa o aşk, sevdan bulunur
O aşk sevdandadır, bulunur yaşar
Bahattin Tonbul
24.4.2013

Bahattin Tonbul
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Yaşar İken

Mor dağlarda sevdalıyım
Okyanus da adalıyım
Eşkıyanın belasıyım
Bu  dünyada yaşar iken

Kimi vardır,kimi dardır
Bu dünyada sevmek kardı
Yarsiz alem bana ardır
Gönüllerde yaşar iken

Saygı duyup geleceğiz
Ayrı dilden diyeceğiz
Sesli sesiz güleceğiz
Bu  dünyada yaşar iken
Bahattin Tonbul
9.11.2011

Bahattin Tonbul
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Yaşar O Gider

Hem şu kısacık dünyada, gölgen bile hiyanet
Oysaki aldığın nefes, taşıdığın bu beden
Neyin var neyin yok canda, hepsi sana emanet
Hiç ölmeyecekmiş gibi, burda yaşayıp giden

Kalpde yaşattığın her şey, geri döner insana
Gönül her lafı kaldırmaz,  söz ağır anlasana
Bedenler yükü taşır ha, göz yaşı akıtsana
Hiç ölmeyecekmiş gibi, senle yaşar o giden

Varı ver oğlum varı ver, bizde çıktık o tahta
Zannetmeki anlamayız, boynundaki kir yafta
Senden önce bu gönüller, yaşadı üçbeş hafta
Hiç ölmeyecekmiş gibi, senle yaşar o giden
Bahattin Tonbul
19.4.2016

Bahattin Tonbul
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Yaşar Seninle...Kızıma

Yaşayanlar düşer, elbet toprağa
Gölgeler düşsede, güneş seninle
Yağmurun bol olsa, iner çatlağa
Yarınlar pişsede, yaşar seninle

Umudun kaybolsa, yarınlar uzak
Yaş denilen günler, sevene tuzak
Her yıl aynı günün, mutluluk yazsak
Yarınlar geçsede, yaşar seninle

Daha yok dünyada, unutma bir sen
Sevdiğin yüreğe, ateş değilsen
Yıldızlı gecede, bana bir gülsen
Yarınlar bitsede, aşar seninle

İnkar etme bunca, geçen zamanı
Yaş otuz iki dir, dinle fermanı
Ey kızım sevgidir, dilde harmanı
Yarınlar  yetsede, yaşar seninle

Ne zaman düşünsem, özler coşarım
Tükenmiş anıda, nasıl şaşarım
Yol bulsam yalınız, elbet koşarım
Yarınlar geçsede, yaşar seninle

Dünya çok güzeldir, mutlu anlarda
Onu taşıyorsak, son zamanlarda
Asla unutulmaz, hak meydanlarda
Yarınlar geçsede, yaşar seninle
Bahattin Tonbul
2.5.2013

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com
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Yaşarım Dünyada

Keşke sevmeseydim zalim kadını
Aşkın ateşini, içime saldı
Rüyada görsemde, almam adını
Yaşarım dünyada, umudum kaldı

Geri döner sandım, bekledim onu
Gençliğim tükendi, müthişdi konu
Yarası içimde, acıdır sonu
Yaşarım dünyada, hali kalır

Geceyi gündüzü, onla yaşadım
Çekilmez olunca, hemen boşadım
Tükenmez anıyı, yalnız taşıdım
Yaşarım dünyada, acılar kaldı

Mahkumum sevdana, nedir kaderim
Geri dönmez isen, yemin ederim
Aşkına köleyim, kurban ederim
Yaşarım dünyada, muradım kaldı

Geri dönsen bile, ne olur bilmem
Sensiz bu alemde, yalnız gülemem
Gölgeler solsada, akşam ölemem
Yaşarım dünyada, yüreğim kaldı

Karanlık gecenin, yıldızı azdır
Yaşarla birlikte, çalınan sazdır
Şarkının sözleri, aşka beyazdır
Yaşarım dünyada, sevdiğim kaldı
Bahattin Tonbul
2.11.2016

Bahattin Tonbul
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Yaşarken Bize Yansıtmadın

Bak her cumartesi ve pazar evdeyim çalışmıyorum
Bunu sen yaşarken neden,neden yapamıyordum
Bu yüzden kendimi inan,inan hiç affetmiyorum
Yalnız yaşadın,bunu bana yansıtmadın saklıyordun

Belkide anlattın hatırlıyorum,dost bulamadın
Ankarada çat kapı çok aradın arkadaşsız kaldın
Hastalık bir tarftan çocuklara hizmet etmeye doyamadın
Yalnız yaşadın içine attın bunu bizlere yansıtmadın

Üzülürler diye çok şeyi saklardın bende hissediyordum
Bu yüzden tatil oldumu köye kaçardın çok iyi anlıyorum
Orda daha rahat özgürce kafana göre durup yaşıyordun
Ama bensiz çocuklarsız ayrı kalmayada dayanamıyordun

Bütün işleri bıraktım iki ay hastahanede yattık
O anki acı hatıralardı artık geriye atıp bıraktık
Çok çalıştık seni fazladan burada tutamadık
Yalnız yaşadın,bunu yaşarken bizlere yansıtmadın
20.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yaşarken Bu Kadar Sevdiğimi Anlıyamadım

Gönül ateşi bambaşka bir duygu,sevmek inanmak bir arada dururmuydu
Koy onu bir tarafa yaşarken bütün insanlar sevenle seveni ayırıyormuydu
Çok dostum eşyalarını sana hatırlatacak her anılarını uzaklaştır at diyordu
Seven bu yürek onlara kıya bilir mi bilmem ama bendeki yürek atmıyordu

Dinim müsade etse mumyasını yapar evin her tarafında onu saklardım
Koymazdım toprağa inancım olmasaydı,o an bekletirdim,bırakmazdım
Ölmesine nasıl oldu da dayandım inanın bunu bile hala kavrayamadım
Çünkü bu kadar sevdiğimi onunla yaşarken farkında değildim anlamadım
04.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yaşarken Doyamadım

Bu hafta sonu çok erken uyandım
Gözüme uyku girmedi sana bakındım
İçimdeki aşkın sesi ne idi bulamadım
Seninle yaşarken ben sana hiç doyamadım

Nede güzel salınarak gezerdin
Evin içinde sesizce işlerini hallederdin
Tüm ailenin isteklerini yerine getirirdin
Yaşarken seni bu kadar sevdiğimi bilemedim

Her anım içimde bir hançer gibi duruyor
Yarası adeta içerimi yakıp kaynatıyor
Sensizlik yüreğimi bir birine katıyor
Yaşarken çok sevdiğim bilinmiyor
26.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yaşarken Gönüller

Hayat denen şey çok anlamsız
Ahreti ise hiç de tanımayız
Oradaki yerini rahatını bulamayız
Yaşarken gönülleri hoş tutamayız

Eldeki sermaye para yerine gönül yardımıdır
İçinde yaşarken bunu ayırtmak daha farklıdır
Her insanın düşüncesi ibadeti aynı değildir
Bu yüzden sevgiyle dolup,kalp kırmamak hayırlısıdır
1.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yaşarken Ölmek

İnsan yaşarken ölürmüş derlerdi de inanmazdım
Diri diri mezara koymamışlar ama yaşarken anladım
Sevda yaşayanlar buna bilir,daracık yerlerden korkardım
Ben sen gittikten sonra ölmüşüm de kimseye inandıramadım

Her şeyim seninle bedenim belkide bu yerlerde
Gözlerim dünyada aklım hep senin olduğun yerde
Kalbim vücudumda ama yüreğim çarpıyor birlikde
Bekle göreceksin kavuşacağız mahşer yerin de

Yemem içmem kesildi herşeyim sen oldun hayatta
Baksana boş geçmiyor şiirlerimin her bir satırında
Adın kalbimde yaşamıyın her parçası geçmişin ruhumda
Ben belki dünyadayım  beynim düşüncelerim senin yanında

Derdin Bahattin çok sefillik çektik küçükken ölmüşüm
Sorma be Nilgün'üm aynı şeyi bende o sıralar görmüşüm
Tesadüf ya ikimizde bu hayatı yaşadık birlikte görüşmüşüz
Bedenler tesadüf değil yıllar önce birleşip hayatı bölüşmüşüz
11.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yaşarken Parçalamış Kendini

Yaşarken parçalamış kendini bize vermiş
Herbir yanını dünyaya örnek olarak gösterecekmiş
Babadan,anneden dayıdan hatta teyzeden almış
DNA'sının bir tarafını saklamış onuda gizlemiş

Sır gibi koymuş içinde merhamet acıma duygusunu
Kardeş,bacı,dayı emmi derken atamamış korkusunu
Yıllarca beklemiş o duygusal  hassas romantik oluşunu
Sonunda patlamış etkiye karşılık oluşan benlik duygusunu

Verememiş baskın çıkmış merhamet içinde
Başkası yanmasım tek ben yanayım diye
Bu yüzden tez zamanda gelişen sarsılan beyne
Dağıldı vücuda kurtaramadı,hastalığa yenildi bünye
02.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yaşarken Sevdiklerim

İlkokulda sevmiştim adı yasemin
Orta okulda hiç kimseyi sevemedim
Lisede de yine olmuştu adı yasemin
Üniversiteye başladığımda iki aşkı denedim

İlk önce yüksek okulda şen gülü sevdim
O da nişanlıydı kadersiz olan bendim
Tam o ara tanıdım Nilgünü beğendim
İşte en son sevgilim inan canım sendin

Başka kimseye ondan sonra sevmedim
Çok çalıştılar ama gönlümü vermiştim
Bunlar bu gençlikte görüp sevdiklerim
Bu dünyanın içinde garip,garip gezerim
12.05.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yaşarmış

Küçükken umut ettiği beklediği güzelliği ve aşkı
Onda yakalamış
Deli gibi sevmişler birbirlerini
Yıllarca katlanmışlar sevdanın mutlu mutsuz günlerini
Geçi vermiş bir rüzgarın esip kaybolduğu gibi
Yok olmuş o sevgili yar toprağa karışmış istemeden
Doyamamış sevdiğine
Alıp götürmüş yaratanı,yanına acı çekmesin diye
Yalnız kalmış ayrılmışlar bu iki sevgili yıllar önceki sevgililer gibi
Dünyada kalan acıkmış içi ezilmiş yemiş içmiş hayat devam etmiş
Yüreğinde kaybolan sevdiğinin yeri hatıra ve anıları ile küllenmiş
Adeta yorgan gibi üstü örtülmüş
Seven yüreğinin
Umudu sevgilisi ile toprağa gömmüş
Hayattan dünyadan yaşamadan onsuz tad alamamış
Sözde ölü gibi yaşarmış
Bahattin Tonbul
15.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yaşarmıydı Baba

Duyuyormusun,bu gün kızın Ecem eve gelmiş
Kimsecikler yok,
Resmini almış eline,gözleri kızarmış
Ben gelince baktım ses yok
Ağlamış ne kadar bilmem ama seni bulamamış
İçinde dert çok! ..
Söyle diyorum söylemiyor,sesi titriyor
Bir türlü içindekileri dışarı atamıyor
Sonunda konuşturdum.
Senin yokluğunu odada olmadığını anlamış
Bazen geldiğim de annem odasında yatardı
Baba! ...
Demek ki.. annemin çok ağrıları vardı
Bu yüzden hep yatardı.
Söylemedi hiç bizlere ağrılarını  içine attı
Hatta paylaşmadı.
Bize söyleseydi annem belkide yaşardı
Yaşarmıydı baba?
Dedi boynuma sarılıp ağlamaya başladı
Ne olur sen bari yalnız bırakma
Yapmazsın annem gibi,habersiz
Değilmi baba! ....
07.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yaşarsan Unutulursun

Yaşarsan tutkuyu, sevmesi kolay
Acılar içinde, unutulursun
Bırakıpda gitmek, hayatta olay
Ölüm toprağında, can kaybolursun

Unutmak içinde, bir kalp yeterli
Sebepsiz sevgisi, hala geçerli
Deli yürek yanmış, seveni terli
Aşkıda kısadır, unutulursun

Havası nemliyse, umudu vardır
Gülleri sevenin, hayali kardır
Toprak ıslak olmuş, giden son yardır
Aşkıda kısadır, unutulursun

Bahattin ne kadar, uzun yolcuysa
Yaşarsın seversin,unutulursun
Sevmek kolay olsa, hayat yolcuysa
Aşkıda kısadır, unutulursun
Bahattin Tonbul
8.11.2013

Bahattin Tonbul
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Yaşarsın

Vardır Allah yardır, senin yüzünde
Dünya alem, sarmış seven özünde
Akıldan hiç çıkmaz, yarin gözünde
Hayalinde sevda, elbet yaşarsın
Bahattin Tonbul
1.6.2013

Bahattin Tonbul
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Yaşatacak

Bütün bu olanlar gece karanlığında
Yıldızların altında kimse görmez o boşlukta
Gölgelerin bir uzar bir kısalır sakın ha korkma
Her şey kaybolacak biraz sonra doğacak güneş
Hayaller ve gölgeler kalkacak bir anda
Doğada ağaç ve kuşlar ötecek sular akacak
Birde bakmışsın bir gün
Bunlar ortadan yok olacak
Yaşadığın bu dünya ve önceki dünyalar gibi
Sanal olacak
Varlığını bıraktığın eser veya çocukların
Arkandan neler öğretmişsen
Tek tek seni anacak
Yaşatacak
19.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yaşatan

Aşk yeldir
Sevda eldir
Sevgi güldür
Umut seldir
Yaşatan
Gönüllere

Ağzına at
Alıp da tat
Yanında yat
Dilersen sat
Sevda hakikat
Bu alemse
Tatbikat
Yaşayıp
Yaşatan Gönüllerde
Bahattin Tonbul
12.12.2010

Bahattin Tonbul
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Yaşatan Allah

Benden çok seversen, senden alırım
Yaşayamam dersen, yaşatır Allah
Kuru dala canı, yeşil kılarım
Dört mevsimi veren, yaşatan Allah

Yar dediğin bir gün, el olur sana
Aklını alacak, şaşarım sana
Dost düşmana dönmüş, yasmıdır bana
Dört mevsimi veren, yaşatan Allah

Öyle bir garip ki, şu yalan dünya
Olmaz dediklerin, oldu be güya
Canından saydığın, yarinse rüya
Dört mevsimi veren, yaşatan Allah

Bakmam dersin bakar, sana o gözler
Düşmem dersin düşer, dayanmaz dizler
Şaşmam dersin şaşar, umutsuz bizler
Dört mevsimi veren, yaşatan Allah

Bahattinsen bitmez, dağlar aşarsın
Öldüm deyip dursan, elbet yaşarsın
En garibi buya, yarsiz şaşarsın
Dört mevsimi veren, yaşatan Allah
Bahattin Tonbul
21.4.2013

Bahattin Tonbul
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Yaşatan Beden

Sevgi sevgiye bağlıdır kalplerde..
O sevgi nerede şimdi hangi yürek de
Bakarmışsın gönül köprüsünü kuran
Ulu yaratana dua ederdim el açıp hemen
Sevdiğimi benimle yaşamımla birleştiren

Acıları veren tedavisini de ettiren
Yürekten yüreğe görülmeden aks eden
O müthiş duyguyu ilk tanıştığımda ben
Sevdiğimle kalbim arasında hissedip
Aşk ateşiyle yanan bunu yaşatan beden

9.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yaşatır Sevgi

Sevmek aşık olmak, esir olmak değil
Köleleştirmekse, gerçekten sevgi
Sevmek sevilmekse, çoğalan değil
Çoğaldıkça duygu, yaşatır sevgi
Bahattin Tonbul
1.5.2013

Bahattin Tonbul
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Yaşatmak Gerek

Yar bir sevdadır, yaşatmak gerek
Onunla yaşayıp onunla gülmek
Güneşe uzanıp,ışığı verek
Toprağın altında, oluşur dilek

Sözleri kusursuz, umudu güne
Merhaba desek de, değişmez gene
Gözleri güzeldir,haykır yüzbine
Yar bir sevdadır, yaşatmak gerek

Kuşlar gibi uçup, gelsem yanına
Balık gibi yüzsen, yazık canına
Karanlık gecede,akan kanına
Yar bir sevdadır, yaşatmak gerek
Bahattin Tonbul
14.11.2016

Bahattin Tonbul
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Yaşatmak İçin

Sevgiyi tatmayan insan
Yeni doğmuş çocuk gibidir
Masum günahsız savunmasız
Bir canlıyı düşünsene

Tanrım vermiş kısmetini
Atmış doğanın kucağına gelecek için
Sana bana hatta yaratana hizmetini
Sunmuş acısını tatlısını bedenlere
Aşkı koymuş gönüllere
Yaşamak yaşatmak niçin
Bahattin Tonbul
16.6.2009

Bahattin Tonbul
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Yaşattığın Kadar

Hiç sevdin mi,sevildiğin kadar
Hiç okşadın mı okşandığın kadar
Hiç aşk yaşadın mı yaşattığın kadar
Bütün bunları o kadar geniş ki
Anladın mı?
Hayatı yalnızken,
Yaşayıp yaşattığın kadar
Bahattin Tonbul
7.11.2011

Bahattin Tonbul
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Yaşattım

Hayallerle yaşadın
Kimini yakaladın
Kimini de sonraya
Olsun diye bıraktın

Yürekte ateş yaktın
Dumanını sakladın
Çok sevmiştim seni yar
Parçalara ayırdın

Ruhumu bulut yaptın
Göklere ulaştırdın
Geçmişi maziyi de
Hep içinde sakladın

Seni çok seviyordum
Bu canı ben adadım
İkimizin aşkını
Bedenlerde yaşattım
Bahattin Tonbul
16.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yaşayamadık

Haykırsamda sesim, çıkmıyor artık
Bu dünyada halim,kalmadı artık
Döne döne geldim,bak sabahladık
Uyanın dostlar burda,yaşayamadık

Sevgi yüreğimi,kapladı benim
Alıpda gidecek,aşkı severim
Bu dünyada yerim,yok der bilirim
Kalk artık canım yar,bize gidelim

Bizim dediğim yer,ikimizindi
İçimdeki yanan,aşkı severdi
Bu canımı sana,hemen devretti
Uyan artık yarim,bu dünya hiçdi
2.08.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yaşayamam

Ben o sevdamı göremem
Sevdiğimi can beklerim
Karanlığa gönderemem
Işığını der çekerim

Tutuşursa da yüreğim
Onsuz inan yaşayamam

Deliler gibi severim
Uzaklara da atamam
Nerdedir o yarim benim
Boş alan kalbi yakamam

Tutuşursa da yüreğim
Onsuz inan yaşayamam
Bahattin Tonbul
9.1.2009

Bahattin Tonbul
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Yaşayamam Sensiz Ben

Ayrılmış sevda görsem,yüreğim içten yanar
Sırtına kazak örsem,geçmişim hepten kanar
Mahşer günü dergah da,sevdiğim beni anar
Ben benden geçmiş isem,yaşanır mı sende ben

Ayrılık ve kırgınlık,gönüllerde olmasın
Mahzun bakışlarınla,bedenlerde solmasın
O sonsuz dergahına,haset fesat dolmasın
Sen benden kaçmış isen,yaşayamam sensiz ben

Rüzgarın esintisi,sevenlere ne sunar
Gökyüzünde bulutlar,düşünce yere konar
Yağmur olan göz yaşı,sevdasız nasıl donar
Sen benden geçmiş isen,yaşar mıyım sensiz ben

Anıların toplanmış,yar diyerek çağlıyor
Hasret kalan ciğeri,ateş vurup dağlıyor
Geceyle gündüzünü,birbirine bağlıyor
Sen benden geçmiş isen,yaşanır mı sensiz ben

Bahattin’im can özün,cennetinde duruyor
Farklı kılan bir ömrü,acılarla buruyor
Yüce rabbim sevince,ne hayaller kuruyor
Sen benden  geçmemişsen,yaşayamam sensiz ben
Bahattin Tonbul
9.4.2010

Bahattin Tonbul
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Yaşayan Bilir

Gönülden gönüle, giden bu yolda
Ateşlere düşmüş, aşıklar bilir
Yarini saracak, kırılmış kolda
Özlenen sevdayı, yaşayan bilir

Sevenlere yakın, kazanan kimler
Hainlikte lider, olacak timler
Özlenmiş aşkına, bağlı o günler
Taşınan sevdayı, yaşayan bilir

El ele tutuşup, gönül şahlandı
Yaşanan doğrular, kalp de aklandı
Aşkı inkar eden, elbet yuhlandı
Kaynayan sevdayı, yaşayan bilir

Kaybeden sevgidir, bekler sevdayı
Yürekler içinde, gökte uçmayı
Ağlar gece gündüz, tutsa kaçmayı
İzlenen sevdayı, yaşanan bilir

Mahpuslarda yaşar, tıkanmış baca
Aşkın sofrasında,  atamaz taca
Dillerde dolanır, şirde hoca
Geçmişte sevdayı yaşayan bilir

Bahattin severse, gönülden sever
Gölgeler saklasa, hayali över
Takdiye ayırmaz, bulursa eğer
Kaybolmaz sevdayı yaşayan bilir
Bahattin Tonbul
22.8.2014

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaşayan Gönlü….Muhterem Karabaş

Hayatın tadını,gücüyle aldı
Çoluğu çocuğu,acıyla saldı
Yalnız birtek oğlu,yanında kaldı
Hepsiyle bir olmak isterdi gönlü

Özü sözü mertti,yalan söylemez
Kimseyi kandırmaz,boşa eğlemez
Çalışmayanı da,hiçde beklemez
Sevgiyi överdi,bu garip gönlü

Kendine güveni,yitiremezdi
Yaşadığı aşkı bitiremezdi
Kötü sözü duysa,götüremezdi
Seveni severdi bu garip gönlü

Çok merhametliydi,Muhterem abi
Yumuşak kalpliydi,yerinde tabi
Doğayı severdi,mahsun bir sabi
Umudu yaşatır bu garip gönlü

Bir yaşam şekliydi,iş onun için
Mesleğin erbabı,güvenli biçin
Yaptığı işleri,özünde seçin
Bilirdi hayatı bu garip gönlü

Balıkesir ili,tarihde fesli
Balya kasabası,pekde hevesli
Akbaş’da Karabaş,yaşan nesli
Yazmak ister idi,yaşayan gönlü
Bahattin Tonbul
20.5.2012

Bahattin Tonbul
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Yaşayan Gönlümde

Yaşayan gönlümde, nehir gibiydi
Bedenin yüzeyce, gezer dururdu
Fırtına altında, tozan tipiydi
Derinliklerinde, saklar kururdu

Söylemez sadece, sessizce akar
Girdiği yüreği, ateşmiş yakar
Bilinir dünyada, uzaktan bakar
Su gibi insandı, akar dururdu

Yorulurdu seni, tarif etmeye
Çöllerinde siner, aşkı gütmeye
Doğan ummanlarda, yarsiz bitmeye
Derinliklerinde, saklar dururdu

Ne zaman yürüsen, toprak neferdir
Varlığın varlığa, elbet seferdir
Yokluğun kayboldu, sevdan şereftir
Su gibi insandı, akar dururdu

Güzel bir geceyi, saklar gülünde
Derdiyle sevmektir, çağlar dilinde
Herkes ister dostu, sevad elinde
Derinliklerinde, saklar dururdu

Kimseler görmedi, yorgun ve kayıp
Gece gökyüzünde, yıldızı sayıp
Kağıda sarıyor, düşmesi ayıp
Su gibi insandı, akar dururdu
Bahattin Tonbul
9.9.2013

Bahattin Tonbul
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Yaşayan İnsan

Yaşanmışlar yaşadıkları hatırlatır her an
Unutamaz gerçekse  yaşayan yaşatan insan
Bahattin Tonbul
1.8.2013

Bahattin Tonbul
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Yaşayan Kalplere

Uyutmazlar seni
Ölüm gelecek hepimize
Ölmek isteyeceksin ama ölemeyeceksin
İşte o anı hatırla
Bu yaptıklarını sıddık ve sıddıklara
Hepsi altı milyon beş yüzle,dört bin dolara
Olanı toplam on iki milyon
Karşılığında almak istediğin kırk beş milyon
Ayrıca diğerin ortağından aldığın senet karşılığı arsaların parasını
Tekrar ödetmek için icra ile evi sattırman
Hangi Allah’ın kanununda,yazılı anlayamam
Aldığın bu tür paralarla
Sülaleni hacca göndersen de
Affedilmen asla
Yazı kışı baharı gediyor hepsini atlatıyorsun ya
Ölmen artık bir daha
Sonsuz sanma bu alemi
Her canlı gibi
Ölüm kapımıza dadır anlasana
Topla biriktir istersen hepsini
Fatma’yı,Kadriye’yi övsünler arkandan
Sen çocukken seni sen olmana sebep ağabeyin
Senin yaptıklarını takdir etmeyen  mağdur olan İbrahim’i bir tarafa atma
İşte gerçek ataların onlar,horlama
Aslan gibi enişten var
Sana çıkarı için itaat eden
Senden yardım bekleyen,çıkarı olmadığı anlarda yıllarca küsmüştünüz ya
En mertleri İbrahim,en safı duygusalı Bahri
Hele sen akrabaya düşman,gönülleri şaşırtan insansın ya
Kötü emellerine ablanıda koydun
Servet ne ki iki dudak arasında bir nefes gibi var,yok
Tıpkı ölüm gibi
Peki huzur parayla birlikte kayboluyor
Yoklukla doluyor
Yaşayan kalplere
Bahattin Tonbul
17.8.2009

Bahattin Tonbul
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Yaşayan Sevgili

Yaz gelince düşer, ne düşecekse
Yere düşmese  de, cümleyi sevse
Birinci sevgidir, ilk düşecekse
İkinci merhamet, yüreğin evse

Üçüncü son olur, bulur hazırı
Keşkeli cemreler, alır huzuru
Gönülde mahpustur, kalp de esiri
Yaşatır sevgiyi, ruhu son bulsa

Evler gibi olsa, yaşatsa çengi
Kapansa kapılar, açılmaz dengi
Kilidi vurmuştur, yüzünde rengi
Yaşatır sevgiyi, ruhu son olsa

Dışarı fırlarsa, selamını ver
Tanıdık zannetme, yüreğine ser
Kusura bakma da, ateşe değer
Yaşatır sevgiyi, ruhu son olsa

Şimdi artık burda, kendim değilim
Belli zamanında, ben ben değilim
Tatildeyim anla, aşktır meğilim
Yaşatır sevgiyi, ruhu son olsa

Bahattin anla, yaşat aşkını
Diyebilsen ona, bitmez aşkını
Gönülde harmandır, durdur şaşkını
Yaşatır sevgiyi, ruhu son olsa
Bahattin Tonbul
11.4.2016

Bahattin Tonbul
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Yaşayan Yarsiz Olmaz

Şiirlerde güzeldin
Yüreklerde gezerdin
Sensiz bu dünyayı ben
Tepeleyip ezerdim

Hatıralar güzeldir
Yari çokça sevendir
Onu yalnız bırakma
İçindeki kederdir

Unutulmaz aşk başlar
Sevdayı onlar taşlar
Yari ayrı olanın
Yürekleri su haşlar

Sevgisiz yaşam olmaz
Gönüllerden aşk solmaz
Bu alemin sonunda
Yaşayan yarsiz durmaz
Bahattin tonbul
23.11.2008

Bahattin Tonbul
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Yaşayıp Yaşatılan

Yalnız kaldığım anlarda arkadaşımdın
Bana yaşadıklarını anlatır
O zamanda dert ortağındım
Sıkılmadan dinler, anlaşırdım
İçindeki yaranın acısını paylaşırdım
Özümdeki viranelik sana dağ gibi
Güç verirdi
Çünkü tek teselli kaynağındım
Senin ben

Gurbet ufkunu kaplamış
Geceyi hasret sarmış
Pencerendeki tüller arasından sızılan
Işık sevda katmış özüne
Rüyalarında korksan da
Bir gülüşün yeterdi senle olan dünyamı
Aydınlatmaya

Endişe olmazdı
Sevda dolu yüreğinde
Güvenir güven verirdin sevdiklerine
Sabırlı olmayı yar
Özlemi tutku yapardın diline
Dolgun dudağın arsından çıkan o nefes
Serinletirdi gönlümü
Hayalini kurmaksa
Yok ederdi tüm ağrılarımı

Endişem olmazdı kalbinden
Kollarımın arasında sararken
İçim yanardı
Sevdamız artık sinmiş tüm bedenime
Kaçışların boşuna
Öylesi sevmişim ki
Aşk denilen o duygu tutsak olmuş
Çok derin yer kaplamış
İnsanlığın
Bir  tek amacında
Yaşayıp yaşatılan sanki o
Bahattin Tonbul
30.1.2011

Bahattin Tonbul
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Yaşıyordun Ya

Dostların adına, gelir dese de
Umudumu alıp, taşıyordun ya
Ruhumu elin de, tutu dese de
Acımı kalbinde, yaşıyordun ya

Gökyüzünde yıldız, yalnız kayar mı
Kör şeytanlar resmi, yanlış sayar mı
Ellerinle aşkı, tutsan ayarmı
Acımı kalbinde taşıyordun ya

Sevda çemberine, aktı seneler
Yarini bulsanda, bitmez taneler
Her şey sona erdi, neymiş haneler
Acımı kalbinde, yaşıyordun ya

Yar ile birlikte, gitmiş olsaydım
Can içimde ben, seni bulsaydım
Toprağa düşüp de, yalnız kalsaydım
Benim için sende, yaşıyordun ya

Canımı bu elde sabit etsende
Vaz geçmem içimde, hergün tütsende
Bir damla su ile, yerde bitsende
Acımı kalbinde yaşıyordun ya

Bahattin’im bende, geçti o yıllar
Yüzümde kalmadı, bitsede kıllar
Seni çok sevmiştim, yaraydı anlar
Acımı kalbinde, yaşıyordun ya
Bahattin Tonbul
26.10.2012

Bahattin Tonbul
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Yaşıyorsan

Sevmekse yürekleri yaşatır
Sevilmek gönülleri kuşatır
Sevda çekmek umutlarda ise
Zaman zaman ölümü hepsi yaşatır

Hakikat var ki unutamazsın
Yaşanan ömrü kurutamazsın
Yoktan varıda çıkartamazsın
Hakikat uğruna yaşıyorsan
Bahattin Tonbul
11.9.2011

Bahattin Tonbul
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Yaşıyorsun

İçime aldığım, an yakıyorsun
Bardağa koyduğum da taşıyorsun
Bensiz o alemlerde tek başına
Allah aşkına nasıl yaşıyorsun
Bahattin Tonbul
8.7.2012

Bahattin Tonbul
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Yaşlanan Beden

Ağır geliyor şu gönül artık yaşlanan bu bedene
Düşünemem o yok ya yanımda gelip gidene
Aşkmış sevdaymış hele bak bir şöyle kendine
Kalmam artık bu diyarda giderim kendi kendime

Bu ayrılığa nasıl dayanacak ağır olan ben
Çıktım yollara kalırım bir tarafta önce geceden
Kimse yok soramıyorum başka yabancı elden
Ölürsem eğer bula bilirlermi benim için kefen

Allah'ım bu acı ızdırap hasretlik neden
Kime ne kötülük yaptım ki yaşarken benden
Kokun hala duruyordur dikkat et o tenden
Gittin buralardan umut yok geri dönmenden
07.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yaşlanmış Melek

Yapma parçalama ne olur dursun onlar
Yaşarken birbirini istemeyen koca karılar
Ayrılmak isteyen nerede o taş yürekli canlar
Bırak Allah’ını seversen ayrı yaşasınlar

Yıllarca bir yastığa baş koymuşlar
İki vücut birbiriye bütünleştiği anlar
İyiyi kötüyü artık anlayamazlar
Ruhları küçülmüş çocuklaşmışlar

Bir ebe beyin gerek onları birleştirmek
Şart oldu bunca bir arada duran yürek
Bir çırpıda nasıl atılırmış  sevilen melek
Bunu her ikisine de ayrı,ayrı anlatmak gerek
01.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yaşlı Mı

Geçmişi düşünmeden,yalnız edemiyorum
Dünde olmadığından,can düşünemiyorum
Yarına umutları vaat dilemiyorum
Gençliğe sen güvenme,ölecekler yaşlı mı

Sevmeye niyetliysen,sevilmeyi iyi bil
Ölmeye hevesliysen,ayrılığı acı bil
Ağlatmayı öğretip,gülmeyi de iyi bil
Bu dünyaya güvenme,ölenler ihtiyar mı

Gözden yaş mı akmalı,ağlaya bilmek için
Gönül hiç ağlamaz mı,yarini anmak için
Hangi resme bakmalı,anlata bilmek için
Yaşına sen güveme,ölenler ihtiyar mı

Güzele bakmak için,illaki sevmeli mi
Çirkini hangi tende,sevdayı dermeli mi
Kalpleri bağlayacak,bir ruhu  sermeli mi
Gençliğe sen güvenme,ölecekler yaşlı mı

Gerçek dostlar yıldızda,benzeri bulunamaz
Karanlıklar yalnızda,özlemi kullanamaz
İlk onlar görülecek,hakikat sulanamaz
Yaşına sen güvenme,ölenler ihtiyar mı

Bu alemde paranın,önemi miktarıdır
Dostluktaki yaranın,tutamı hektarıdır
Ayrılınca aranın,zamanı aktarıdır
Gençliğe sen güvenme,ölecekler yaşlı mı
Bahattin Tonbul
21.11.2010

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaşmağını Açsana

Ben kırgınım sana
Hele bir baksana
Durmadın dinlemedin
Yaşmağını açsana

Çıktın pınar başına
El salladım yoldaşıma
Beni fazla dinlemedin
Rezil ettin kardaşıma

Duyduk duymadık demeyin
Sevdiğimi anama demeyin
Babam duyarsa hele
Kasabayı hemen terk ederim

Zor olurmuş bizim elin kışı
Yetmeyi verir memurun maaşı
Fakirin ekmeği zenginin aşı
Gözleri görmeyen olursa şaşı
20.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yaştaydın Baba

Heran yanımdaydın, kaldın yanımda
Sen kalbimden çıkıp, gitmedin baba
Gölgende dururken, özün anımda
Gözlerimden akan, yaştaydın baba

Önceden bir yerdi, şimdi nerdesin
Güneşin yakdığı, akan terdesin
Göğsümdeki nefes, çıkan yerdesin
Gözlerimden akan, yaştaydın baba

Saklaya saklaya, ardında kalır
Sevinçle dağılır, kokunu alır
Unutmaz bu eller, acını salır
Gözlerimden akan, yaştaydın baba

Çaresiz  dünyanın, ihanetiydi
Baktığın heryerler, kehanetiydi
Hüzünlü bir ırmak, bahanesiydi
Gözlerimden akan, yaştaydın baba

Dökülür dudaktan, ürperir sesim
Gizlenir çığlıklar, biter nefesim
Boğaza takılır, en son kafesim
Gözlerimden akan, yaştaydın baba

Ne şarkılar dinler, her defasında
Ne şiirler yazar, o sefasında
Sığındığın ateş, ol vefasında
Gözlerimden akan, yaştaydın baba
Bahattin Tonbul
17.2.2013

Bahattin Tonbul
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Yatağım

Gönlümde bir yorgunluk oldu
Yatağım bakma ne olur kusuruma
Sevdiğim yanımda yoktu
Yatamadım bende senin üstüne

Üstümü bile örtemedim
Yalınız yatı yorum baksana
Yüzünü bile değiştiremedim
Mahcubum yorganım sana

Başım çok yukarıda kalmış
Biraz masaj yapsana
Boynumda nasıl ağrımış
Yastığımı koysana
27.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yatamam

Akan gönül hocası
Sevenlerin kocası
Ayrı durup kalamaz
Boşalmıyor locası

Sensiz bu dünya acı
Evde bekleyen bacı
Terk edip gittin beni
Elimde kaldı tacı

Bahar kiraz bol olur
Yanakları bal olur
Benim sevdiğim güzel
Yüreğimde dal olur

O kalbini çalamam
Bedenini tutamam
Tanrım toprağa katmış
Yalınızda yatamam
Bahattin Tonbul
26.6.2009

Bahattin Tonbul
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Yatan Belli Değil

Bir ateş düştü ki, ağlarmış vatan
Gece belli değil, gündüz hiç değil
Terör belasını, mecliste tutan
Yatan belli değil, tutan hiç değil

Anlatması pek zor, yaşanır bunlar
Demokrasi bu mu, katil hep onlar
Bizim paramızla, kurşun sıkanlar
Yatan belli değil, satan hiç değil

Titre kendine dön, ey yüce millet
Ne hainler gördün, hepsi bir illet
Toplanıp gelmişler, ölümdür bilet
Yatan belli değil, yutan hiç değil

Anıydı Ağustos, Anadolunun
Türke secde etti, vatan yolunun
Destanlaştı bu ay, oğuz kolunun
Yatan belli değil, tutan hiç değil

Her yanım ateşten, korkunç bir acı
Dayanılmaz ağrı, düşman baş tacı
Duydukça ciğerim, yanıyor bacı
Yatan belli değil, tutan hiç değil

Bahattin dut dökmüş, yaprak ayazda
Vatanın doğusu, durmaz beyazda
Hüzün boynumuzda, düşman poyrazda
Yatan belli değil, tutan hiç değil
Bahattin Tonbul
22.8.2016

Bahattin Tonbul
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Yatan Bilir

Sevgiyi tadamazsın
Yalınız yatamazsın
O yarin bedenini
Toprağa atamazsın

Sen orada koşmuşsun
Beni unutmuşmusun
Gittiğin o yerlerde
Sevdamı konuşmuşsun

Sevdayı çeken bilir
Yüreği diken bilir
Kaybettiğin güzelin
Yanında yatan bilir
Bahattin Tonbul
11.10.2009

Bahattin Tonbul
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Yatanı

Sen gitmiştin önceden
Sıra bize  gelecek
Dünyası değişirken
Beden dizi delecek

Ağlayıp sızlayanı
İçine kan akanı
Buralarda tutamam
Yari ayrı yatanı
Bahattin Tonbul
15.5.2009

Bahattin Tonbul
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Yattığın Toprak

Aşık olmadan yari istemem
Acır yaşamak hasret sevilmek
Gönüldeki can seni itemem
Gerçek dünyada hakka eğilmek

Bu alemde tek sevdiğim sensin
Yüreğimdeki yara çok derin
İçimde her gün durmaz inlersin
Yattığın toprak belki de serin
Bahattin Tonbul
26.3.2009

Bahattin Tonbul
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Yattığın Yeri Doldurdu

Başka yok Alaca'dan öte kaderin o toprak oldu
Seni oraya bırakanların gönülleri huzurla doldu
Arkandan öğrencilerin dualar ve hatimler okudu
Bütün bunlar senin yüreğini ve yattığın yeri doldurdu

Yat yerinde eltilerin görümcelerin hergün seni anarlar
Bilmiyorum ama daha çok orda seni sevip sayanlar
Bilmediğim tanımadığım seni önce görüp tanıyanlar
Yerinde rahat uyu nesilden nesile seni hep anlatacaklar

İşte uzanacak bütün kaderler o şehrin son olan yoluna
Kapayacak bedenleri bir el sallayarak sonsuzluğuna
Her geldiğimde okuyacağım sana dualarımla ruhuna
Bağışlayacağım rahat uyu o mekanda bütün yatana
02.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yavaş Yavaş Erittim

Yüreklerde su akmaz
Seven insan anlamaz
Bedeninde ben bitmiş
Hayat kimseye kalmaz

Zamanı gelen gider
Bu diyarı terk eder
Sevende ayrılığı
Yaşayanı hisseder

Sevgi dolu şu gönlüm
Yari çoktan yitirdim
Kalbimdeki yalnızlık
Yavaş yavaş erittim
Bahattin Tonbul
22.10.2008

Bahattin Tonbul
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Yavrum Can Oldun

Bilemezdim senin, kokun ben oldum
İlk oynadığın ben, içime doldun
Öllüklere sardım, aylarca soldum
Bedeninde kandın, yavrum can oldun

Soğuk nedir bilmez, sardım koluma
Acı tatlı bilmez, geldin yoluma
Yönleri bilmezdin, aldım soluma
Bedeninde kandın, yavrum can oldun

Kıskanırdım seni, her sevenden ben
Saklardım kem gözden, büyüdün birden
Gülücükler verdin, sende küçükken
Bedeninde kandın, yavrum can oldun

Kulağına ezan, sesi okundu
Dilim dudağına, o an sokuldu
Telli duvağına, kimler dokundu
Bedeninde kandın, yavrum can oldun

Senden önce geldi, yanıma ölüm
Adımı söylersen, anne de gülüm
Öyle çırpındım ki, gitmedi zulüm
Bedeninde kandın, yavrum can oldun

Bahattin gün oldu, usanmadım ki
Annen oldum kuzum, sızlanmadım ki
Omzumda taşıdım, kıskanmadım ki
Bedeninde kandın, yavrum can oldun
Bahattin Tonbul
18.9.2016

Bahattin Tonbul
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Yayılmaz Yüreğime

Ellerin kınalıdır
Mendilin oyalıdır
Sevdiğim bur da yoksa
Oynamam yerim dardır

Vur elini eline
Şakırdayan diline
O incecik beline
Tutunması zor olur

Karanlıkta kaynama
Etrafına aldanma
Kıkırdayan çok olur
Sen onlara inanma

Gelince oynayalım
Bu acıyı atalım
Bizim mahallemizde
Düşmanı çatlatalım

Vur elini elime
Şakırdayan dilime
Verdiğin sıcaklığı
Yayılmaz  yüreğime
Bahattin Tonbul
25.10.08

Bahattin Tonbul
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Yayıyor

Yar gitmişte orda sevdiğini arıyor
Yanakları dudakları sarkıp,sarkıp da düşmüş
Al yüzleri  hatta benizleri soluyor
Beden soğudukça,yürekleri üşüyor
Hasret yakmış onun bütün bağrını
Acıları dinmek nedir bilmiyor
Gönül gözlerini hepten  kapatmış
Sevda tütmüş ciğerleri kanmıyor

Geçmişini andıkça dudakları titriyor
Damarlarında sıcaklık kanlarında kaynıyor
Dumansız kor ateşi
Tüm göğsünü buram buram sarıyor
Seven sevgileri sonsuza dek yakıyor
Hakkın bildiğini hangi kuldan saklıyor
Acıları sancıları birbirine katıyor
Benim yarim toprak olmuş yatıyor
Yaradanım
Yaşayan aşkları dilden dile yayıyor
Bahattin Tonbul
4.8.2009

Bahattin Tonbul
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Yaz

Yar gitti gideli, hep özlüyorum
Kaç kış gelip geçti, gelmedi o yaz
Günden güne hergün, bak eriyorum
Umudun altında, satırları yaz

Bir suçu yok sayıp, kayboldun burdan
Eller aradıkça, yok olmaz sırdan
Göğsümdeki acı, bulunmuş yardan
Umudun altında, satırları yaz

Yollarımı sensiz, yalnız yürüdüm
Dostu dost edinip, yarsiz kürüdüm
Bu ellerde aşkı, bulup eridim
Umudun altında, satırları yaz

Issız çöllerinde, bir yudum suyu
Değişmez garibim, sen rahat uyu
Çırpındıkca  sancı, açılmaz kuyu
Umudun altında, satırları yaz

Unutmuş toprağın, sesiz yürekten
Buluta yalvarış, düşmüş direkten
Ağlayıp sızlıyor, hep özlemekten
Umudun altında, satırları yaz

Sevda bir trendir, kayarak gider
Gittiği yerlerde, manzara güder
Sürekli yolculuk, kime hükmeder
Umudun altında, satırları yaz
Bahattin Tonbul
12.6.2013

Bahattin Tonbul
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Yaz Gelince

Yaz gelince hemen köye giderdin
Senden ayrı on beş günü sevmezdim
Hasretinle yanıp tutuşurdum o anlar
Sana kavuşurken dünyaları verirdim

O kadar güzeldi ki ayrı kalıp kavuşmak
Arabaya binip senin yanına yaklaşmak
İsyan ederdim sensiz geçen günlerime
O da güzeldi seni düşünüp hasretle anmak

Günler haftalar saatler geçmezdi inan
Yola çıkıp yaklaştıkça sana arabam kurban
O kadar severdim ki sensizliğe dayanamam
Yüreğim gürp gürp diye atardı durmadan
27.08.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yazan Usta

Yürek onu taşırsa
Ustasız kalem olmaz
Yüce dağı aşırsa
Yazan usta yorulmaz

Seven yarsiz ayılmaz
Kalem ustayı bulmaz
Hasret onsuz sayılmaz
Yazan usta yorulmaz

Sevda sevgiyi kaplar
Aşkı yüreğe saplar
Ustasız yenen haplar
Yutsa bile yorulmaz

Kalemi kıramazsın
Sözü ayıramazsın
Sever kayıramazsın
Yazan usta yorulmaz

Güneş onsuz doğuyor
Satırları boğuyor
Aşkı tende oğuyor
Yazan usta yorulmaz

Bahattin’im unutmam
Akan suyu kurutmam
Ben o yari korkutmam
Yazan usta yorulmaz
Bahattin Tonbul
22.8.2011

Bahattin Tonbul
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Yazar

Gönülde yaşatır sevdayı
Kaybetse de azar azar
Umudun içinde, kaybolmaz anılar
Her haykırış da kısa,kısada olsa
Hepsini birden tek tek yazar
Geçen zaman sanki bir çöl
İçinde esecek sonsuz rüzgar
İstesen de istemesen de
Bu sevdayı yürekte bozar
Zannetme sevdiğim
Gerçeği her an
Yüceler yücesi
Allah’ım yazar
Bahattin Tonbul
7.2.2013

Bahattin Tonbul
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Yazarım Kendi Kendime...(Yalçın)

Yalçın oğlun Refik ile Ali’nin
Sünnet düğünleri hayırlı uğurlu olsun
Allah acılarını göstermesin
Çok isterdim sizinle orada olup
Birlikte kutlamayı
İnan yüreğimin bir parçası orada
Diğer parçası da köyde
Çok azıda bende
Onu da hapsettim,kendi bedenime
Birlikteyim şimdi evimde

Sizler gülüp oynayın,eğlenin
Bana bakmayın siz
Eğlenceye şuan gönlümde yer yok
Sebebi sevdiğim güzelde
Temsilcim olarak oğlum Gökçen yanınızda
Beni ve ablanı aratmaz
Onun yüreği temizdir
Hiç dayanamaz sevdiklerine
Beni mazur görün
Başka bir eğlencende
Nasipse eğer oluruz o anlar birlikte
Anladın değil mi
Neden gelemediğimi
Yalçın
Sevdama ve kaderime küsmüşüm
Hapis ettim bedenimi kendi evime
Dinlerim yalnız başıma
Anılarımı yazarım kendi kendime
Bahattin Tonbul
01.8.2010

Bahattin Tonbul
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Yazarlarım Yokmu Benim

Çok güzel bir ağırlama
Eşi dostu kahırlıma
Kendince bir sağırlıma
Alaca’mda şair yok mu

Yazar şair,yazar hak ver
Gönüllere aşkı tak ver
Unutulmaz gerçek sefer
Alaca’mda şair  yok mu

Elleriyle aşka geldi
Çağır onu yasak deldi
Birkaç dolma teli çeldi
Alaca’mda şair yok mu

Titrer yüreğim enginden
Denizler dolmuştu dünden
Dağı taşı hissettiren
Yazanlarım yok mu benim

Kimi sazan kimi bozan
Yüreklerde aşkı kazan
Şair denen dalda kozan
Yazarlarım yok mu benim
Bahattin Tonbul
21.8.2010

Bahattin Tonbul
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Yazdığım Şiirler Yaşasın

Bırakın şiirlerim düşüncelerim bende kalsın
İster kötü olsun isterse iyi,duygularını yansıtsın
Zaman gelir seven çıkar,isterse de çıkmasın
Ne olur yazdığım yazılar,dilden dile dolaşşın

Belki anlıyamazsın şuan isteklerim durmuş
okumak düşünceleriyle zamanlar yoğrulmuş
Kimi ağlamış,kimi zaman yılmamış gülmüş
Ne olur belki yazdığım yazılar dolaşır olurmuş

Hayat yol veriyor,içinde gelişirken ruhda büyüyor
Saniyeler,saatler,günler hatta aylar hiç durmuyor
Çocukken büyümeyi çok isterdim,şimdi olmuyor
Ne olur yazdığım şiirler sonsuza kadar gitsin istiyor

Sebepsiz kuş uçmaz,topraktan tohum çıkmaz
Hepsinin bir hedefi,bir arzusu vardır durulmaz
Niye şu ana kadar,insan hayat da sorgulanmaz
Yazdığı şiirler sözler bir kenara konup saklanmaz
06.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yazdığım Şiirler Yaşasın.

Bırakın şiirlerim deki,düşüncem bende kalsın
İster kötü ister iyi ol,duygularını salsın
Zaman gelir seven çıkarsa,gönülleri o alsın
Ne olur yazdığım yazılar,dilden dile dolaşsın

Belki anlayamazsın şuan,isteklerim de durmuş
Okumak düşünceleriyle,zamanlarımı kurmuş
Kimileri ağlar,kimi de,aşka yılmadan sormuş
Ne olur belki de yazdığım, yazı dolaşır olmuş

Hayat yol veriyor içinde,gelişen ruh sormuyor
Saniyeler,saatler,günler,hatta aylar durmuyor
Çocukken büyümeyi iste,o zamanı kurmuyor
Ne olur yazdığım şiirler,sonsuza kadar gitsin

Sebepsiz kuş uçmaz,topraktan,tohum ise hiç çıkmaz
Hepsinin hedefi arzusu,vardır hayaller yıkmaz
Niye şu ana kadar,insan,yaşar hayattan bıkmaz
Yazdığım şiirlerin sözü, dillerden hiç düşmesin
06.05.2008

Bahattin Tonbul
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Yazdığıma Bakmadan

Yazıyorum bilmiyorum ne yazdığıma bakmadan
Kaçkere yaşadıklarımızı dile getirdim anlamadan
Çok etki bırakdın hayatımda kalmadı dönüm noktam
Seni sen yok ken tanıdım inan canım oldun her an

Bu kadar sevdiğimi yaşarken anlamamıştım
Geçen yaz başladı sana şiir yazma tutkum
İlk tanıştığımda da daha çok yazıyordum
San ki öleceğinimi hissetim anlayamıyorum

Yazın ayrılınca deliler gibi seni şiirle donattım
Kızardım bana eşe dosta rezil ettiğimi sandın
Çokda hoşuna giderdi içten gelen duygularım
Derdin bunları edebi yönden düzeltme yapayım

Vaktin yetmedi gözümde yaşın dinmedi
Durmadan yazıyorum Allah kimbilir ne dedi
Ağlayarak şiirlerin hep içimden yazmak geldi
Bilmiyorum  bunun sonu nereye kadar giderdi
24.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yazdım Gittin

Yazdım gittin gideli
Tüm şiirleri sana
Çizdim gölgelere resmini
Belki dönersin diye
Olmadığın anları hiç sevmedim
Hele sensiz gelen tüm bahara
Söyledim yere düşen yapraklara
Toprakta bütünleşmiş onlarla
Şarkı bunun neresinde
Şiirlerimin badalı kurudu
Basamak basamak
Herşey
Dilimin ucunda
Yalan yanlış kaybolacak
Bütün bulutlar rüzgar essede esmesede
Yar sanki göğün üstünde
Yer yarılmış girmiş içine
Toprak susuz kalsa yanarmı dersin
Umut kaplamış yüreğimi
Ateş sarmış bedeni
Dumansız köz
Yakar adamı içten içe
Budur aşk
Bumudur sevda
Ne dersin dostlar
Gönüllerde uçan kuşa
Cennet bahçeleri artık bizim
Sevsende sevmesende
Umudum bu
Bekler kalbim
Mahpus kalmış yüreğinde
Bahattin Tonbul
15.9.2013

Bahattin Tonbul
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Yazılacak Söze

Yalnızlığım sensin, yalansız yaşa
Türküler yokluğun, duyulsun sesin
Hayat ölümlüymüş, mezarsız taşa
Yazılacak  söze,  konsa nefesin

Yaşansa iyidir, anlarsın sende
Söylenecek şeyi, tutarsın bende
Sessizliği dinle, acın bedende
Yazılacak  söze,  konsa nefesin

Belki bunca acı, sarılmış hüzün
Büyük mutluluktur, gülerse yüzün
Kücücük davranış,  gerçekte özün
Yazılacak  söze,  konsa nefesin

Yaşadıklarımdan, pişman değilim
Taşıdıklarımdan, aşktır meğilim
İçimdeki ateş, sana eğilim
Yazılacak  söze,  konsun nefesin

Hayat bitecekse, yaşatamazsın
Öfkem sana değil,  boşaltamazsın
Söyle bana güzel, şaşırtamazsın
Yazılacak  söze,  konsa nefesin

Bahattin iyilik, hatırlanamaz
Yanlış yapsan bile, unutulamaz
Herkes unutsa da, seven unutmaz
Yazılacak  söze,  konsa nefesin
Bahattin Tonbul
12.1.2016

Bahattin Tonbul
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Yazılar Bilir

Nasıl söylüyeyim, giden o yare
Dur desemde durmaz, yaradan bilir
Bir hatam var ise, ciğerim pare
İçimi dökdüğüm, yazılar bilir

Gülünce gözleri, almış başını
Ateşi dağlamış, yakmış kaşını
Bu nasıl  bir dertki, yemen aşını
İçimi dökdüğüm, yazılar bilir

Acılar içimde, çaresiz yaran
Derdi verende o, ruhunu saran
Huzuruna varınca, bedendir aran
İçime dökdüğün, yazılar bilir

Gönlünü vererek, karşına çıksa
Arada sırada, uzaktan baksa
Elinden ne gelir, su gibi aaksa
İçime dökdüğün, yazılar bilir

Derdini anlatsan, dostlar eline
Gökyüzünde ışık, yıldız siline
Ufkunu yaracak, hakkın diline
İçime dökdüğün, yazılar bilir

Bahattin geçmişin, eseri sensin
Huzur bulacaksan, eller beğensin
Aşkıyın acısı, sana güvensin
İçime dökdüğün, yazılar bilir
Bahattin Tonbul
19.6.2015

Bahattin Tonbul
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Yazılar Niçin

Dili lal olmuşsa, kulaklar sağır
Gönüller topraktır, sevdiğin için
Beyinler uyuşuk, yürekler ağır
Anlamış değilim, yazılar niçin

Dünyayı bağlamış, güneşe akın
Sevdiğin uyuyor, unutma sakın
Yağmurun altında, gelecek yakın
Anlamış değilim, yazılar niçin
Bahattin Tonbul
6.7.2017

Bahattin Tonbul
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Yazıp Silinen

Hiç yazdıklarımdan, anlaşıldı mı
Yazamadıklarım, durur kalbimde
Anlayabilmeye, çalışıldı mı
Ya yazıp silinen, kurur dilimde

Melekler fısıldar, sana orada
Bu alemde yanlız, kaldım burada
Gözlerin sürmeli, sevdam arada
Ya yazıp silinen, kalsa dilimde

İncitir insanı, ayrılan gönül
Bedduadan korkar, sevilen gönül
Kırdığı kalpleri, arar hep gönül
Ya yazıp silinen, kurur dilimde

Göz yaşı düşerse, toprakta kurur
Toprak anlar onu, yürekte durur
Anlar tüm sevenler, insansa vurur
Ya yazıp silinen, kalsa dilimde

Önce hakkı öğren, öğret sözünle
Haklı kim olacak, bellet özünle
Öğrenecek elbet, düşen yüzünle
Ya yazıp silinen, kalsa dilimde
Bahattin Tonbul
20.8.2013

Bahattin Tonbul
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Yazmak Gerek

Yazmak gerek çizmek gerek,
Her yazanı görmek gerek
Eğer dostlar görmez ise
Yazıp çizsen neye gerek

Yazanları çizenleri
Gönüllerde gezenleri
Yar diyerek ezenleri
Deyip söylenmesi gerek

El ağacacı, gül ağacı
Hani bunun, ilk ağacı
Gönül ferman dinlemiyor
Toprak onun son ilacı

Ağaç ile dikenleri
Gül dalında çekenleri
Toprağına ekenleri
Söyleyipde demek gerek

Dikenleri, çekenleri
Gül dalında ötenleri
Allah ona sabır versin
Rüyasında  sekenleri

Dostlar dostum diye bilse
Sevenleri göre bilse
El altından dile gelse
Ağlamaya neden gerek
Bahattin Tonbul
25.3.2016

Bahattin Tonbul
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Yazmak İçin Fiş

Gönüller yazmaya görsün
İçinde kükrer cümleler
Elinde olmadan yazar o mübarek  eller
Hele beyinler durmadan
Sana bana yazıyı yazdıran
Peygamberimize okumayı öğreten
Hak taala değil mi be insan
Nerdeydi o zaman fişler
Geçmişte yaşamış olan şairler
Göklere söylerdi, taşlara kazardı
Hata toprağa elleriyle çizerek yazdı
Dilden dile gönülden gönüle söylediler
Ta bu zamana kadar getirdiler
Hepside beni adem oğlu idiler
Düşündüler,söylediler
Boş yere gürültü etmediler
Peki bu zamanda olsaydı onlar yaza bilir miydiler
Kızlar erkekler birbirine girmişler
Yok öyle bir şey
Onlar uzaktan sevmişler sanal evlenmişler
Şu zamanda yapmak istesen mümkün değil
O türlere abdal demişler
Sevmişler hep sevişmişler
Bu işi fiş olmadan bitirmişler
4.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yazmak için Yaşamak

Yazmak için dolmak lazım,dolmak içinde yaşamak
Sorsalar dünyaya yeniden gelsem seninle bakışmak
En güzel hayalim ikimiz birlikte çimenlerde dolaşmak
Doyamadım sana yaşadığım süre yalnız kalıp koklaşmak

Çok kısa geldi şu dünyada  birlikte olan anlarımız
Ne oldu anlıyamadım nasıl geçti gitti  yaşadıklarımız
Daha yeni rahat edecektik ki aniden ayrılmamız
Çok zoruma gitti hala affedemiyorum kendimi yalnız

Seni çok sevdiğim için nasıl da düşünemedim
Ölümünü hiç aklıma getirmedim sana olan özlemim
Olumsuzluk yaşamadım ne olursa birlikte olsun istedim
Seni unutamıyorum bir türlü unutamam da canım sevgilim

Günler geçiyor bırak geçsin bu dünya hemen bitsin
Sana kavuşacağımı zannediyorum tek hedef sensin
Hala beynimde durup kalbimde yaşıyan bir bedensin
Çok seviyorum bu sevgi özlem mahşere dek devametsin
03.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yedi Bacı

Aslan ailesinin yedi kızından biriydin
Kırk azap arasında salınır gezerdin
Gülüş teyzem Dereçifliğe gitti gelin
Gerçek adın Zeliha,halk arasında Karanfil'din

Ondört yaşında nişanladılar
Güzel eniştem,tehdit edip korku salar
Demiş ki Aslan ailesinin çocuğu var
Bu yüzden anneciğim,küçükken olmadı bekar

Eniştemin kini nefreti,belki de aşkı  devam ediyor
Onun korkusundan Hatçe,Döndü teyzem gelin gidiyor
Güzel eniştem hapisten çıkmış köye geliyor
Anneciğim de artık babamla mecburen evlendiriliyor

Beşinci Zahide teyzem yedi yaşında çocuktu
Gözel eniştem ona da gönül koymuştu
Aslan ailesine korku salıp,bela olmuştu
Artık Zahide teyzemi ona verip sulh olunmuştu

Tekmil teyzem severek evlenmiş
Maci de teyzeme  ise içgüvey alınmış
Böylece dedem yedi kızı baş,göz etmiş
Bütün kızları babalarını hiç mi hiç üzmemiş
3.8.2007

Bahattin Tonbul
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Yel

Yar içimde bir ateş
Bazen duldasında saklandığım
Bir kaya
Uyuyamadığım gecelerde arkadaş
Dudağımda çatlayan bir çatlaktı
Ummadığım anda
Ufkumu aydınlatmakta
Acısına acı,tatlısına falcı karıştığı gün
Kaybolmaz yüreğimden
Yar dediğin o rüzgar

Eser estikçe de rahatlatır sevdiğini
Okşadığı teniyle
Dost dediğin yel
Bahattin Tonbul
13.11.2010

Bahattin Tonbul
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Yemek Yapmanın Özü

Sen gitmeden yemek yapmayı bana öğretirdin
Önce tarif eder,sonra tek,tek tekrar ederdin
Tarhana'yı,mercimeği,kurufasulyeyi,pilavı gösterdin
Sonrada soğanı yağı salçayı iyice erit,yemeğe kat derdin

Kısaca bütün yemek yapmasının tarifli sözü
Yağı ile soğanı katınca tad alır yemeğin özü
Ben mutfakta yaparken gören,komşuların gözü
Nazar değdirdi bize,ondan felek ayırdı ikimizi

Şimdi çocuklara yemeği ben yapıyorum
Her yemek taddıklarında seni anıyorum
Ustamız olan annelerini arayıp bulamıyorum
Böyle giderse ömrüm boyunca hiç unutamıyorum
16.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yemesi Kolay

Yemesi kolaydır, kazanması zor
Yiğebildiğini, yesen o kadar
Alevli ateşler, söner ise kar
Düşersen ateşe, yakar o kadar
Bahattin Tonbul
28.10.2013

Bahattin Tonbul
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Yengem ve Kıymet Eltilerim

Yengem ve Kıymet sizlerle çok ortak anılarınız oldu
Bazen iyi bazende üzdükleri kırdıkları olmuştu
Hayatın cilvesi en son gelen o idi ilk giden o oldu
Ne yapalım Allah'ın yanına bizden önce o kavuştu

Nurettin dinle onun hakı çok sende, iyi ve kötü günde
Yaşadığınız birlikte kaldığınız üzdüğün kırdığın günlerde
Aklına gelince çok kızardı,lakin sonradan yaşadın sende
Onun sonsuz hakkını yapacağın  hayırlarla  affetire bilirsinde

Teyzelerimi çok sevdi akraba sevgimiz onu büyüledi
Birlikte olmayı gelip gitmeyi oda ailesinden çok bekledi
Bulamayınca üzülür,bizim aile ilişkilerimize gıp da ederdi
Bu yüzden çok çalıştı hele bu yaz kahroldu için içini yedi

Kendi köyünü çok sever oraya gömülmeyi bile çok isterdi
İki bin yedinin soğuk bir gününde köyde yalnız yemek yedi
O yalnız kalışı,dayısı,teyzesi ve kardeşlerinin ilgisizliği
Ben burda yalnız kalamam,eşim ve çocuklarımsız dedi
01.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yeni

Ayrılık gelir biran
İçim yanar durmadan
Seni seven bu gönlüm
Hasret olmuş solmadan

Alıp sarsam ben seni
Sonsuza dek seveni
Beden  ruhtan ayrılır
Toprağa attım yeni
Bahattin Tonbul
10.4.2009

Bahattin Tonbul
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Yeni Başla

Evlilik kale gibi, dışardan dokunaman
Kıskananlar uğraşır, dost düşman sakınaman
Çıkmak istesen bile, dertlenip yakınaman
Başka bir hayatım yok, sevmeye yeni başla
Bahattin Tonbul
28.2.2016

Bahattin Tonbul
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Yeni Bir Bahar

Yine bir bahara, zamanı vurduk
Yaz ayı sonunda, yağmur yağacak
Sonbahar üzgündür, özlemi kurduk
Yapraklar düştükçe, toprak doğacak

Dün senin değildi, bugünde benim
Yüzünde oluşmuş, simsiyah benim
Yarınlar çabası, doğacak tenim
Yapraklar düştükçe, toprak doğacak

Eylülde başlardı, bahar kokardı
Zamanı hazandı, hüzün akardı
Işıklar karaydı, sevgi bakardı
Yapraklar düştükçe, toprak doğacak

Gözlerim buğulu, gönülde tahtı
Hicranın sonrası, hüzündü bahtı
Mevsimsiz saçlara, düşen bir ahtı
Yapraklar düştükçe, toprak doğacak

Ekimde yürekler, susuzmu kalmış
Çorak toprak çatlak, çatlaklar almış
Dallar yalnızlaşmış, özlemi salmış
Yapraklar düştükçe, toprak doğacak

Vedaya el koyma, kasım soğuktur
O eller buz tutmuş, sevda koğuktur
Dokunma hasrete, yürek oyuktur
Yapraklar düştükçe, toprak doğacak
Bahattin Tonbul
5.9.2013

Bahattin Tonbul
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Yeni Bir Yar Sevemem

Yeni bir yar severim mi bunu bilemem
Ben sevgilim gibi bir güzeli göremem
Onun gibisini bu dünyada bekleyemem
Ördüğü şapka duruyor hala başıma örtemem

Bulamam senin gibisini gelmez bir daha
Verdiğin o elektrik kalmadı ki dünyada
Nasılda alıp götürü verdin o güzelim toprağa
Buz gibi duruyor gönlüm hareketlenmez bir daha
23.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yeni Doğan Aşka

1-
Düşmez son mısralar,dudaklarımdan
Bilinmezliklere,sessiz hayranım
Korkuyorum yalnız,tuzaklarından
Yeni doğan aşka,bütün feyradım

Bellimi olur o,yakar tüm teni
İnandıramazsın,içteki beni
Girmeye bir görsün,ateş buseni
Yeni doğan aşka,bütün feyradım

Aşkın yaşı varmı,buna ne dersin
İçimde yoğrulan,gerçek nefersin
Ruhunu ruhuma,uzatta görsün
Yeni doğan aşka,bütün feyradım

Kalbime kızıl kor,gelirde gider
Gezdiğin sokaklar,tenimi dider
Çizilen resimler,hayalim eder
Yeni doğan aşka,bütün feyradım

Bana bir tebessüm,atsan biraz da
Seversem boş olsun,bütün ayaz da
Gülmeyi unutsan,sevda solmaz da
Yeni doğan aşka,bütün feryadım

Bedenim titriyor,gönlün hoş olsun
Adını duydukça,içim taş olsun
O gülen yüzünle,geçmiş boş olsun
Yeni doğan aşka,bütün feyradım

2-……………………………..

Simsiyah saçına,neleri yazsam
Ellerim titriyor,kalbini kazsam
O güzel resmini,karşıma assam
Yeni doğan aşka,bütün feyradım

Seninle felaket,gelse başıma
Ey benim sevdiğim,baksan yaşıma
Sana bakan gözden,kalkan kaşıma
Yeni doğan aşka,bütün feyradım

Kıyamet  gelirse,kötüler beter
Yanacak aşkımız,hakikat eder
Çekilen acılar,şimdiden yeter
 Yeni doğan aşka,bütün feryadım

Gözleri görmezse,çehremi unut
Bilinmez dünyayı,yaşatmak umut
Tarifi olmayan,yarayı kurut
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Yeni doğan aşka,bütün feryadım

Bir afetsin densiz,kalbimi deldin
Görmeden önce bak,banada eldin
Yağan yağmurlarda,taşan bir seldin
Yeni doğan aşka,bütün feryadım

Sabahlar çok serin,sensiz olmuyor
Söylene şarkılar,beni bulmuyor
Gönülden gönüle,teni solmuyor
Yeni doğan aşka,bütün feyradım
Bahattin Tonbul
16.10.2011

Bahattin Tonbul
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Yeni Kanepe

Yeni kanepelerin süngeri,oturumu rahat
Alınca üzerine,uzanıp bir güzelce yat
Beli ve sırtı ağrıyanlar için,en iyi hayat
Değil mi canım sevgilim, ne yapsak kabahat

Benim sevdiğim bir türlü yatamıyor
Rahatsızlığından dolayı,stresi atamıyor
Sert bir yerde rahat ça uzana bilmek için
Yeni bir kanepe alıp,sırtını ve belini rahatlatıyor

Bu günü var,yarını yoktur yerin
On yıl sonra,mobilyaları değiştirin
İki kanepe iki koltuk getirttirin
Benim sevdiğim güzeli,rahat ettirin

Şu dar günde,içimde alabildiğine sıkıntı var
Mobilyayı alırsak sevgilim, rahat yatar
Ödemesine gelince,kalbim tık,tık atar
Olur mu canım sevgilim,bu hayatımıza can katar
23.9.2007
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yenildin Mi Söyle

Karanlıktayım çok karanlıklarda
Ne yerdeyim nede,sonsuzluklarda
Tutma nefesini can,meydanlıklarda
Yenildin mi söyle,kaybettim seni

Yaşayamadım ki,sensiz bu yerde
İçimi kaplayan,sıkıntı nerde
Ayrı düştüm yarden,kaybettim serde
Yenildin mi söyle,yok etme beni

Hiç anılarımı,tutabildin mi
Bak acılarını,yıkabildim mi
Sensizliğini de,atabildin mi
Yenildin mi söyle,yok etme beni

Gider bir gün ömür,bu elden gider
Esen bütün rüzgar,bir anda biter
Sevda dediğinse,yürekte yiter
Yenildin mi söyle,yok etme beni

Var olan geçmişin,bir an silinmez
Yaşanan anılar,ayrı dil inmez
Gördüğüm rüyaysa,elle bilinmez
Yenildin mi söyle,yok etme beni

Ayrılırken bana,güldün mü söyle
Yaralar kanarken,sildin mi söyle
Geçmişi yazarken,bildin se böyle
Yenildin mi söyle,yok etme beni
Bahattin Tonbul
2.5.2010

Bahattin Tonbul
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Yenilmeden Çöküşü

O anlar bilemezdin,ellerin şişerdi de
Yürekten severdin sen,alkışlamaktan beni
Yumrukların sıkıysa,sevdamız pişerdi de
Yenilmeden çöküşü,izlerdin hepten beni

Neler söylesen söyle,biz hayata yenildik
Alacakaranlıkta,umutsuzca serildik
Gençlikte yaşayıpda,sevip hayal edildik
Yenilmeden çöküşü,camdan izlettin beni

Korkular sırtımızda,yolumuza aşk düştü
Sevdim ise ben sevdim,kalbimi yarim deşti
O gün işte bu gündür,sevdam içimde pişti
Yenilmeden çöküşü,candan izlettin beni

Hüznü kovsakda senle,acılar bitmez zaman
Uzaklardan gülsende,o tebessüm çok yaman
Esen rüzgarlarında,delmiş kalbimi kaman
Yenilmeden çöküşü,hepten izlettin beni

Aklaşan o saçları,yağan yağmur ıslatmış
Süzülen yanağında,aktıkçada parlatmış
Ölü bir balık gibi,sahillere fırlatmış
Yenilmeden çöküşü,hepten izlettin beni

Kara kediler girmiş,yok olacak şehirde
Umut olup akacak,şarıl şarıl nehirde
Haydi bana boş versen,hakikatı zehirde
Yenilmeden çöküşü,hepten izlettin beni
Bahattin Tonbul
27.6.2012

Bahattin Tonbul
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Yenmez Yutulur

Gece mavisinde, yürek ay gibi
Vakti gelincede, elbet tutulur
Vaz geçsede gönül, yanar dağ gibi
Umut kırıntısı, yenmez yutulur

Yaprak sararınca, çöker duygular
İz bırakmış tende, kıvrık kuytular
Oysa zaman yüzde, sonsuz kaygılar
Umut kırıntısı, yenmez yutulur

Adını duyunca, kalbi titreten
İnsanlar var ise, deyip yatılır
Nesiller tükenir, ömür titreten
Umut kırıntısı, yenmez yutulur

Seven gibi düşün, sakın aldanma
Asıl değer onda, elde sallanma
Başlayınca anlar, o dalgalanma
Umut kırıntısı, yenmez yutulur

Sular hepten aktı, akıpda geçti
Kurudu topraklar, yel vurup geçti
Acıyan bu gönlüm, ölümü seçti
Umut kırıntısı, yenmez yutulur

Bahattin’im bende, tükendi o taht
Nice han sultana, hayal katılır
Dünya pencereyse, hakikattı aht
Umut kırıntısı, yenmez yutulur
Bahattin Tonbul
22.6.2013

Bahattin Tonbul
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Yer Beni

Yalnız kaldığım anda
Ruhum seni arıyor
Damarımdaki kanda
Bedenleri tarıyor

Bitip tükenmesin hiç
Dursun içimde acın
Sevdalar olmuşsa hiç
Ayrı olmasın bacın

Gönüllerde aşk durur
O gönlüm sever seni
Sevdaları hep kurur
Sancıları yer beni
Bahattin Tonbul
8.8.2009

Bahattin Tonbul
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Yer Deşmesin

Güneşli bir günde,yağmur yağıyor
Sevenler kuş olmuş, uçtukça düşler
Umutlar ip ucu, diller sağıyor
Kanadı kırılmış, hayaller işler

Damlalar toplanmış, toprağı özler
Gökyüzüne dolmuş, uzaktan izler
Ufkundaki ateş, yüreği közler
Sevdası kırılmış, yere düşmesin

Gözlerim gözünde,aşkı tutsana
Çaresiz o derde, özlem katsana
Simsiyah bir nokta, yari yutsana
Ümidi kesmeden, yere düşmesin

Yeşersin yeniden, güneş görecek
Ondan gelen ateş, acı verecek
Şafaklar sökmeden, sevda örecek
Doğmadan tutmalı, yere düşmesin

Düşünce yatağa, kış kısa sürdü
Mevsimin gelmesi,göğsümü bürdü
Saçını kesmeden, nekadar gürdü
Acın sızın tutu, yere düşmesin

Olmadı erkenden, ayrıldın bizden
Daha söylenecek, her ikimizden
Destanlar denecek, bu sevgimizden
Maviler gönlünde, yere düşmesin

Kaldırmadı o yar, bensiz kaşını
Kana kana içsen, kevser aşını
Git Allah’a söyle,almaz başını
Mekanı cennetse, yeri deşmesin
Bahattin Tonbul
31.7.2012

Bahattin Tonbul
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Yer Gök Şahit

Yer gök şahit olsun, getireceğim
Şehitler korudu, ey aziz vatan
Sana sözüm olsun, ışık vereceğim
Uyanmaz inan, altında yatan

Sabrın bittiği yer, sensin Türkiyem
Umudun doyduğu, yerdin Türkiyem
Yeminler olsun ki, sevdim Türkiyem
Uyanmaz inan, altında yatan

Daha başaracak, çok işlerim var
Bahtın açık olsun, gülüşlerim var
Anladım ki yolda, serzenişler var
Uyanmaz inan, altında yatan

Ellerim açıktır, tutsana beni
İçimi yakacak, satsana teni
Sana bakan gözler, halada yeni
Uyanmaz inan, altında yatan
Bahattin Tonbul
29.9.2013

Bahattin Tonbul
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Yer Kalmadı

İkinci kata çıkıp bakınca alttakileri
Daha küçük görünür görüntüleri
Rüzgarın oluşturduğu tüm esintileri
Değer göğsüne adamın anlamam hissettiklerini

Dalgalan köpüklerin içinde sen de yuvalan
Alır adamın duygularını dağıtır işte o zaman
Bakma öyle abdal,abdal arkanda destek çıkan
Yar kalmadı dayanamazsın ikinci kata bakan
14.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yerde

Var mı dünyada toprağa yalnız bırakmış eşi
Kimse sevmez gurbette yalnız kardeşi
Kaybetmişim onlarla hayat güneşi
Gece karanlığında gönlümün serkeşi
Yoktur sevmeyince aşkın beleşi
Kaldır at artık kahpe keleşi
Vurulmuşsun zaten
Onun hayaline özüne
Yapmayın boştan yere telaşı
Yağmur yağmış
Şimşek çakmış
Ateş atmış yüreğine
Damarlarda dolaşan kanı esen rüzgar
Bile söndürememiş
Yanmış akmış aşk denen öz
Seven yarin göğsüne
Vuraymış
Kıraymış
Gönül
Sevginin buluştuğu o sonsuz yerde
Bahattin Tonbul
22.4.2011

Bahattin Tonbul
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Yerden Meleğim

Seven yürek sevdiğine doymadı
Aşık olan aşığını soymadı
Elden dile eşe dosta koymadı
Yata bilsen farklı yerde meleğim

Şu gönlümü sen ben yapıp da koydum
Yaraları elleriyle ben oydum
Kimselere diyemeden yar doydum
Kalka bilsen farklı yerde meleğim

Yağan yağmur sicim gibi akıyor
Beni seven bu gönlüme bakıyor
Açık özüm kor ateşi yakıyor
Gele bilsen ayrı yerden meleğim

Dillerinden yükseliyor alevi
Ormanlarda saklanıyor çal evi
Hiç susamaz çölde gezen al devi
Yata bilsen farklı yerde meleğim

Bahattin’im ben sevgimi unuttum
Gök yüzünde sim siyahça buluttum
Şimşek olup yere düşen umuttum
Gele bilsen ayrı yerden meleğim
Bahattin Tonbul
31.7.2010

Bahattin Tonbul
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Yerdeyim

Seveceksen sev söyle de gideyim
Gönüllerde sevda çeken yerdeyim

Bırak onu,bırak beni bileyim
Seni sevip aşkına can geleyim
Neden böyle acı çeken yerdeyim
Seveceksen sev söyle de gideyim

Ayrılığın yaraları gedmiyor
Karanlığın aydınlığı yedmiyor
Yer yüzünde sevenlerin bitmiyor
Gönüllerde sevda çeken yerdeyim
Bahattin Tonbul
4.4.2009

Bahattin Tonbul
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Yerdir

Yar göğsünü sakın açma
Seninle olduğum yerdir
Benden uzaklara kaçma
Alnımdan akanı terdir

Oynatsana gözlerini
Söyletsene sözlerini
Kalbindeki özlerini
Sakladığım en son yerdir

Tutsan elimi elinle
Söz etme sakın dilinle
Kıvranan ince belinle
Sarıldığım o ilk yerdir

Beni kollarınla sarsan
Tenini tenime karsan
Ufkumuzu aydınlatsan
Seni beklediğim yerdir

İlk gördüğüm gün sevmiştim
Sen doğmadan ben doğmuştum
Sevdamızla yoğrulmuştum
Gözyaşınla akan terdir

Uzat öpeyim yanaktan
Ateş olmuş o dudaktan
Yarsiz olan son duraktan
Kaçıp terk ettiğin yerdir
Bahattin Tonbul
26.2.2011

Bahattin Tonbul
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Yere Çal

Sevdalanıp uzak kal
Göğsü yarıp aşkı al
Fazla söze ne gerek
Vur havayı sende çal

Bedenimde yara var
Al kalbimi yere çal

Dağda çiçek arı bal
Gönülleri boşa sal
Umut dolan kalplerde
Vur havayı sende çal

Bedenimde yara var
Al kalbimi yere çal
Bahattin tonbul
11.1.2009

Bahattin Tonbul
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Yere Devrilsin

Merakta kalmayın,bizlere deyin
Özlemi duyulup,öyle sevilsin
Ben kendimi sildim,ona ne deyim
Hasreti bilmeyen,yere devrilsin

Farklıyım bu elde,sazı tınlatmam
Tutuğun şarkıya kulak çınlatmam
Sevmeyen aşığa,,kılıç oynatmam
Sevdayı bilmeyen,yere devrilsin

Gökyüzünde güneş,nasıl çekilmiş
Sevgilim üstüne toprak ekilmiş
Sanki yüreğime,yara dikilmiş
Sevdamı bilmeyen,yere devrilsin

Yaratan uğruna,sevda koyarım
Yaşanan ömrüme,onla doyarım
Ruhumdaki izi,kime soyarım
Aşkımı bilmeyen,yere devrilsin

Kimseyle derdim yok,aşkım denizde
Takatim kalmadı,yorulan dizde
Bastığın toprakta,kaybolan izde
Hasreti bilmeyen,yere devrilsin

Sevgimin adına leke getirmem
Geçmişi unutup,aşkı bitirmem
Gönül deryasına,acı çektirmem
Hasreti bilmeyen,yere devrilsin
Bahattin Tonbul
12.3.2011

Bahattin Tonbul
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Yere Düşmesin

Daha yazılacak, çok şey var dünden
Birden akıp gitti, o uzun günden
Yüreğin erirken,  bittin aniden
Gölgeler doğmadan,yere düşmesin

Sevdamız ileti, gölgende durur
Kopmamış o çiçek,içimde kurur
Özlemin sancısı,kalbine vurur
Damlayan göz yaşı yere düşmesin

Bir yıkıntı duvar, sarmış acılar
Haykırmak gelirdi, duysun bacılar
Simsiyah kurumu, sök sobacılar
Geç kalmış demede yere düşmesin

Beni öksüz koyup, ne olur gitme
O sonsuz gölgeni, bensiz eritme
Bu sanal dünyada, aşkımı itme
Yapraklar saraldı,yere düşmesin

Ey yar bekle dedi, uzaktan bir ses
Tükenmedi birden, sensiz o nefes
Mahkum etmiş aşkı, göğsünde kafes
Bağlayacak sevdan yere düşmesin

Beklemedi huzur, tüm bölgesinde
Vücudunu sardı, son gölgesinde
Hakikat yazmıştır, o dergisinde
Sarmadan öncede yere düşmesin

Bahardı bekleyen, sonsuza kadar
Yaşayan tüm canlı, ölümü tadar
Komşusu Muhammed, sevdası radar
Yağmur damlaları, yere düşmesin
Bahattin Tonbul
31.7.2012

Bahattin Tonbul
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Yerin Belli Mi?

Sabahın saat dokuzu
İş deyince gider gönlüm
Bütün dünya güzelleri
Tutamaz onun yerini

Koşa,koşa geldim hemen
Sevemez kimse benim gibi
Aldı tanrım seni benden
Neredesin yerin belli mi?
09.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yerince

Tanrım sebep olur sevenlere
Aşka inanan hakka erince
Gönüller kuş olmuş erenlere
Bulutlar gökyüzünü gerince

Seni tanımıştım ateşinle
Üç yıldır uzağım yeterince
Ruhlar konuşmuyor bedenlere
Duruyor  her şey yerli yerince
Bahattin Tonbul
9.1.2011

Bahattin Tonbul
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Yerindir

Seni toprağa koyamadım ben
Hayat bumuydu ufuktan dağlar arkasına inen
Gece karanlığında parlayıp
Gök yüzünde yıldızlar gibi akan
Aktıkça da dinen
Sevdan olmuş artık bana sonsuz bir tren
Ne binen var nede inen
Yolcusu tamammış
Devam et dayan ve diren

Aşk anlarmış onları
Onlar sız mı? bir daha mı?
Tövbeler tövbesi olsun
Yarin sesi olmuş baksana kulaklarında siren

İşte o an duyduğunda bu sesin
Ayrılık sesi olduğunu anla
Umudun bittiği yerdir
Acısız yaşarsan eğer
Yüzünden aşağı akana iyi bak terindir
Hata mazisi çok derindir

Ne göz yaşı ne yağmur
İnan hiçbiri değildir
Çektiğin acı
Sevda selidir

Belki de bu bir hastalık
Yarin yüreğinde duran sevdan
Gönüllerde kurur derman
Haykırıyor seven meydan meydan
Hakkın verdiği  kerimdir
Beklide cennet halada
Bekleyen ikimiz için ayrılmış yerindir
Bahattin Tonbul
8.5.2011

Bahattin Tonbul
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Yerler Islanır

Seviyorum seni,özledim inan
Çabuk gelen yağmur,düşmeden kanan
İçimdeki aşkın,yürekte yakan
Çabuk gel sevgilim,sen bana inan

Yağmur yağar dostlar,yerler ıslanır
Benim sevdiğim yar,şimdi uslanır

Bakarsın bir anda,kuşlar ötecek
Aşkımız çevreye,neşe verecek
Oynayıp zıplayıp,her an gülecek
Kalbimdeki sevgi,hiç gitmeyecek

Yağmur yağar dostlar,yerler ıslanır
Benim sevdiğim yar,şimdi uslanır
25.07.08
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yerli Yerinde

Ruhumun gölgesinde,gezinen aşk
Neden eziyet verirsin bedenime
Acı ve tatlı anılarla beslenir yüreğim
Senli sensiz

Tutamazsın hiç birini bir yerde
Farklı farklı günde
Bir araya konması çok zor
Hayallerle bağlanıyor hepsi birbirine

Sevgi sevmekten
Yar koklanmaktan
Gönül bir olmaktan
Hiç yorulur mu?

Dillerinde  türküleri
Dinledikçe yakar durmadan
Sensiz göğsümü

O acıda olmazsa
Anlıyamam yaşamın tadını
Yok etme  ne olur sevgilim

Sevgi bağı bağlayınca durmaz bedende
Uçup gider rüzgar misali
Toz ve duman kaplar içini de
Yakalayamazsın hiç birini ellerinle
Tadamazsın ağzında
Üflemeden içemezsin sevdayı
Sevgi kaybolmaz durur hepsi yerli yerinde
Bahattin Tonbul
30.10.2009

Bahattin Tonbul
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Yeryüzüne

Nasıl bir rüya uyanmak isterim
Etrafım karanlık
Sevdam umut ışığı gönlümde
Sevgim ise kayıp
Gözyaşlarım dinmek bilmemekte
Yağmur yüklü bulutlar
Gökyüzünde iplik gibi süzülürken
Hayaller alemindeki düşlerimi
Sezinliyordu
Ne ben vardım nede sevdiğim
Yeryüzünde
Erişilmez sevdaya inancım kalmadı
Çimlenmeye başlayan aşkım
Çapalandı
Kopan dalların saralıp solması üstüne caba
Eskiden seven dosttuk
Şimdi tanıyamaz olduk
Birbirimize iki el gibiyiz
Gök kuşağı renk renk
Ulaştırdı sevdamızı gökten yeryüzüne
Bahattin Tonbul
2.2.2012

Bahattin Tonbul
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Yesinler Anam Yesinler

Yesinler anam yesinler seni bana versinler
Benle varsın benle yok olmaya değer desinler
Seni bana beni sana verip de söz etmesinler
Hayat bu bekle gör bunada yok diyemesinler

Sevsinler anam sevsinler aşkımızı görsünler
Dinle bak bekle gör sabır etsin desinler
Canımı can kalbimizi her an dinlesinler
Senin aşkına benim tutkuma nazar değdirmesinler
04.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yeşil Yaprak

Ankaranın çat kuru ayazında
Sevdamız dursun beyazında
Fukara aşığın kırık sazında
Yerim ben yerim bal akan dudakları
Hatta yüreğinde yer ederim

Baksana yanan bedenime hala ateş gibi
Onu arar
Onu sorar
Bomboş kollarıma gelirsen eğer
Bu kollar onu sarar
Kalk uyan baharın serin esintisinde
Yaprak dökümünden sararmış
Gazellere bir bak
Hüzün yapıyor her biri diğerine
Çınarın dibinde toprağa karışacak
Rüzgarda onun yerini
Eğer değiştirmese
Tıpkı sen ile benim ayrılışımız gibi
Kopacak çevresinden
O kızıllaşmış
Hatta morarmış yeşil yaprak
Bahattin Tonbul
25.10.2011

Bahattin Tonbul
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Yeşili Çok severdin

Gittin bu ellerden sen,orda sakın ha kaybolmayasın
Akamazsın çevrene dikkat et kendini koruyamazsın
Başkasını  koklama beni hiç bir zaman unutmayasın
Hatıralarınla yaşa işte o zaman kimselere bakamazsın

Yeşili çok severdin iştahla yerdin otcu yemeklerini
Mantarı,marolu ısbanağı varsa  ebem gömeceğini
Güzelce sofrayı süsler hissetirmezdin neler yedirdiğini
Çorbanın içinde salatanın süsünde bulunur tüm vitamini

Giyimine dikkat eder giymezdin aynı şeylerini
Çevren gıpta duyardı uyumlu rekli giyimlerini
Çok güzel yakıştırırdın giydiğin bütün giysilerini
Ahenk uyum herşey tamam tek kusuru benimkileri

Zevkli bir kişiliğin,hayata canlı bir bakışın
Hiç surat asmadın etrafına neşe dağıtışın
Gülmen eksik olmazdı içindeki kıpırdanışın
Balon gibi söndürdü seni hastalığa yakalanışın
28.02.2008
Bahattin tonbul

Bahattin Tonbul
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Yeşillenen

Kuru dala veren kuvvet
Onun gücü bize ilet
Sevgiye olacak hürmet
Yeşillenen gönüldedir

Sevgiye aşka az eğil
Gönlüm yare olmuş meyil
Anılara hürmet eğil
Yeşillenen yürektedir

Alanda o,bedendedir
Rüya değil hayal dedir
Hakka boyun eğmektedir
Yeşillenen yaprak değil

Gör sevdamı ulu tanrım
Damarlarda akan kandım
İçin için her an yandım
Yeşillenen yapraktadır
Bahattin Tonbul
27.6.2009

Bahattin Tonbul
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Yeter

Bir ağacın yara almasına rağmen
Gelişir
Dalının kesilmesi,ona güç verir
Onun büyümesine engel hiç değildir
Sürekli ışığa doğru büyür
Gelişmesine devam eder
Ta ki susuz kalana,kökten koparılana kadar

Seven insanın sevdiğinin de bu alemden göçmesi
Onu sevmesine engel olamaz tıpkı ağaç gibi
Sonsuza dek o sevgi büyür çoğalır
Ta ki ölene kadar

Ölüm onun bu dünyadan bedenen ilişkisini keser
Sevdikleri eserleri onu mahşere kadar yaşatır
Sevgisi dilden dile dolanır
Ta ki mahşere kadar

Sevmek sevilmek bu kadar güçlüyse
Neden korkalım
Hasret ayrılık sevginin tadı tuzuysa
Onlarla yaşayalım
Bir an için vardan yok olmayalım
Olanlarla mutlu bir şekilde yaşayalım
Sevelim sevilelim umutla dolalım
Hayat yaşamaya değer
Sevda hasretiyle yaşamak bile yeter
Bahattin Tonbul
18.7.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yeterki Gel

Seviyorum seni severim sevgilim
Solcu olman aşkıma etki etmez derim
Ne olursan ol sonuna kadar beklerim
Çok bekletme çabuk gel sevgilim

İster fakir ol istersen zengin
İster inan sevgime ister inanma
Başka kişilerinde sözüne aldanma
Cevabını düşün kararın ondan sonra

Bana söz ver geleceğini söyle
Açık kalple vereceğin sözle
İkimizin sonnunu düşün bir hele
Cevabını öyle ver sevgilim

Cevabın okulum bitene kadar
Olumlu olumsuz bana bir haber
Bekliyorum oldumu bu sefer
Cevabsız bırakma bani sevgilim

Bahattin'im düşüncemi sana söylerim
Tüm kalbimle senin gelmeni beklerim
Gelmez isen kara yazım buymuş derim
Yazım sözüne bağlıdır seni beklerim
27.06.1978
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yetersiz

Ev olduğumuzu bilemiyoruz
Kahvaltıyı edemiyoruz
Yemeğimizi yiyemiyoruz
Bir evin içinde yabancı gibiyiz
Sensiz hayat gerçekten  renksiz
Anla artık çık gel ne olur beceriksiz
Bu söz bile sevgimi anlatmaya yetersiz
Bahattin Tonbul
4.5.2011

Bahattin Tonbul
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Yetim Bırakma

Unutmaz seni,hasret çekeni
Analar koymuş,altına öllük
Unutma beni,ayrı ekeni
Yaratan soymuş,yüreği çöplük

Unutma yarim,sakın unutma
Ömrü bitince,yetim bırakma

Bülbül öteni,gülde dikeni,
Aşkı hasreti,ayrıca böldük
Ömrü biteni,sevda çekeni
Denize değil,göle döküldük

Unutma yarim,sakın unutma
Ömrü bitince,yetim bırakma
Bahattin Tonbul
10.10.2009

Bahattin Tonbul
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Yetişecek

Sevdaların aşkların bulunduğu son yerde
Bir koku bir ses getir,o an bana yetecek
Yaşanan bu sevdayı,ölüm ayırdı birde
İlk ayrılık ilk hasret,acılar getirecek

Geçmişin bir rüzgardı,esiyor  püfür püfür
Güneş sanki doğacak,yüzüme sevda üfür
Göğsündeki o yara,çaresiz bana küfür
Gözlerinde özlemim,sevdanı eritecek

Bir bakmışın yanında,son geçmişim uzakta
Gökteki yıldız gibi,ışıkların uzakta
Sana yalvarıyorum,sensiz olmak kızakta
Yüreğimde o hasret,aşkımı eritecek

Sen siz ağlıyor iken,gözyaşlarım bitmedi
Ay dolanıp giderken,umutlar tüketmedi
Hergün ufukta akan,bulutlar yoketmedi
Rüyalarımda hasret,aşkımı bitirecek

Demedin yüreğime,her gün yeni sil baştan
İzlerimi kaybetme,ağzın yanmış bu aştan
Bakışların değişmiş,atıver onu kaştan
Hayallerin tükense,aşkımı getirecek

Bahattin’im gelmişsin,yok olmaz özellikler
Gecelerde saklanmış,kaybolan müzelikler
Yaratana el açmış,bitmez o güzellikler
Zamanları yitirmiş,toprağı yetişecek
Bahattin Tonbul
3.3.2012

Bahattin Tonbul
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Yetişemiyorum Hiç Birine

Zaman dar işim çok şaşırttım artık
Yetişemeyeceğim kafamda oluşan projelere
Sen bile yetişemedin düşünsene
Hayat doluydun gerçekten yok oluşunu
Kabullenemedi tüm arkadaşların soruyor nerede
Bense şoklardayım hatta daha atamdım üstümden
Anlayamadım yokluğunu
Çünkü çocukların hissetmesin diye
Vakit geçiyor yetişemiyorum bütün düşüncelerime
Canım çık gel şaka yaptım de
Kurtar beni üzerimde hissettiğim sorumluluk
Altında eziliyorum mu ne
Bekliyorum vaktim yok düşünmesene
04.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yetişmesin Bu topraktan

En zoru sabah şafak vakti
Bazen uyandığımda sen kanepede olurdun
Çiçeklerle bir güzel konuşurdun
Bu sabah uyandım sen yoktun
İşte o zaman seni hatırladım çiçeklerinle konuştum
Beni anlamadılar bir kaç tanesi kurumuş
Seni bana sordular diyemedim,diyemedim
Sevgilim söylüyemedim bir türlü öldüğünü
Hele seninle  birlikte resim çektirdiğin
Sarı lale varya açarsa ne diyeceğim ben ona
Hep onu düşünüyorum
Hiç konuşamam ben onunla
Şu an onun sıkıntısıyla gözlerim doldu
Bak konuşamıyorum
Yaprağı güzeli dışarı aldım dağıttım saksılara
Hani hiç tutturamadığın Aysel ablandan aldığın
Karanfil varya çok üzgün kurtarmaya çalışıyorum
Bilmem senin yokluğunu hissediyor
Elbiselerini getiriyorum bazen pencere önüne
Belki hissederler diye bakalım nasıl olacak
Bahçeye bakamıyorum
Ektiğin o gül donmuş
Kasımpatılarının eskilerini temizledim
Herşey yavaş yavaş fışkırıyor topraktan
Seni hatırlıyorum onlara bakmaktan
Bazen duygulanıyorum sen yoksan onlarda olmasın
Yetişmesin bu topraktan
25.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yetmedi Ömrün Müzikle Uğraşmaya

Senin için çankaya öğretmenler korosuna katıldım
Birlikte çok güzel zaman geçirdik,anıları kazıdım
Sonrada udi dersleri alarak,ayrıca zevkle çalıştın
Yetmedi ömrün daha çok şeyleri birlikte yapacaktım

Söyledim Mustafa hocama öğrencin kaçtı diye
Udu,notaları salonda bekliyor çalışma yapacak diye
Gücün kalmamıştı ki,büyük zevkle yaptığın o eksersize
Tamamlamaya ömrün yetmedi,kime bıraktın onları hediye

Tüm nota kağıtların duruyor,dosyaların içinde
Her bir name tek tek sıralanmış çoğu ezberinde
Hangi şarkıyı söylese hocan,bilirsin güftesiyle
Hayret eder ne zaman öğrenmiş,bunların hepsinide

Bu zevk ta çocukluğundan,aileden gelir
Ağabeyi,dayısı, babası hepside bilir
Bir name çıksa kusursuz hemen söylenir
Tek arzusu şarkı söylerken dinlenir
24.01.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yetmiş Milyon El Ele

Tutsanda tutmasanda,birdir aşkı yaratan
İçindeki sevdadır,gönlünü uzak tutan
Buram buram kokacak,bayrağıma sarılan
Ölmeyecek gönlümde,yetmiş milyon el ele..

Sormadı hiç gönüller, ayrılan tüm yürekler
İçten içe yanacak,dünyada bekleyenler
Sevgi bağı kopmadan,güçlenecek bilekler
Ulu tanrım izin ver,yetmiş milyon el ele…

Hatıralar saklıdır,yaşayan bedenlerde
İnsanlığa hizmettir,gönül bağı nerede
Allah izin verirde,aşkı yaşayan yerde
Buluşuruz mahşerde,yetmiş milyon el ele…
Bahattin Tonbul
5.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yıka Ki Kirleri

Pırıl pırıl dünya, çocuklar yarın
Kavgadan çok uzak, dursan geriden
Karanlık hayalden, pislikten arın
Yıka ki kirleri,  yarat yeniden

Temizlemek ister, dünyayı yalan
Yaratıp bırakmak, istemez alan
Ölümden savaştan, arkada kalan
Yıka ki kirleri,  yarat yeniden

Hayat çok kısadır, unutma onu
Bırakma elini, çocuktur sonu
Toprak ister elbet, kavgasız konu
Yıka ki kirleri,  yarat yeniden

Ağlama gözyaşın, boşyere akar
Seven insan ol ki, içini yakar
Aşk bambaşkadır, çocuktur bakar
Yıka ki kirleri,  yarat yeniden
Bahattin Tonbul
27.7.2016

Bahattin Tonbul
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Yıkan Utansın....Faik Akyol'a

Seni bu hallere, koyan utansın
Sen utanma sakın, yüreğin ak pak
Faik dostum aşkı, silen utansın
Ruhundaki aşkı, ateşinle yak

Seni kıskananlar, duyup utansın
Kırılan o kalbi, yıkan utansın

Hayali zulümdü, yalnız geceler
Dillerde umuttu, son bilmeceler
Şarkıda türküde, seni heceler
Ruhundaki aşkı, ateşinle yak

Yaktığın aşk ile, ayrı yatansın
Gönüllere ateş, koyup atansın
Yar göğsünde bir ok, gibi batansın
Ruhundaki aşkı, ateşinle yak

O yar tenden ayrı, bilinmez gayri
Toprağı bol olsun, silinmez gayri
Yeri göğe sığmaz, alınmaz gayrı
Ruhundaki aşkı, ateşinle yak

Seni kıskananlar, duyup utansın
Kırılan o kalbi, yıkan utansın

Aşkını söylette, duysun kocaeli
Badisefa ufkun, seçtin seçeli
Tükenmek bilmiyor, yarin eceli
Ruhundaki aşkı, ateşinle yak

Seni kıskananlar, duyup utansın
Kırılan o kalbi, yıkan utansın
Bahattin Tonbul
29.5.2015

Bahattin Tonbul
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Yıkılan Aşk

B eni seviyorsan göster sevgini
A ratma bana başka kimseyi
H atırlat geçmiş günlerdeki maziyi
A nlarsın o zaman bir gün sende beni
T aki ölünceyedek seni seveni
T arımar ettin benim seven kalbimi
İ nana bana çok sevmiştim seni

T esellim elimdeki kitaplarım
O kudukça hep seni anarım
N asıl olduda soldu goncalarım
B eni mahvettin çalışmıyor aklım
U ğur getirmedi bana aşkın
L akin sana olan aşkımı unutamıyacağım
5.9.1971
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yıkılmasınlar

Kadın affedici, gönülden sever
Kalbindeki aşkı, inan sırıtmaz
Kendine yapılan, şeyi hisseder
Bir kere sevdinmi, onu unutmaz

Aşığım denince yaşanmasaydı
Kırık bir alçıyla, taşınmasaydı
En büyük aşıklar boşanmasaydı
Herkes imza atar,zaman unutmaz

Ne dediği değil, ne istediği
İyi kulak verin,kırılmasınlar
Bazı şeyler denmez, aşk istediği
Umutlar yandıkça,yıkılmasınlar

İnsan sevdiğini, özleyip durur
Kaybedip üzülür,acıyla kurur
Hayata bakışı,göğsüne vurur
Umutlar durdukça,yıkılmasınlar

Hayat sahnesinde,oynanan oyun
Rolleri unutup,kaybolan soyun
Şarkıyla türküyle,söylenip doyun
Yarınlar bitince,yıkılmasınlar

Ateş düştüğü an,bedeni yakar
Gün geçtikçe zaman,yüreğe akar
Şekiller kaybolur,sevenler bakar
Ömür tükenince,yıkılmasınlar
Bahattin Tonbul
20.11.2011

Bahattin Tonbul
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Yıkılmaz Oldu

Öyle bir sevda ki, umudla dolu
Sana olan tutkum, yıkılmaz oldu
Acılar içinde, aşıklar yolu
Hakikat uğruna, gönülden soldu

Derinden gidenin, çıkası yokdu
Gece gibi sessiz, karanlık çokdu
Yüreğe saplanmış, vurduğun okdu
Sana olan tutkum, yıkılmaz oldu

Toprak yari almış, sarmış bağrına
Yağmur gibi gökten, düşmüş kahrına
Şimşek feryat eder,  duysa ağrına
Sana olan tutkum, yıkılmaz oldu

Sevenler dünyada ayrı olsa da
Gönülleri tekdir, yarsiz kalsa da
Sabahı olmadan, benzi solsa da
Sana olan tutkum, yıkılmaz oldu

Yarin kokusuydu, bizi biz yapan
Aşkın doğrusuydu, bilmeden tapan
Yüreğe kurulmuş, sevgisi kapan
Sana olan tutkum, yıkılmaz oldu

Bahattin’im dosta, değerler verir
Bedeniyle değil, ruhuyla erir
İnsan dedikleri, severek görür
Sana olan tutkum, yıkılmaz oldu
Bahattin Tonbul
27.1.2013

Bahattin Tonbul
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Yıkılmış

Kokumu götürmüş,umut rüzgarı
Sevdiğimin canı,neden sıkılmış
Anlatamam yanlız,esmiş rüzgarı
Canı burnundayken,yere yıkılmış
Bahattin Tonbul
7.8.2012

Bahattin Tonbul
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Yıktın Be  Yarim

Sarıp sarmalayıp,kattın sen bana
Sevda pınarını,yıktın be yarim

Aşkı ve hasreti,kattın içime
Yalnızlığı tutup sattın sen bana
Yüce tanrım sensiz,yanan sicime
Sarıp sarmalayıp,kattın sen bana

Dillerde aşkımız,yanıp duruyor
Gönül kervanını,kattın be yarim
Acılarını koyup,dile vuruyor
Sevda pınarını,yıktın be yarim
Bahattin Tonbul
16.8.2009

Bahattin Tonbul
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Yıktın Beni

Neden bu aşk beni yakar
Gözlerimde sana bakar
Bedenimde ırmak akar
Çağlatmasın sevdam bizi

Kaybetmedim yüreğimi
Aşkımız bir söz değil mi
Ruhumdaki bedenimi
Sana verdim tüm sevgimi

Neden yakar bedenimi
Bu aşk bu sevda yenimi
Sana olan kaderimi
Usul usul yıktın beni
Bahattin Tonbul
8.11.2008

Bahattin Tonbul
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Yıktın Sevgimi

Hatta bedenim gücünün zirvesindeydi
Dünyadan memnun terk ettin beni değil mi
Bu aşk bu sevda acılarınla gitmedi
Ruhum sana hala doymadı görmedin mi

Sensizliğin bu bedene çokta zor geldi
Unutmadım seni,sevenin ben değil mi
Yüreğindeki ateşi yakan sevgimdi
Yok ettin giderken neden yıktın sevgimi
Bahattin Tonbul
9.11.2008

Bahattin Tonbul
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Yıldırımsın Sen-1

Gökyüzünü saran,kara bulutlar
O nasıl bir sestir,kulağı yırtar
Aniden bir ateş,doğaya çakar
Sevdamı götüren,yıldırımsın sen

Farklı bulutları,görünce olur
Yüreğimdeki aşkı,sanki durulur
Çizgi gibi ışık,ani kaybolur
Sevdamı yakacak,yıldırımsın sen

Yarılmış gök yüzü,boşalır sular
Bir afat gibi de,doğayı kaplar
Şimşeği tanımam,çevreyi yakar
Sevdamı arayan,yıldırımsın sen
Bahattin Tonbul
18.09.2008

Bahattin Tonbul
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Yıldırımsın Sen-2

Nerede başladın,nerede bittin
Göz ile görülmez elektriktin
Yer yüzüne inip,kimi erittin
Sevdamı arayan,yıldırımsın sen

Bu gücü taşıyan,ulu tanrıdan
Nasılda yaymıştın,aşkı arayan
Affetsin bizi de,doğayı kuran
Sevdamı götüren,yıldırımsın sen

Yağan yağmurlar da,senden korkuyor
Gökyüzünü yırtan,sesin çınlıyor
Yetmemiş gibi de,ateş saçıyor
Sevdamı yakacak,yıldırımsın sen
Bahattin Tonbul
18.09.2008

Bahattin Tonbul
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Yıldız Batıdan Doğsa

Ne kadarda kızarmış, kıpkızıldı son güneş
Hürmetti sevgiydi o, aşktı ateşdi sana
Duydum ki gıybet yapmış, yar içinde bir ateş
Yıldız batıdan doğsa, geri dönüp baksana

Görmemişsin aşkını, yüzüne haykırmaktan
Korkacak mı sandın sen, benim gibi aciz ken
Tutmasın ellerini, uyuşmuş sarılmaktan
Yıldız batıdan doğsa, geridönsen yalnızken
Bahattin Tonbul
16.6.2013

Bahattin Tonbul
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Yıldız Gözlüm

Yaşarken bir şiirdim,senin dudaklarında
Ne hoş bakardın bana,simsiyah kömür özlüm
Bir gül gibi kızarsam,al al yanaklarında
Gündüzüm güneş olsa,karanlık yıldız gözlüm

En saf halin katıksız,lekesiz beyaz olsun
Damarında dolanan,kanın aşkımla dolsun
En hüzünlü halinde,göğsünde yarin  solsun
Gündüzüm güneş olsa,hayalin yıldız gözlüm

Yaşadığın doğada,aldığın bensiz nefes
İlmek ilmek işlenmiş,sevdan içimde kafes
Ruhunu dinlesem de,özümü saran heves
Gündüzüm güneş olsa,gökyüzü yıldız gözlüm

Mehtaplı bir gecede,hayalin suda durur
Kalbini aça bilsem,damarların hep kurur
Seviyorum desende,cennetinde oturur
Gündüzüm güneş olsa,doğarsın yıldız gözlüm

Seni ne çok sevmişim,aşığım inan sana
Dostlarım deli diyor,karışma sen hiç ona
Aramızda kimler var,Allah’ım acı bana
Gündüzüm güneş olsa,karanlık yıldız gözlüm

Seviyorum desende,kimselere diyemem
Aşkımızın özünü,başka yerde giyemem
Bu böyle sürüp gider,sensiz yalnız yiyemem
Gündüzüm güneş olsa,hayalin yıldız gözlüm

Bahattin’im sevgimi,dostlar bilmeyecek mi
İçimdeki acıyı,kimse görmeyecek mi
Yaşanılan anıyı,seven demeyecek mi
Gündüzüm güneş olsa,hayalin yıldız gözlüm
Bahattin Tonbul
19.8.2011

Bahattin Tonbul
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Yıldızlar Kayar

Köyün güzelisin, yalnız tanesi
Cennet bahçesinde, gez diyar diyar
Sevdanın içinde sevgi haznesi
Gökyüzünde ayrı, yıldızlar kayar
Bahattin Tonbul
22.7.2013

Bahattin Tonbul
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Yıllar Geçse Arama-1

Şimdi güzel gençliğinde oynarsın
O gidince acep neden korkarsın
Geleceğe o anlarda bakmazsın
Bu gönlünü yıllar geçse kocatmaz

Yüreğinde çarpan kalbi tutmadın
Yaşadığın aşkı hiç de tatmadın
Sevgi arzularını bırakmadın
Bu gönlümü yıllar geçse arama

Dere boyu sular sürekli akar
Dünya durmaz seven yürekler yakar
Aşkı tatmayan can boşluğa bakar
Bu gönlümü yıllar geçse arama

Yağmurların gürültüsü çok olur
Seven insan kalpleriyle yoğrulur
Tüm aşıklar gün geçtikçe yoğrulur
Bu gönlümü yıllar geçse arama
Bahattin Tonbul
14.10.2008

Bahattin Tonbul
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Yıllar Geçse Arama-2

Karanlığın sevdalısı başkadır
Kalplerdeki aşklarımız saklıdır
Işık yaksan gizlenmesi hak mıdır
Bu gönlümü yıllar geçse arama

Bulutların üstü çok hoş görülür
Sevdiğim yar içerimde örgüdür
Yüreklerde sızılarım törpüdür
Bu gönlümü yıllar geçse arama

İçerimde sızıların bitmedi
Sensizliğin bu dünyada yetmedi
Umutlarım hiçbir zaman gitmedi
Bu gönlümü yıllar geçse arama

Sen olmazsan eşin dostun kaybolur
Yediğin içtiğin anlar yok olur
Toprak dahi bedenleri soğutur
Bu gönlümü yıllar geçse arama
Bahattin Tonbul
14.10.2008

Bahattin Tonbul
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Yıllar geçsede Unutmam Seni

Hafta sonu bugün fazladan uyudum belki görürüm diye
Çok bekledim gelmedin hatta buralara uğramadın bile
Ara sıra bahçeye pencereden baktım geçer gidersin diye
İzlerin bile yoktu anladım hiç uğramamış basmamışsın zile

Küstünmü yoksa orda işin mi çok anlayamadım
Seni çok bekledim ama hala bir türlü bulamadım
Bak kalbimde duruyor ismin silemedim seni canım
Adını andıkça küt,küt diye atıyor hala atar damarım

İskeletim bedenim bile titriyor geçmiyor heyecanım
Nasıl bir sevdaki alışmışım kokuna değisirse şaşarım
Başkasına ve seni kilometrelerce uzaktan hemen tanırım
Yıllar geçsede unutmam seni mahşeredek oldumu canım
09.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yıllar Geçtikçe

Ne işim var sensiz, bomboş tabutlar
Ben ben olamadı, yüzün güldükçe
Bende saklı olur, bütün umutlar
Ben sensiz savaştım, yıllar geçtikçe

Hayat bir ateşti, durdukça yakar
Ölüm bir hakikat, özleyip bakar
Karanlık gecelerde, yıldızlar akar
Ben sensiz savaştım, yıllar geçtikçe

Sevki bu dünyada, sevgi yaşasın
Sevip sevdirince, dağda paşasın
Kimseye kalmaz yol, koş ki aşasın
Ben sensiz savaştım, yıllar geçtikçe
Bahattin Tonbul
26.7.2017

Bahattin Tonbul
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Yıllar Yılları Kovalıyor

Yılar yıları kovalıyor durmadan usanmadan
İçimdeki enerji bitiriliyor sevdiğim olmadan
Unutma yaşam devam ediyor bak istersen şu anda
Bitmişim adım atacak dermanı bulamadan

Yakıyor ayrılığın verdiği acı tüm bedenimi
İnletiyor vücudumun dinlesene her bir yerini
Tırnağımdan saçıma kadar sevdiğimin hasreti
Işık oluyor gözlerime aydınlatıyor bak sevdiğimi
26.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yıllarca

Yıllarca zalimden, ben neler çektim
Acısı içimden,çıkmaz  bilirim
Söyleyen insansa,  göğsüne ektim
Güzel söz söyleyip, sever ölürüm
Bahattin Tonbul
5.5.2014

Bahattin Tonbul
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Yıllarca Gönlümde

Yıllarca gönlümde, yalnız yaşarsın
Unutulmaz  adın, unutmadım ki
Bu nasıl sevdaymış, dağlar aşarsın
Hayalin aklımdan, hiç çıkmadı ki

Unutulmaz  adın, unutmadım ki
Hayalin aklımdan, hiç çıkmadı ki

Acıda özlemde, dolmuş gönlünde
Verdiğin ateşi, almış o günde
Umudun içinde, kaybolmaz tende
Unutulmaz adın, unutmadım ki

Hayalin aklımdan, hiç çıkmadı ki
Unutulmaz  adın, unutmadım ki

Kokunun zerresi, duruyor tende
Eğer sensiz isem, hisset o bende
Boynu bükük kaldım, elbet bu günde
Hayalin aklımdan hiç çıkmadı ki

Unutulmaz  adın, unutmadım ki
Hayalin aklımdan, hiç çıkmadı ki

Karanlık geceler, sensiz olmuyor
Ağlayan bu gözler, neden solmuyor
Yağmurda yaşta, acın dolmuyor
Unutulmaz adın, unutmadım ki
Bahattin Tonbul
12.11.2013

Bahattin Tonbul
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Yıllarca Nasıl Yaşadık

Yıllarca nasıl yaşadık seni severek koklayarak
Yok oldun şimdi alıştırdın hepimizi kelaynak
Mevsimin neydi unuttum olmuşum aylak
Ona göre seni karşılayacağım burda bak

Komşu devletlerden sınır tanıman bilirim
Hiç vize almadan hür bir şekilde gezersin
Bak hele gönlüme sen nerelerede eylenirsin
Kırma onu dikkat et kontrolü olarak seyredersin

Çok diyar gezdin gençliğin hasretle geçti
Bu kuşların ömrüde yollarda durarak heçti
Kalpleri her vardığı yerde bakarak umutu seçti
Dayanamadın bu hasrete içini ezip de geçti
10.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yıllarca Şiir Yazdım

Yıllarca şiir yazdım, duydun mu bilemedim
Yar senin kıymetini, bilemedim ben senin
Gönülden sevdim seni, sana söyleyemedim
Şarkılar söyler bize, yakar yüreğim tenin

Tükenmeyen aşktı o, düşlerim de beğendin
Bu alemden göçmeden, yüze gülümseyendin
Acılar benim olsun, içimde eskiseydin
Şarkılar söyler bize, yakar yüreğim tenin

Hergece de düşlerim, birlikte bahar sendin
Karanlık gölgelerde, görülmez oldu bendin
Hiçkıymetin bitmedi, ruhumda duran tendin
Şarkılar söyler bize, yakar yüreğim senin

Mevsimler senle bahar, aydınlıktı geceler
Tükenmeyen gücünü, anlattı bilmeceler
Delice sevendim ben, satır satır heceler
Şarkılar söyler bize, yakan yüreğim senin

Aşk misali gönlüme, güneşinle yar doğdun
Yıllanmış şarap gibi, yüreğimde sen soğdun
Sevgilim derdim sana, mazin ile hep boğdun
Şarkılar söyler bize, yakar yüreğim senin

Bahattin der geçmişi, gönüllere hükmetti
Çekilen bu sevdayı, aşkına tayin etti
Acısı tükenmeden, toprağa mahkum etti
Bahattin Tonbul
18.6.2015

Bahattin Tonbul
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Yıllarım

Sarsan beni kollarınla, donsa o pammuk ellerin
Yağan yağmur yollarında, çamur olmuş bu kulların
Sorsan beni kıyamette, susmaz artık o dillerin
Koysan beni bu toprağa, mezarda biter  yılların

Sevdam san ki roman olmuş, yazmış aralı karalı
Yüreğimde bir der doğmuş, baksan aralı yaralı
Tutsak olmuş son dileğim, koyma oralı buralı
Sarsan beni bu toprak da, geçmez artık son yıllarım

Gözyaşlarım yari arar, sorar gülpempe yanağın
Anıları kimler bozar,  haktır benim dayanağım
Ağlamaktan akar gider, kırık olur bu çanağın
Sarsan beni bu toprak da, geçmez artık son yıllarım
Bahattin Tonbul
5.2.2016

Bahattin Tonbul
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Yılmaz Kut Keşke Dayım Olsaydın

Çok küçükken şans yüzüne gülmemiş
Baban ölmüş sizleri terk edip gitmiş
Annense yaşamını sürdürmek için
Dedem Hacı Arapla anlaşıp evlenmiş

Sense annenle birlikte bu evde yaşadın
Gençken çok atak etrafına neşe saçardın
Her girdiğin ortamda kendini sevdirirdin
Büyükle büyük küçükle küçülür uysaldın

Küçükken sana imrenir yaratıcılına hayrandım
Okudun öğretmen oldun memleketinde kaldın
Evlendin Ferdane yengemle mutlu olacak sandım
Alaca'dan gidince mutluluğana koskoca perçin attın

Bazı çekemeyenler iftira dedikodu yaptılar
Seni burdan gidince yaşayamıyacak sandılar
Bilemediler ki Yılmaz Hocayı  huzura attılar
Bodrum'da geçinemez düşüncesine kandılar

Daha çok mücadele daha iyi çalışma ortamı
Seni çevreni birlikte yaşadıklarına sevgi kavramı
Pozitif enerji verirdin seninle konuşan her adamı
Bağlardın kendine hoş sohbet ikna gücü ile kalanı

Gençliğinde sohbetlerinle olurdu çok arkadaşlar
Hepside seninle arkadaş olmak için bahane ararlar
Bir iki lakırdı fıkra ile süslerdin adeta sana taparlar
O zamanlar idoldun dayı çoğu sana ulaşamazdılar

Bir kızın oldu dayı adını Burcu koydun okuttun
Bitirdi üniversiteyi evlendirdin rahat olmuştun
Emekli olmuştun Bodrum'u mekan tutmuştun
Allah sağlık versin dayı ailenle huzuru bulmuştun
22.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yırtık

Başka gönülleri, kırmak istemem
Birde bakmışsın ki, benim kalp kırık
Hasret olup parça, bölük istemem
Seven yüreklerim, doğuştan yırtık
Bahattin Tonbul
9.8.2013

Bahattin Tonbul
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Yırtılanı Bil

Akan gözyaşını, sileceğine
Bu gözyaşlarını akıtanı bil
Yari hatırlayıp, güleceğine
Resimlere bakıp, yırtılanı bil

Hayalleri alıp, bileceğine
Toprağına düşüp öleceğine
Bu dünyada bitmiş, geleceğine
Resimlere bakıp, yırtılanı bil
Bahattin Tonbul
30.7.2013

Bahattin Tonbul
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Yiğenim Ayşegül'e

Yiyenim Ayşegül çok hırslı ve çalışmayı severdin
Babayın ve anneyin gönüllerini iyi ederdin
Ümit'ten iyiydin gayretinle her şeyi yendin
Sen okudun bitirdin çevre mühendisiydin

Baba ve anneniz sizlere çok özen gösterirdi
Yediğiniz içtiğiniz hep seçme yiyeceklerdi
Kendileri yemedi içmedi ve sizlere yedirdi
Giyimdede  hep markalı giyecekler giydirdi

Baban sana çok düşkündü hep seni kollardı
Ümit'idi horlar çalışmıyor diye kendini paralardı
Ne yaptıysa her şeyin iyisini sizlere yapardı
Sen üzmedin onları onlar senin ahlakına tapardı

Kısmetin çıktı işinden ayrılıp öyle  evlendin
Nasibin bu imiş ev hanımlığını bilmeden seçtin
Olsun çocuklarınla rahatca tek tek ilgilendin
Hayırlısı bu imiş Allah gönlüne göre versin

İnsan oğlu bilemez geleceğini sen eğitimi hazmettin
Çocuklarını eğitirken farkında olmadan hissedersin
İnşallah onları okutur en güzel görevlere getirtirsin
Kaderin buymuş Ayşegül Allah seni her an mutlu etsin

Ayrı kaldın kalacaksın anne ve babandan
Onlarda seni özler adını anarlar her zaman
Daima yüreklerinde olursun özlemle anan
Sende unutma onları sabır versin yaradan
15.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yiğenim Fatih'e

Sen benim için Fatih, farklı biriydin
Şu yalan dünyada,güven verseydin
Acıyan yürekde sevgi eriydin
Evlat değilsende kardeş gibiydin

Yıktın duyguları affetmem seni
Bunlara sebep ne,katabilirdin
Yaşadığın beden,yoketti beni
Gönüllerde taşın hakkı bilirdin

Sen sen yiğenimdin,takmadın bile
Yıktığın duygular affetmez seni
Farkına varırsın,elbet birgünde
Yaralar derindi,korkutmaz beni

Bu dünyada para,gelip geçecek
Gösterdiğin nara,dayı gelecek
Acılar ruhumu elbet seçecek
Gönül  yarasıda,beni delecek

Bahattin'im burda,yaşamam artık
İçim çok yoruldu,umudum gitti
Bu maratonuda koşamam artık
Analar bir idi,amcalar bitti
Bahattin Tonbul
23.1.2010

Bahattin Tonbul
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Yiğenim Sevda'ya

Sen Hayrettin'den olma Fatma'dan doğma  dünyaya geldin
Dört kardeştiniz bunların içinde üç kız kızların en büyüğü idin
İmam hatipde okudun okul bitincede kısmetinle hemen evlendin
Çok geçmeden bir kızın oldu adını Merve koydun mutlu oldun

Birde oğlan olsun istedin oda oldu adını Haluk koydun
Doğum ve hamilelik zor oldu beyinde problem doğdu
Bu da Allah'tan sana imtihan olarak hayatını doldurdu
Kimi zaman üzüntü kimi zamanda sabır içine doldu

Sebepsiz kimse bir yerden bir yere hareket edemezdiler
Yılmadan sabırla besledin büyüttün insan içine giremediler
Bekledin bir oğlun daha oldu adına Akif olsun dediler
Yemeden içmeden bunları büyüttün kendilerine geldiler

Bakarsın sana hikmet sana fazilet sabır yükleyecekler
Çok üzüldük Haluk'a ama Allah'tan gelene sabredecekler
Belkide bu ders ola bilir beterin beterinden esirgesinle
Sana bir hikmet gönlünde  gelecekte cennet verecekler

Yok değil yoksul değilsin ama hürde değilsin seversin
Bu sevgin ailene ve  geleceğine mutluluklar getirsin
Yüzün hep gülsün sevda sevdalılara umut vaat edersin
İşte bu sevda Haluk'a gelecekler getirir insan içini ezersin

Varda gezer derman arar onun için dünyaları çiğnersin
Yok olsaydı yapamasaydın da o eridikçe sende erirdin
Allah onunla yaşayan herkese sabır ve güç umut versin
Birgün ola bu eziyet ve ezaların karşılığını sende görürsün

Beterin beteri var bunuda kimselere göstermesin
Annen babanı hiç üzmedin onların dualarını hissedersin
Kimi güler kimi ağlar yatanada razıydık onuda aldılar dersin
Yeterki sev sevdiğini seveninden uzaklaştırdılar anlamadılar kesin
12.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yiğenim Seyhan Kahraman'a

Bu şirimi ben öldükten sonra okuyasın
Seyhan seni çok severdim anlayamazsın
Anneyin annemden çok iyiliği oldu bana
Bir ablanmış  gibi bana hiç bakmıyasın

Çünkü seni kendi evladım gibi sevmiştim
Her perişanlığını gördükçe ayrıca erimiştim
Altınoluk'da bu yaz yanıma gelip konuşmuştun
İşte artık akıllanmış rahat ölürüm demiştim

Biliyorum babandan sonra çok yalnız kaldın
Korunacak bir ağaç dal belkide bir çalı aradın
Bulamayınca o arkadaşıyın yanında rahatladın
Bu da annenden aile düzenini alt üst etti sanırım

Seyhan canım benim artık bir yerde duralım
Kendine bir ev kur çoluk çocuğa kavuşturalım
Yarın herşey böyle gitmez hastalık var bilelim
Buna göre geleceğini ona göre ayarlıyalım

Annen de bir kaç torunum olsunda göreyim ister
Sana söyleyemezse şunu bil her kes onu hisseder
Herşey senin elinde fazla zorlama sağlıklı iken karar ver
Yuvanı kur onlarda babaanne diye hep özlüyecekler

Zannetmeki başın ağrımaz hastada olunmaz deme
O olacak ailen seni ve geleceğini ihtiyarlığını bekleme
Sevaptır büyükleriyin hatırını kırma onları hiç incitme
Son sözlerim Seyhan yabana atıp geleceğini lekeleme
23.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yiğenim Ümit'e Hatıra Olsun

Baban Hasan ananda Aysel'di ve ilk çocuklarıydın
Adını Ümit koydular onların büyük umudlarıydın
Çok özen gösterdiler özel beslediler doymazdın
İnkar etmedin gelişiminle bunuda hep ispatladın

Küçükken hep güldün baban üstüne titrerdi zekiydin
Zamanla hainlik eder ders çalışmaz dinlemeyle yetinirdin
Fazlayı istemezdin geçer not varsa tamam der onunla yetinirdin
Boş ver sınıfı geçtik ya der zorlamazdın yarışmazdın güvenirdin

Çok meraklıydı baban seni okutmaya büyük adam yapmaya
Hep özenirdi sınıfta birinci olsun Hasan'ın oğlu desinler varya
Dünyalar onun olurdu tam aksine yapacağın şeyi yapmazdınya
Mutluluğunu sinir ederdin peşinden ayrılmazdı kafanı yerdi ya

Lise bitti Ünüversite hayanı yine aynı hiç değişmedi senin
Babanda hırslı sürekli takip ederdi Ümit'im canım benim
Neden hep babanı durmadan sinir eder çekinmeden üzerdin
Okul bitti Harita mühendisi oldun serbest çalışıyım istedin

Baban razı olmadı çok mücadele etti devlet su işlerine girdin
Of be dedi baban artık rahat edecekti canı ciğeri herşeyiydin
Sıkıntılar ona kalp ve beyin amaliyatlarını yaşattı mutlu ettin
Baksen birde evlendirdi öf be düğün dernek derken sevindirdin

Onlar için Umuttun Ümit anne ve babanı üzmedin güldürdün
Bir kız torun verdin Sümeyye gönüllerini aldın ayrıca hürdün
Evini gençken almaya başladın geleceğini hep düşündün
Dayına ehliyet alınca yemek sözü verdin yerine getirmedin

Allah mutlu etsin mutluluklar eşin ve çocuklarınla olsun
Nereye gidersen git uzuyan kol Tonbul ve sağlık olsun
Bilki dua aldın bu dualar seni geleceğine yön koysun
Ümit bulun duğun çevreye umut ol baban annen sağ olsun
12.04.2008
Bahattin Tonbul
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Yine Bir Akşam

Yine bir akşam,bitmiyor geceler,sabaha kadar
Güneş ışığını yavaş yavaş çekiyor bak arkadaşlar
İçimdeki hüzün çıkmıyor hiç şu garip gönlümden
Karanlıktan başlayıp şafak vakti oluncaya kadar

Nasıl oluyor karanlığı yırtan ışığa bak süzülüyor
Ağaç dalları arasında bir kılıç gibi yüreğimi iniyor
Yalnızlık mantarlaştırmış bak kocaman bedenimi
Kezzap atılmış bir surat gibi güzellik uçup gidiyor
26.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yine Deli Gönül

Gökyüzünde dolaşanı
Hasretiyle yaşayanı
Acıları taşıyanı
Sevdi yine deli gönül

Gönül dağı duman dolu
Acıların  çekti yolu
Taşıdığın aşkın kolu
Sevdi yine deli gönül

Özü toplar çektiği an
Tohum çıkar ektiği an
Sevgi yakar bittiği an
Sevdi yine deli gönül
Bahattin Tonbul
25.11.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yine Herbir

Tıpkı bir nefes gibi,aldıkça yaşatırsın
İnsan farkında değil,ölümle kucaklaşır
Alınmış son nefesle hayatı kapatırsın
Boş adımlar atınca,mezardan uzaklaşır

Atılan her toprakla,mezarların kazılır
Her nefesi aldıkça,ölümü sonlatırsın
Bir ömürlük zamanın,tüm adımla yazılır
Yine herbir nefeste,acıyı uzatırsın

Tuttuğun son nefesle,yaşamı daraltırsın
O yari sen sevdikçe,gönülleri aklaşır
Verilen  her nefesle,hayatı kısaltırsın
Yine herbir adımda,daha sona yaklaşır
Bahattin Tonbul
21.6.2012

Bahattin Tonbul
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Yine korkun

Ak gibi tuzlar içinde
Yatarken boz ayılar vardı
Yine korktum baktım hatta
Sen orada yine  yoktun
Ulaşamadım sabah olurken
Güneşin ayazı
Bedenime düştü
Kalabalıklar içinde
Beyazlar ülkesinin üstünde
Yürüyen insanları sevenleri gördüm
Çoluk çucuk doluydu
Ama yalnız yine sen yoktun
Biliyorum sen kalbime girmiş
Kalbimde saklanan oktun
Bir anda olsa korktum
Biliyorum sende beni sevdiğin için
Çıkmıyordun
Peki neden sesin çıkmıyor söyle
Dur durduğun yerde olmasın
Yine korkun.
Bhahattin Tonbul
5.3.2012

Bahattin Tonbul
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Yirmi Üç Nisan

Her yerde olur bayram
Atatürk'ten armağan
Çöplü köyü de yapar o an
Anadolu da eder bayram

Türk çocuğu düşün hele
Vatan büyük küçük el ele
Yirmi üç Nisan olsa bile
Kuvvet yetermi türk milletine

Türk çocuğu coşmuştu o gün
Ey.. vatan evladı sende öğün
Düşmanı yurttan attığın gün
Yirmi üç Nisan bayramı olmuş bu gün

Girersin Türkün  bağrına
Yakar insanı basınca kanına
Yirmi üç Nisanın kurulduğu anda
Selam olsun Türk'ün bayrağına
(5.4.1974)

Bahattin Tonbul
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Yittin

Kaç kişi kimbilir, koynuna girdi
Aşkı tanımadan, aldanıp gittin
Umudu bilmeden, sevdanı ördü
Karanlık gecede, kaybolup yittin
Bahattin Tonbul
9.2.2013

Bahattin Tonbul
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Yiyenim Ömer Faruk'a

Baban çok gençti,eser gürlerdi
Sen dünya ya gelince annen gülerdi
Yaşın uzun olsun,Sungurlu da dünya ya geldi
İkisi de sevindi adına,Ömer Faruk dendi

Ayşe ile ümit in eğitimine özenirdi
Onları okutup tek,tek meslek verdi
Okumayı,okutmayı pek çok severdi
Sana gelince,her halde hevesi geçti

Çünki derslerine,pek çok çalışmazdın
Küçük olduğun için,ev de yaramazdın
Sana kıyamazdı, gönülde koymazdı
Tüm gücünü size verdi,sende hata yapmazdın

Liseyi bitirdin,ilk yıl ise gezdin
Çok gayret ettin,hedefini belirledin
Sabrettin sonunda,kazandın hatta yedekteydin
En sonunda Niğde beden eğitimi öğretmenliğine girdin

Çok güzel okudun,okulunu bitirdin
Hayata atılmak için,askere gittin
O da bitti,şimdi mesleğin için
Kamu personel sınavına girdin beklersin

Sabrın sonu selamettir,inşallah olur
Hakkında hayırlısı olsun,ama sebep sorulur
Baban heyacanlı,annen ise merak eder durur
Yiyenim Ömer Faruk Tonbul'un gönlü boldur
27.7.2007

Bahattin Tonbul
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Yok

Anıları saklayacak
Gerçekten bir mekanda yok
Hasret kalan şu özümde
Haykıracak fermanda yok

Dereleri tepeleri
Savaşacak efeleri
Üzüm konan kefeleri
Yer tutacak toprak da yok

Yeğende yok dayıda yok
Seni seven sayanda yok
Gönüllere sevda atıp
Aşkı bulup tadan da yok
Bahattin Tonbul
9.1.2011

Bahattin Tonbul
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Yok Artık

Vatanı satanada,merhametim yok artık
Ateşlerde yandıkça,kül olmak ister canım
Bahattin Tonbul
17.5.2012

Bahattin Tonbul
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Yok benim Gönlümün

Yok benim gönlümün, sonsuz hududu
Ağlasam mı desem, gülsem mi desem
Özlem sardı ufku, gönlüm kurudu
Hayalimde yarim, çıkmıyor desem

Geceyi beklerken, sevdamı aldın
Yıldızlara çıkıp, umudu saldın
Dünyamı terk edip, nerede kaldın
Gölgelerde yarim, duruyor desem

Dünyaya aşkımı, içten seslensem
Öksüz kalan ruhu, yarle beslesem
Azalan ömrümde, onla dinlensem
Rüyalarda yarim, duruyor desem

Sevdamın dağları, biçare bekler
Ayyüzlü sevgilim, anılar ekler
Cennette buluşmak, bütün dilekler
Karanlıkta yarim, duruyor desem

Cihana haykırdım, herkes tanısın
Özleyen tenimin, elbet canısın
Sevdadan öteye, aşkta anısın
Yarınlarda yarim, duruyor desem

Karmı yağdı kalbe, biçare benim
Yürekler isyankar, acılar tenim
Tükenen günlerim, simsiyah benim
Ağlamadan yarim duruyor desem
Bahattin Tonbul
23.11.2013

Bahattin Tonbul
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Yok Çok

Yardan yana şansım çok,seviyorum yarim yok
Nasıl oldu da kaybettim,gittiği yeri gören yok

Çıktım bulutların üstüne baktım baktım eser yok
Yağmur olup düştüm toprağa ne gezersin diyen yok

Sordum onu güneşe ısıttığı yaktığı insan çok
Gece olunca hele saklanacağı mekan  çok

Gezdim sordum herkese,gülünecek sebep yok
Şu tepenin ardında,hangi yürek yanar diyen yok

Bakmayın siz benim güldüğüme,gözlerimde derman yok
Şu yanan gönlümü,söndürecek ferman çok

Her sabah sordum seni,ufukta bile izin  yok
Denizde bulamadım haykıracak halim yok
30.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yok Diyor

Derin olur bizim,elin yarası
Bakamazsan zor oluyor burası
Yaktığın yürek gönül macerası
Arar isen bu ellerde yok diyor

Hatıralar izleriyle karışır
Sevenlerin aklı nasıl tanışır
Damarında akranları dolaşır
Arar isen bu ellerde yok diyor

Ayrı olur evleriyle durağı
Bağlamıştır beline de kuşağı
Para yok ki alamamış uşağı
Arar isen bu ellerde yok diyor
Bahattin Tonbul
6.10.2008

Bahattin Tonbul
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Yok Edeni Unuttular

İşte meraktan ortaya macera çıktı
Aç insanlar doğayı görüp tanıyacaktı
Macerayı sevmeyenler,olduğu yerde
Ya var olup yada tamamen yok olacaktı

Sabit olanlar doğaya sürekli muhtaçtılar
Varlığını da yokluğunu da ona bağladılar
Hareketli olanlarda gezdiler yiyecek bulamadılar
Onlarda yaratana ve onun emirlerine muhtaçtılar

Her şeyi hareket ederek buluruz sandılar
Kimi zaman buldular kimi zamanda açtılar
Kimi zamanda kıtlık,kuraklıktan yok oldular
Bazılarına da selden afattan kayboldular

Çoğu zaman bunu anlayamadılar,kavrayamadılar
Her şeyi kendilerinin yaptığını başardıklarını sandılar
Bir türlü yoktan var eden,var dan yok edeni unuttular
Sevdikleri kaybolunca ona sığınmak zorunda kaldılar
19.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yok Edilecek

Bir gün gelecek
Bize de yok denecek
Sevecek sevmeyecek
Beki de hiç görmeyecek
Eğer ki sevenin bu alemde yoksa
Bu anı
Zamanı
Yaşadığın mekanı
İnan  kimse bilmeyecek
Kaldığımız sanal alemde
Hepsi bir çırpıda silinecek
Yok edilecek
Bahattin Tonbul
11.3.2012

Bahattin Tonbul
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Yok Ediyordu

Ben istemem denli densiz yatmayı
Kim ister ki acep yarden ayrı bakmayı
Özleyince sevdiğine hasret yapmayı
Kim istemez  ki
Onunla koyun koyuna yatmayı
Bilmeyenlerse şaşırıyordu
Bütün olup bitenleri
Tüm sevenler yaşıyordu
Yari sarıp sarmalayanlar
Bambaşka tadıyordu
Gece sabahları gözleyene
Beklemek inan gerçekten de zordu
Sevda sevenin yüreğine toplanmış
Ateş gibi dumansız bir kordu
Ölüm her seveni
Umulmadık zamanda yakalar
Hatta yok ediyordu
Bahattin Tonbul
1.5.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yok Etmenin Bedeli

Bakmayın yüreğime öyle
Kor tanesi,nar tanesi,bilmem ama
Kaç tanesi
Hesap et onu,onunla yaşamayı
Görev sanmış sevdiği
Ömründen ömür katmış
Sabretmiş
Beklenmedik bir anda
Yakmış yürekleri
Elinde olmadan,terk etmiş
Bütün güzellikleri
Çektiği acıları,üzüntüleri
Üç çocuğu ile eşinin kalplerini
Yalnız bırakmış yakmış derinden
Ciğerlerini,hatta geleceklerini
Sevgisiz hasret dolu bedenlerini
Yok etmenin bedeli
Neydi? ........
08.06.2008
Bahattin Tonbul
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Yok Etmiş

Mümkün değil işlemiş bütünleşmiş
Bir ben birde benim bedenime girmiş
Ayırtmak mümkün mü et tırnağa işlemiş
Unutulmaz unutulması bile yok etmiş

Çok severdik birbirimizi yaşadığımız an
Yıllar geçtikçe sevgi büyüdü durmadı her an
Aramızdaki muhabbet çevreye oldu ferman
İstemediler nazar değdirdiler hemencecik o an
8.7.2008
Bahattin Tonbul
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Yok Olacak

Ah Allah’ım ah yanıyor yüreğim
Uykularımda görmeyi isterim
Bir gittin pir gittin neydi o derdin
Ben senide  canımdan çok severdim

Bakma bana yanar yürek durmadan
Ağlar içim akıtır sürekli  kan
İçim ve dışım karıştırıp yakan
Aşk acısını can vermesin aman

Korkular  bedende hep yaşanacak
Yürekler kalkıp birde son bulacak
Sevgi dediğin aşkın  kaybolacak
Birleşip bu dünyadan yok olacak
Bahattin Tonbul
4.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yok Olacak Bütün İnsan

Çürüdü yıllarca bedenler toprakta suda havada karıştı
Vücudumuzdaki sular buharlaşdı
Elbet, bizlerde o aleme birgün girip
Geleceklerin varlığına ihtiyaçtı.

Meyvelerde sebzelerde hatta yer altındaki köklerde
Bu dünyanın dönmesini yaşamasını etkilesede
Yeni bedenler,yeni tohumlar ekilmese
İşte çürür yok olur toprak
Dünya ihtiyarlar
Döngü zorlaşır,kıyamet yaklaşır o zaman
Düzen bozulduğu an
Yok olacak bütün İnsan
05.05.2008
Bahattin Tonbul
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Yok Olacak Sevgiden

Yaylanın çevresine,girilmez içerisine
Çok bekledin yar sesine,duymadın mı hevesine
 Haydi gel yandan,yandan,çok sevmiştim oralardan
Geliver yaylalardan,seveyim yar seni candan

Giderim gider oldu,içimden dökülen oydu
Yar seni çok sevmiştim,yüreğim göçebe oldu
Oynadım her an güldüm,bak kollarım sana uydu
Tutmayacak dillerim,dudağım hep boya oldu

Karıştı duygularım,çabucak gittin bu elden
Sensiz olamıyorum,titreyen o ellerinden
İçemem artık suyu,akmayan çeşmelerinden
Tuta bilirsen beni,yar okuyum ezberimden

Hatırlaya bilirsen,ufkunu genişlet hemen
Unutma onu sende,can uzaklaştır beyninden
Belli olmaz o anda,yar göremezsin  perdeden
Tüm insanlarda vardır,yok olacak sevgiden
Bahattin Tonbul
8.08.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yok Olan Sevgilinin

Korkunun dolduğu bir gece
İçimde alabildiğine sıkıntı mı ne
Bilemiyorum ama her şeyi kaybettiğime
İnanamıyorum aşkımı yitirdiğime

İnsanlar ölünce aşk sevgi biter mi?
Bendeki aşk inanın daha kuvvetli
Sevdiğim yok,toprağa gitti gideli
Yakan ateşi dağlamış,adeta bedeni mi

Şimdi anlaya bildin mi?
Yok olan sevgilime olan aşkımın kuvvetlendiğini
Bak hala adını andıkça titreyen çenemi,
Bedenimi hatta tut sana iskeleti mi?
17.02.2008
Bahattin Tonbul
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Yok Oldu Seninle

Suç yapan unsurlar,çalışmaz oldular
Dilin hareketin,durdu son andılar
Arada görürdün,içini burktular
Yok oldu seninle,çektiğin acılar

Acılarına ben,derman olamadım
Yaralarını ben,belki saramadım
Seninle vardım ben,ruhumla bağlandım
Yok oldu seninle,günlerce ağladım
Bahattin Tonbul
26.09.2008
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Yok Oldun

Geçmişte geleceğin
Arasında tarihsin
Yıllarca göreceğin
Sebebi sen değilsin

Doğu ile batıyı
Bir birine bağladın
Geçmişinde çatıyı
Aşk yolunda dağladın

Kuzeyden güneyine
Çok incecik bel verdin
Buradan kara denize
Nefes alan yerdeydin

Sebepsiz uçan kuşun
Tek şahidi sen oldun
Evlerde olan duşun
İçindeyken yok oldun
Bahattin Tonbul
21.4.2010
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Yok Oldun Sabah

Bir gece önceden, ateşin çıktı
Bana bakıp sussup, gittin o sabah
Ayaklar morardı, yüreğin aktı
Bir söz söylemeden, yok oldun sabah

Ölüme yolculuk, desem olurmu
Toprağa konunca, bensiz solurmu
Çektiğin acılar, tüm kaybolurmu
Bana bakıp sussup, gittin o sabah

Baygın bakışların, hayattı bana
Verdiğin serinlik, sevdaydı cana
Kanser ilaçları,dokundu kana
Bana bakıp sussup, gittin o sabah

Emir vaki oldu, gönüller doldu
Yarinden ayrılan, güzeller soldu
Cennet bahçesinde, çiçekler yoldu
Bana bakıp sussup, gittin o sabah

Allah’tan gelene hesap sorulmaz
Hak yolunda seven,beden yorulmaz
İnkar eder isen, sular durulmaz
Bana bakıp sussup, gittin o sabah

Sensiz bu acıyı, taşımaz beden
Umudum tükendi, hastalık neden
Seven yürekleri, özünde eden
Bana bakıp sussup, gittin o sabah

Bahattin’in boynu, çaresiz bükük
Yıkılmış dünyası, hayali dökük
Ruhunda sevdası, içinde çökük
Bana bakıp sussup, gittin o sabah
Bahattin Tonbul
23.7.2012
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Yok Olma

Yüreğim kaynar durur
Aşk ile anar durur
Seven şu pasif gönlüm
Kendince oynar durur

Yari kaybetti gönül
Çiçek açar bayır gül
Yeşillikler kaplamış
Öter burada bülbül

Boynunu büküp durma
Ruhunu boşa yorma
Sevdamı unutamam
Yeter ki sen yok olma
Bahattin Tonbul
18.1.2009
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Yok olmak Kolay

Sormayın bana Nilgün nerde diye
Onu uğurladım sevdiği yere
Keşke birlikte gitseydik el ele
Canım sevgilim,sana güle güle

Çok zor geliyor,sen gittin gideli
Bu dünya hiç yerinde durmuyor belli
Ortalık soğuk,kar,fırtana rüzgarın ve yeli
İçimi adeta donduruyor,sensizliğin eseri

Yok olmak kolay,yaşamak çok zor
Sen kolayı seçtin,içimizde ki kor
Bu kalp bu bedende durdukca
Gel bir de acı çeken ruhuma sor

Ruhlara ölümsüz derler,acı çekermi
İçimdeki bu acı,hangisidir bilinir mi
Nilgünüm'ün ruhu şimdi ise oldu ebedi
Huzur içinde yatsın,bari o incinmemeli
22.01.2008
Bahattin Tonbul
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Yok Olmaz Hocam

Yok olmaz hocam,kimse silemez onu
O kadar hatıralar var ki,içimde doku
Onsuz bu dünya,bana elektrik şoku
Alamadım  çevremde onun gibi koku

Sanki alacağım o kokuyu mümkün mü
Çok farklı bir şey o baş parmak mührü
Başkası taşıyamaz o kokulu benim gülü
Ancak ona hastır onda bulunur bu ülkü

O yüzden Allah insanları bağlarken
Verdiği lütuf sevenler hep ağlarken
Koku sayesinde birbirlerini tanırken
Mührü odur aşıklar birbiriyle koklaşırken

26.01.2008
Bahattin Tonbul
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Yok Olunca

Hayatın bu kadar ince ve uzun
Bir yol olduğunu düşün sevdiğim
Bitmeyince anla artık sonsuzun
Yok olunca atlayıp da gelirim

Yaşarken de farkına varamadım
Gittin bu ellerden sende sevdiğim
Aşkını ben yüreğimde taşıdım
Yok olunca koşup sana gelirim

Sensizliğin acısını anladım
Uçtun bu yerlerden sende meleğim
Yaşarken de hasretine doymadım
Yok olunca koşup sana gelirim

Sevgi alıp kapatıyor hepsini
Acıların üstünü de örtüyor
Her zaman yaşam mücadelesini
Yok olunca birden bire bitiyor
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yok Olup Da Gitti Gönlüm

Yarim senden ayrılalı
Acın yüreğimde kaldı
İçim dışım seni andı
Yok olup da gitti gönlüm

Derelerin akışına
Şu gidenin bakışına
Mezarının ta başına
Yok olup da gitti gönlüm

İçimdeki yaran akar
Şu sevda da adam yakar
Bu yüreğim sona kadar
Yok olup da geldi gönlüm

Yeri göğü hep taradım
Yari de ben bulamadım
Onun için yanamadım
Yok olup da geldi gönlüm

Aşığım ben onu sevdim
Dilden dile hep söyledim
Onu yüreğime dizdim
Yok olup da gitti gönlüm
Bahattin Tonbul
23.10.08
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Yok Olur

Gönüllerde aşk başka
Yakıp yıkar kavrulur
Seven yürekteki aşka
Yel vurunca savurur

Aşkı yerde arama
O göklerde bulunur
Yüreklerde tarama
Sevmez ise yok olur

Gezemezsin güneşte
Aşkları da kaybolur
İçindeki ateşte
Yakar solar yok olur
Bahattin Tonbul
10.5.2009
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Yok Olur Şimdi

Kötü olan kimse, hakkı yitirir
Kendini sayarak, öyle bitirir
Gönül kervanını, yalnız götürür
Zalimin kalbinde yok olur şimdi

İnsanın kalbi, hakka bağlıdır
Seven yarim onu, bilemez şimdi
Gafilin kalbinde, şeytan ağlıdır
Nankörün kalbinde, yok olur şimdi
Bahattin Tonbul
1.6.2013
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Yok Olursan Bırakma

Acılar içinde yanardı yüzüm
Yarime bakardı,her iki gözüm
Ağzımdan çıkmayan o müthiş sözün
Beni yalnız koyup,sakın bırakma

Acılar içinde,sızlanır durur
Yarimin gönlünü,yakıp kavurur
Bensiz o alemde,onu kim korur
Beni yalnız koyup sakın bırakma

Kaybolursa eğer geçmişin özün
Yanan ateşteki,odunda közün
Eline alırsan,kapanan gözün
Yok olursan beni,sakın bırakma
Bahattin Tonbul
24.5.2009
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Yok Oluşuna

İçimdeki acı,bir damla çaydı
Seni gördüğüm an,İçime kaydı
Unutulmayan bir,sonsuz sevdaydı
Birleştiğimizde,yok olmasaydı

Kısa geçti bu can,İçimi yakan
Senin sevdandı,gönlüme akan
Kimselere deme,seni yaradan
Benim için yazmış,aşkı akıtan

Yaşanan tüm zaman,su gibi geçti
Ömrümün en güzel,yanı sevmekti
Bu sevgi bir acı,olup delmişti
Senin aşkın bende,bitmeyecekti

Yağma yağmur hasret,olmuşum suya
Suların  toprağa,çağlayışına
Arıyorum şu an,her yerde yoksun
Dayanamam senin,yok oluşuna
20.07.2008
Bahattin Tonbul
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Yok Sayamadılar

Zavallı insanlar,ne diye ağlar
Bedeni de almış toprağa koyarlar
Bu dünyada olan,aşkı unutmazlar
Ne olduklarını,hiç anlatamazlar

Üzüldüklerini,yar anlayamadım
Eş ve dost toplanmış,sebep soramadım
Ağrı sızıları,bak durduramadım
Boş olmuş dünya yı,can kaldıramadım

Sararmış ne varsa,yiyemedi dostlar
Bu dünyada olan,aşkı sormadılar
Süre hızlı geçti,yar doyamadılar
Geçmişteki anı,yok sayamadılar
Bahattin Tonbul
9.08.2008
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Yok Sayamıyor

Yüreğinde sönmüyor ateş yarin olmazsa
Almış onu yaradan nasıl basmış bağrına
Toprağa karıştırıp unutması zor ama
Anılar canlanıp,çoğalıyor anlasana

Yaşaması zor acılar çok kıvrandırıyor
Bu sevdamı sensizlik yakıp,yok sayamıyor
Bahattin Tonbul
14.10.2008
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Yok Sayan

Tam bir yıl oldu
Karşım da durup bitti özlemim artık
Demiştin bana
İçim titremiyor,eskisi gibi
Değil duygular
Gitti de azaldı
San ki öleceğini bilir gibi
Doymuştu özlediği köye
Bensiz gelmeyi artık istemiyordu
Söz verdim
Birlikte işte bu gün
Bu yaz
Onu bekledim her gün
Bur da
Bedeni Alaca'da
Ruhu her an bizimle bir arada
Hiç ayrılmadık
Her an yanım da
Bak dizildi şu an boğazıma
Gözlerim doldu,adını hatıralarını
Anarken
İçim burkuldu bir an
Haykırmak istiyorum durmadan
Çık gel artık,yutkunamıyorum
Sensiz olmaktan
Sensin beni,var edip bir an da yok sayan
Bahattin Tonbul
29.08.2008
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Yok Sayma

Yarini severken bitmese anlar
O ayrı olunca,hep ağlayanlar
Gönülden gönüle,uçmuş sevdalar
Beni bu alemde,sakın yok sayma

Karanlık gecede,geçmez o canlar
Yarinden ayrılıp,yakan o kanlar
Gönülden gönüle,uçan sevdalar
Beni bu alemde,sakın yok sayma
Bahattin Tonbul
9.1.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yokettin

Çok erken terk ettin, görmeden gittin
Yar bensiz dünyayı, erken terk ettin
Allah aşkına de, beni beklettin
Verdiğin sözleri, gerçek yokettin

Ettim etmesine, yari unutma
Sevdiğin güzele, söyle ne ettin
Bu yalan alemde, sakın uyutma
Geceye geçmeden, gündüz yokettin

20.3.2017
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Yokluğu Örtmüş

Sonsuz bir uykudan,kalkar gibiyim
Yokluğu örtmüşler,benim üstüme
Öznesi aşk olan,sevda tipiyim
Uçtuğun o elden,düşsen  pistime

Yalnız gidişini, bensiz yükledin
Çektiğin acıyı,nasıl ekledin
Yattığın mezarda,hakkı bekledin
Yokluğu örtmüşler,benim üstüme

Varedilmiş şehri, terk ediyorum
Suskunluklarımdan,çark ediyorum
Dipsiz bir kuyuda,can çekiyorum
Yokluğu örtmüşler,benim üstüme

Sıcak avucumda,bir buz sensizlik
Düşlerimden artan,anın bensizlik
Dudağımda ismin,yaran densizlik
Yokluğu örtmüşler,benim üstüme

Çaresiz hastalık, yakana düştü
Şiirlerim ölü,haykırış işti
Her gece bambaşka,darağaç pişti
Yokluğu örtmüşler,benim üstüme

Şahlanmış kırmızı kanım renginde
Bedensiz o ruhun,özün denginde
Atılan ciritler,yarin çenginde
Yokluğu örtmüşler,benim üstüme
Bahattin Tonbul
19.11.2011
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Yokluğun Sevilmiyor

Babayı kaybedince,insan büyüyorum der
Anneyi kaybedince,olgunlaşıp gülmüyor
Onların gölgesinde,rahat uyuyorum der
Hissederseniz her gün,yokluğu sevilmiyor

Dağlardan eser rüzgar,yağmur dolu bulutu
Alıp taşıyıp yazar,sevda dolu komutu
Anasız babasızsan,yaşam seni korkuttu
Yüreğinde taşırsan,olgunlaşıp gülmüyor

Güneşte yanan kızar,kaybetmesin aşkını
Gölgede yatan sızar,unutmazsın şaşkını
Koruduğun birisi,kaybolursa kış günü
Hissedersin sen her gün,yokluğu sevilmiyor

Büyüyorsun sen her gün,belki baba olursun
Kollarınla sardığın,çocukları korursun
Atasız bak büyüdün,nefes alıp solursun
Hissedersin sen her gün,yokluğu sevilmiyor

Anneniz yanınızda,yoksa soru soramam
Babasız yaşayan,çocuklara kıyamam
Korunacak birisi,olgunlaşmış yoramam
Hissedersin sen her gün,yokluğu sevilmiyor
Bahattin Tonbul
27.2.2011
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Yokluğunu Gidince Anladım

Ben çalışmak zorunda idim geçinmek için
İnan böyle olacağını önceden kestiremedim
Seni çok yalnız koydum bunu şimdi hissettim
Canım benim yokluğunu gidince ancak bildim

O kadar yalnızdın ki el işi,bahçe yetmezdi
Bütün zamanları,eğlenceleri sık boğaz ederdi
Benimle olduğun an hep sohbet eder,dertleşirdi
Canım benim yokluğunu gidince ancak bildim

Bu beni çok üzüyor yaşarken seni düşünemedim
Neler çektiğini inan bana dertlerini söylemedin
Belki çok değişik yollarla bana belli ifade ettin
Canım benim yokluğunu gidince ancak bildim

Evde her işi yapıyorum görsen zevk alırdın
Bu zevkin çoğunu yaşarken sana tattıramadım
Sen benim için her türlü yemeği anında hazırlardın
Canım benim yokluğunu gidince ancak ancak anladım
20.04.2008
Bahattin Tonbul
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Yokluğunu Özlerken

Tanır mısın tanımaz mısın bilmiyorum ama
Seni çok seviyorum beni kalbinde sakla
Bu dünyaya doyamadım sana ve hakka
İkiniz için  kavuşma gününü bekliyorum merakla

Nasıl bir tat nasıl bir haz olur hala bilemem
Yanınıza gelmeden ne olduğunu söyleyemem
Sohbet edip seni burda oturup dinlerken
Verdiğin hazı daha unutmadım yokluğunu beklerken
18.01.2008
Bahattin Tonbul
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Yoksa

Ağaç dalını doldurmuş sarkmış tüm meyveler
Tutun onları sakın kırmasın dallarımı dostlar
Altına destek verin ki o dalları yere düşürmesinler
Yoksa olgunlaşmadan hepsi birden toprak olurlar
Bahattin Tonbul
15.9.2009
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Yoksa Bir Sınav MI

Nilgün’üm nilgün üm açmıştın dünyaya be gülüm
Seninle doğdum seninle olmasını  isterdim sümbülüm
Çok yalnızım yalnızlık oldu bana adeta korkunç bir zulüm
Sensiz bu yaşam haram olsun istesen  senin için de ölürüm

Çektin gittin istemeden biliyorum yaşamayı çok isterdin
Allah böyle istedi sınav yapıyor bu ayrılıkla her ikimizin
Sensizliğinin benim içime bıraktığı acının o müthiş zulmün
Bir imtihan mı? Yoksa bir kader mi onu da gelince öğrenirim
24.06.2008
Bahattin Tonbul
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Yoksa Ölürüm

Yalnızlık acıdır,hasret korkusu
Yüreği sarmıştır,dumanı pusu
Aşk dediğin budur,dünyadır sosu
Kaybolmuyor içimden,ölüm korkusu

Saksıda duramam,nefes alamam
Dalıma konacak,bülbül olamam
Yarin hasretiyle,yanacak gönül
Ateşli bacada,duman yapamam

Toprağa karışıp,çıkan sümbülüm
Bedeni kaplayın,pembe bir gülüm
Bana uzanacak,dalda dikenim
Kökümden koparın,yoksa ölürüm
Bahattin Tonbul
9.3.2009
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Yoktu Gideceği Çat Kapısı

Ankara'da yoktu yakında gidebileceği çat kapısı
Çocuklar ile memleket arası tek tercih olan şansı
Büyük şehrin gürültüsü komşuların komşuluk sıkıntısı
Boğuyordu onu eğer olmasaydı Zeliş ile Zübüş akrabası

Yağmur yağınca toprak kokusu etrafa yayılır
Evde iş yapamayınca oturmaktan canı sıkılır
Arada sırada Demetevler'e iner orada dolaşır
Zeliş ile Zübeydeyi bulunca sohbeti koyulaşır

Başlar köy sohbeti hep hasretlik kokar
Onlar şehirde yaşamayı daha çok istiyorlar
Görüşmeler canımı biraz da olsa rahat ettiriyorlar
Zeliş ile zübeyde adeta ona moral depoluyorlar

Zübeydeler ev almış diye çok sevinirdi
Zeliha ile telefonda dedikodu ederdi
Aklı fikri onlarla yakın yerleşmekdi
Allah ona bu fırsatı bir türlü vermedi
05.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yoktun Neden?

Titreyen kalbi adeta yok etti
Sanal alemin için de eritti
Yakalarsan eğer huzur saadetti
Hepsi  ocağında sana hizmetti

Yana döne hep seni aradım ben
Bulamadım yanımda yoktun neden

Birden bire kararını vermişsin
Dünyaya veda etmeden gitmişsin
Candan sevdiğin yari terk etmişsin
De acelen neydi söylememişsin

Yana döne hep seni aradım ben
Bulamadım yanımda yoktun neden
Bahattin Tonbul
10.11.2008
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Yoktun Yanımda

Uykum kaçtı birden sen yine yoktun yanımda
Bakamadın ne sağıma nede soluma
İnan senin yokluğun sarmıştı telaşı hayatımda
Bakma bana öyle abdal abdal da dolaşma

Olmaz ölüme yiğitlik sarmaz kalbimi kin
Seni severken verdiğimiz sözler kesin
Ben sensiz bu dünyada yaşayamam bil
Ruhunu bıraktın serbest toprak oldu bedenin

Köksalacaktın dünyaya daha vardı isteklerin
Yazmışsın anılarına madde madde dua ettin
Lakin sen boynu bükük bıraktın sevdiklerini
Allah'da yanına aldı seni çok sevdiği için

Bahattin Tonbul
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Yokuş Gibi

Geçti ömrüm gitti diye
Bahar geldi yazı niye
İçimdeki hasretini
Atamadı gönlüm diye

Acıları kesemedim
Seni sonsuz sevemedim
Çabuk gittin bu ellerden
Veda bile edemedim

Kanatlanıp bir kuş gibi
Gökyüzünde uçuş gibi
Yüreğimde derin boşluk
Dağlardaki yokuş gibi
Bahattin Tonbul
26.4.2009
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Yolcu

Soğuk bir kış günü hastahane odası camı buğulandı
Beş ocak iki bin sekiz de bir yolcu toprağa işınlandı
Canım benim gözleri ile bana bakıp hiç konuşamadı
Bu yolcu yola giderken kefenden başka hiç birşey almadı

Biliyorum yolcu erzakını çok önce hazırladın
Yıllarca gönlün bol,hayırseverliğinle depoladın
Geride çocukların ve benim dualarımızla rahatladın
Acaba orda kiminle nerede kaldın nasıl konakladın

Yolcu dikkatli dinle bak hele bana da
Biz buralarda yalnız kaldık yetim bıraktın da
Evden çıkamıyoruz her şey seni hatırlatıyor da
Dikkat et yolculuk ne zaman kısmet bilmiyoruz dahada

Çok severdin gezmeyi eğlenmeyi ve gülmeyi
Değişiklikten hoşlanırdın giyiminde severdin sadeyi
Ondan sonrada sıkılsan bile severdin yolculuk etmeyi
15.03.2008
Bahattin Tonbul
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Yolcu Olmaktan

Öyle birşey ki bulunduğun mekan
Üstünde yaşayan insan
Hatta hayvan daha sayamadığım canlılardan
Sırasıyla faydalanılıyor birbirlerinden her an
Üstünde yürürken düşüyor toprağa belli bir zaman
Çok gezdim çok aradım seni
Durmadan bulamadım yok oldun her an
Usandım artık
Gel yolcu olmaktan
09.04.2008
Bahattin Tonbul
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Yolculuk Mu Var

Sevdiklerinizi incitmeyiniz
Onlarla arada,gezenlerin var
İncitmeyi sakın,düşünmeyiniz
Gurbet ellerine yolculuk mu var

Kapılıp giderim,aşk rüzgarına
Ayrılık bürünmüş,sevda garına
Misafir gelirsen,akşamlarına
Ufukta diyorum,bir yolculuk var

Beni terk edersen,sensiz olamam
Karanlık geceye,yalnız bakamam
Vefasız güzele,sevda takamam
Değersiz bir kula,yolculuk mu var

Ayrılık görülmüş,tutmuyor elim
Paytakça yürürmüş,kıvrılır belim
Hayali sürülmüş,konuşur dilim
Seveni boğacak,yolculuk mu var
Bahattin Tonbul
18.11.2010

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yolcuyum Arkadaş

Ben doğdum doğalı yolcuymuşum arkadaş
İçimde bazen sevgi bazende olurdu sırdaş
Gönlüne bak nice şahin olur bazen gardaş
Canım gidince anladım incitmeden helallaş

Yolumda bazen taş olur,toprak olur meydan
İçimden bitmiyor bu acı her tarafım perişan
Kalbime doluyor gözümün içine de dolmuş kan
Bir tarafım hüzün dolu diğer tarafım da heyecan

Sıra sıra durmuşlar yol kenarında bekliyorlar
Banada gelse kurtulsak bir an evvel istiyorlar
Acı çeken sırasız giden bir yerde birleşiyorlar
Ne olacak diye büyük heyecanla meraklanıyorlar

Her insanın hedefleri var seviyorsa hele bunlar
Bütün günler birbirini takip edip adeta yarışıyorlar
İstekler bitmiyor sonunda sona doğru yaklaşıyorlar
Vakit tamam işte o zaman yolcu olduklarını anlıyorlar
02.04.2008
Bahattin Tonbul
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yolda Gideni Dinlemiştim

Açım bugün yemek yemedim yolda gideni dinledim
Hırsız girmiş evine şaşırmış hangi çağdayız dedim
Görmüş hırsızı genç güçlü kuvetli bunu hiç işitmedim
En son ağzından çıkan acımaklı zavallıyı düşünememiştim

İşte hırsız biziz ona acıyan yaptığını mübah sayanlar
Çalışmak zor emek harcamadan cebe koyanlar
Geç kardeşim size derim onların sırtını okşayanlar
Uyanın artık doymaz onlar siz gibi olursa acıyanlar

Birinin malını almak onun yıllarca emeğini yok etmek
Hangi dinde bulunur başkasını pencereden izlemek
Veya canından can alıp onu bu dünyada öldürmek
Hepsi aynı yaşadığın ortamda huzuru öğrenmek
04.04.2008
Bahattin Tonbul
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Yoldu

Emmi dayı çok boldu
Hepside gönlümde soldu
Acısı tatlısı aniden kayboldu
Dereler akan sularla taşıp doldu
Bu yollar sevenlere apayrı bir koldu
Saçını başını hem seven hem ide sevmeyen
Aşıklarla tutam tutam göğsümden çekip yoldu
Bahattin Tonbul
1.4.2011
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Yoldurtmadım

Karanlıkta gönlümü
Dağda taşta bulsaydım
Yarsiz kalan ömrümü
Dostlarıma sorsaydım

Acıların bitermi
Gönül yardan geçermi
Beden toprak edermi
Baktırmadın sevdiğim

Gözlerimde yaşları
Kuruttun sen sevdiğim
Sana bakan kaşları
Yoldurtmadım sevdiğim
Bahattin Tonbul
21.11.2009
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Yoldurur

Okur sanda zor olur
Saç başları yoldurur

Seven yürek toz olur
Aşıklara koz olur
İçindeki sevdayı
Okur sanda zor olur

Güneş benzi soldurur
Anıları doldurur
Yare hasret olanlar
Saç başları yoldurur
Bahattin Tonbul
9.2.2009
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Yollarda

Üşürdüm kış geceleri yalnız
Senin yokluğunda
Uyuyamazdım bir bardak viski ile
İçimi ısıtsa da
Yerini tutamadı yeri boş olsa da
Söz verip de gelmedin
Yalnız kaldım o akşam da
Uyur gibi göründüm
Beklemiştim sabahı
Karyolamı bile açmadım
Ola ki gelirsin diye bir daha
Gözüm hep seni gözler
Baka kaldım
Yollarda
27.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yollardayım

Kar lapa lapa yağıyor
Uzun zaman yollardayım
Sevdan gönlümü sağıyor
Okyanusta sallardayım

Umut sevdaya bakıyor
Yüreğimden aşk akıyor
Acın içimi yakıyor
Uzun zaman yollardayım

Bekle sana geleceğim
Yürekleri deleceğim
Ben toprağı bileceğim
Uzun zaman yollardayım

Duydum beni özlemişsin
Rüyalarda gözlemişsin
Uzaklardan izlemişsin
Uzun zaman yollardayım

Dile benden ne dilersen
Anıları çok elersen
Boş kalbimi sen delersen
Uzun zaman yollardayım

Gülmedende vazgeçemen
Hakikatı tek seçemen
Yokluğunu ben biçemem
Uzun zaman yollardayım
Bahattin Tonbul
22.12.2012

Bahattin Tonbul
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Yolsanda

Hayalimden hiç gitmiyor o dünler
Uzak olanlara, hasret olsanda
Umutları tüketmiyor, son günler
Yüreğinde acıları yolsanda
Bahattin Tonbul
9.6.2012

Bahattin Tonbul
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Yolun İzlerim

Çok zoruma gider, sensiz bu günler
İçerim sızılar, yari özlerim
Hayalin kaybolsa, bitmez o dünler
Geri dönen diye, seni gözlerim

Uzaktan baksa da, ağlar gözlerin
Yüreğim yarılmış, dağlar sözlerin
Ruhumu kazımış, seni özlerim
Geri dönen diye, yolun izlerim

Dinler duy sesimi, candan sevdiğin
Limana oturmuş, acı verdiğin
Hüzün dolu yüzün, kimdir övdüğün
Geri dönen diye, yolun izlerim
Bahattin Tonbul
12.1.2016

Bahattin Tonbul
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Yolunda

Yoluna yol olayım senin
Yoluna gül dökeyim
Yolunda istersen ağaç
Yolunda ırmak olup akayım senin
Yolun karma karışık çakıl taşlı
Yolunda ince kum her tarafa saçtı
Yolunda meydan alabildiğine mekan
Yolunda sevgi aşk ayrı ayrı bir heyacan
Yolunda canım senmiydin bana bakan
Yol yolunda yolcu iken kalbimde yatan
Yolunda yürürken Allah'a kucak açan
Yolunda onunla kavuşacağız her an
Yolundayım bende bekliyorum bizi yaratan
Yolunda da sabırsızlanıyorum bu can sana kurban
02.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yolunda Değil

Yakın tarih başka, başka şeyler der.
Hiç kimse mükemmel, zorun da değil
Hayatında kişi, aşkı eğler der
Karekter bulmadan, yolunda eğil
Bahattin Tonbul
3.8.2016

Bahattin Tonbul
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Yorgun Meleğim

Sensizliğe alışamadım
Sesin ide tanır yüreğim
Giderkense karışamadım
Gecelerden yorgun meleğim

Gözlerim gözünden de dalgın
Aşkın tüm bedenimde salgın
El olmuşsun kalmamış fargın
Gecelerden yorgun meleğim

Aşkınla boğulmak isterim
Sana bağlanmış o hislerim
Sonsuzda kalbimde beslerim
Gecelerden yorgun meleğim

Yağmur oldum beni bilmedin
Yüzünden akınca silmedin
Gönülden gönüle girmedin
Gecelerden yorgun meleğim

Görülmezlerde sürgünüm ben
Bilinmezlerde dargınım ben
Aşkına divane olmuş ken
Gecelerden yorgun meleğim

Bahattin geçmişi arattım
Körpe umutları yarattım
Doğmayan ışığı karattım
Gecelerden yorgun meleğim
Bahattin Tonbul
12.7.2011

Bahattin Tonbul
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Yorgunum Kardaş

Yalnızlık içinde ömrüm geçiyor
Yorgunum yorgunum,yorgunum kardaş
Gittiği o elde,neyi seçiyor
Dargınım üzgünüm,durgunum kardaş

Belkide dönmeye,hiç niyeti yok
Hayali gözümde,hiç kıymeti yok
Onsuz aşktan başka,tek servetim yok
Dargınım üzgünüm,yorgunum kardaş

Bu alemde onsuz,başım hep darda
Özümdeki yara,inan çok zorda
Saçımı ağarttım,düşen ilk karda
Dargınım üzgünüm,yorgunum kardaş

Bu yük taşınılmaz,dua ederken
Hiç sormadın bana çekip giderken
Gönlümü kararttın,can terkederken
Yorgunum durgunum,yorgunum kardaş

Çaresiz sevdamdan,bir avuç sevgi
Çektiğim acıdan,oluşan mevki
Dilenmekten bıktım,son tutam övgü
Yorgunum yorgunum,yorgunum kardaş
Bahattin Tonbul
27.11.2011

Bahattin Tonbul
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Yorulacaksın

Canlı düşündükçe, hayal edersin
Hayatı andıkça, sarılacaksın
Yüreğin alevse, onu seversin
Kafanı kaldırıp, yorulacaksın

Dinleyin ey dostlar, dinleyin beni
Ateşin altında, durmuşum yeni
Gözden ırak olsa, severim seni
Gönlüne saldırıp, yorulacaksın
Bahattin Tonbul
13.4.2013

Bahattin Tonbul
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Yoruldum.1

Bak kaçyıl geçti senden uzakta
Senin Balıkesir’e bensiz gitmene dayanamazdım
Elini elimle tutup bırakmak istemezdim
Senden uzakta bir saniyeye tahammülüm
Yoktu
Dayanamazdım
Bak şuan ne haldeyim
Senden uzakta sensiz yapayalnızım hayatta
Geldesem gelirmisin acaba
Yoksa bensiz orada olmakmı istersin
Sensiz yaşamak çok zor artık
Öksüz bir çocuk gibi dolaşmaktayım
Yalnız sessiz ıssız sokaklarda

Yanında olup seni koklamayı nekadar arzulardım
Bilirmisin
Hiç ayrı olmasaydık keşke
Keşke demeseyim bu anlara
Şuan iki yabancı gibiyiz
El olduk sanki birbirimize
Geçmişe dönüp
Unutsaydık bu anları
Sevdanla yanıp tutuşan bedenim
Sensizliğe dayanamaz oldu
Kimbilir belkide mutlusun orada
Anlaşıldı
Daha nekadar sensiz kalcağım bu dünyada
Mahvolmuş birhalde
Ağlamaktan göz kapaklarım şişmiş
İnan senin kadar bende
Çok yoruldum
Bahattin Tonbul
2.8.2012

Bahattin Tonbul
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Yoruldum.2

Umutlarım sevdam aşkım isteklerim dileklerim
Rüyalarım ve hayallerim yoruldu
Her an senin adını kokunu aramaktan
Paramparça olan yüreğim sıkılmış bedenim
Her gece uykusuzluk çekmekten
Yıldızları saymaktan
Yalancı baharlar yaşamaktan
Yoruldum
Sevgimiz gülgibiydi biliyorsun
Ama şuan artık
Sanki bir diken
Ona sarılarak içime kan
Akıtmaktan haz alır oldum
Bilmem ama belkide yoruldum
Sensizlik artık ruhumda bir alev
Sevdamız ufkumda güneştir
Ya yaşanmış aşkımız mazi
Devamı cennet olsun
Herbiri  ikimize
Sevdiğim
Demem artık o zaman
Sevgilim ben yoruldum
Bahattin Tonbul
2.8.2012

Bahattin Tonbul
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Yoruldun.1

Ölüme gitmeden önce
Çok yoruldun
Sürekli neşeli görünmekten
İçin yanarken gülme maskesi takmaktan
Yoruldun
Eşine dostuna arkadaşlarına hoş görülmekten
Yoruldun
Üzüntülü olduğun anda
Sahte tebessüm yapmaktan yoruldun
İnsanların dertlerini dinlemekten yoruldun
Ağlamak istediğinde ağlayamamaktan
Yoruldun
Çocuklarıyın peşinden koşmaktan
Yoruldun
Kardeşlerine birlik beraberlik yardımlaşmayı
Anlatamamadan
Onların egolarını tatmin etmekten
Yoruldun
Kendi dertlerini içine atarak
Paylaşamamaktan yoruldun
Sevdiklerine sevdiğini söyledikçe
Anlaşılmamaktan
Geçmişi içinde yaşatarak anlatamamaktan
Yoruldun

Sen ki köydeki ormanın her ton yeşilinde
Koşup oynuyamamaktan
Bu yeşillik içinde yalnız kalmaktan
Korktuğun için
Yoruldun
Bahattin Tonbul
2.8.2012

Bahattin Tonbul
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Yoruldun.2

Denizin sularına boğulurken
Karanlığa esir olmaktan
Yoruldun
Çevrene hep güçlü oldun
Acılarını hissedirmedin
Çok yönlü marifetli zeki biriydin
Ama yoruldun
Tasarrufu yapar lüzumsuz harcama yapmaz
Yardım yapmayı ve paylaşmayı sever
Yaratıcı yeteneğinle
Yaratmayı yeniliği, giymeyi giydirmeyi
Hatta yedirmeyi çok isterdin
Yoksul çocuk gördün mü şefkatini
Esirgemezdin
Hep bunları yaşayıp yaşatırken ruhun
Yoruldu

Dost deyip dost olmayanlardan
Akraba dayı teyze darken yabancılaşanlardan
Kardeş deyip senden uzaklaşanlardan
Kısacası iki yüzlü insanların
Oyunlarından usandın ama
Onları kırmamak uğruna
Sessiz kalmaktan
Yoruldun

Çocukken fakir olmaktan
Gençken sorumluluklardan
Olgunlaşınca başkaları için yaşamaktan
Bitirdin zamanı
Geleceği
Geleceğe bağlı umudu
Tükettin duygularını
Ölüme gitmeden önce sen
Gerçekten
Çok yoruldun
Bahattin Tonbul
2.8.2012

Bahattin Tonbul
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Yorulmayan Sevda

Yorulmayan sevda, seni sorarsa
Al benisi seni, sakın salmasın
Ağlama günlerce, aşkı kararsa
At gitsin hasreti, yalnız olmasın

Vursun benliğine,  durdukça gelsin
Geçmişi bilmeden, gönülde elsin
Çileyi acıyla, umudu delsin
At gitsin hasreti, yalnız kalmasın

Yenik düşmüş bu aşk, sevda eline
Sazı kırılmadan, vursan teline
Yağacak yağmurda, akan seline
At gitsin hasreti, öksüz olmasın

Gün olur dönersin, söyle övgünü
Hayale bağlanmış, bitmez sevgini
Mazide bırakmış, herbir dengini
At gitsin hasreti, yalnız solmasın

Yanan ateşiyle, düşmüş bu yola
Sevgisi bağlanmış, girmiş kolkola
Can evinde taşır, hele ver mola
At gitsin hasreti, yalnız kalmasın

Bahattin ah eder, bunca zamandır
Buğday başakları, elbet samandır
Gönülde son bulan, aşkı yamandır
At gitsin hasreti, yalnız bulmasın
Bahattin Tonbul
29-6.2015

Bahattin Tonbul
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Yorulmaz

Yarin sevgisiyle,kaleler gibi sur olur
Gönül gözleriyle,boş yere hasret kurulur
Kaçıverip gitsen,o diyarlarda yar olur
Arayıp durduğum,sevda çekenler durulur

Ağlayarak sorma,bendeki acı gitmiyor
Gözlerindeki nem,sensiz ve bensiz bitmiyor

Gökyüzüne koyup,merdivenlerle çıkılsa
Bulut üstü durak,can aşıklara sorulsa
Sevenlerin dili,dişi yar diye sıkılsa
Dağ yolunda koşan,yaşayan yürek yorulmaz
Bahattin Tonbul
7.9.2009

Bahattin Tonbul
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Yosunları

Şair başka ozan başka
Sevip sevilmeyen aşka
Yüreğindeki sevgiyi
Tutamazsın sen bambaşka

Hayat dediğin olgudur
Kalplerdeki dolgudur
Yarin doğunca ateşi
Yakacağı yer koltuğudur

Düşünmeyin can bunları
Sevda yakan odunları
Bedenimi saran aşkım
Tutu vermiş yosunları
Bahattin Tonbul
22.2.2009

Bahattin Tonbul
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Yufka Yürektin

Bir yıl olmadan mezarın çökmüş
Seni sevip de yanına alan
Arkandan yağmur rahmeti dökmüş
Kanatlar takıp göğe uçuran

Hemen üstüne çiçekler ektim
Kokular sürüp yanına alan
Acı sevgine hürmet etmiştim
Melekler gibi kalbini tutan

Toprağa katıp acı yutulan
Hakkı hak bilip merhamet ettin
Sessizce kalıp dili tutulan
Bu alemde sen yufka yürektin
Bahattin Tonbul
26.03.2009

Bahattin Tonbul
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Yum Gözünü

Hayatını sevdiğine adıyor
Gönüllere ateşini   satıyor
Seven gönül bedenine katıyor
Yum gözünü ebe oldun bakıyor

Nasıl bir aşk anlaması zor olur
Yanar yürek tutuşursa kor olur
Yarsiz dünya alışması mor olur
Yum gözünü ebe oldun cur olur
Bahattin Tonbul
26.4.2009

Bahattin Tonbul
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Yumuşak Yüreğini

Hele Akbaş dağlarının eteğinde serin ırmakların akıntısı
Döndürürdü başını çiçek toplamaktan
Çok severdin mantarı,
Ismarlardın Ankara'ya ta oralardan
Nasıl da iştahla yerdin onları azar azar ayırtarak
Hasret kalmış sevgili gibi,özlemle bakardın hepsine
Tek tek temizler közlerdin yumuşacık ellerinle
Kıskanırdım onları bu kadar sevmeni
Şimdi anlıyorum bu hareketlerinin sebebini
Hasrettin ayrıydın onlardan
Kokusunu özlermişsin hepsinin demek ki
Şimdi benim seni özlediğim gibi

Keşke keşke bulsam geri dönsek eski günlere
Bende azar azar yemezmiydim doyasıya
Şuan
Bensiz olan yumuşak yüreğini
Bahattin Tonbul
22.10.2009

Bahattin Tonbul
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Yutamam

Acıları çok tuttun
Dermanı da unuttun
Hasret kalan yürekte
Sanki sende umuttun

Bırak ayrı yaşasın
Gönüllerde maşasın
Dağların tepesinde
Irmak olup taşasın

Yari bur da tutamam
Aşkını unutamam
Yaptığı lokmaları
Onsuz inan yutamam
Bahattin Tonbul
24.4.2009

Bahattin Tonbul
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Yutar

Dostlara sorsam,içim kudururdu
Çektiğim hasret,yavaş yavaş yakar

Seni seven şu gönlümün acısı
Atsam genelde, yatar dururdu
Ayrı kalan şu kocaman gönlümü
Dostlara sorsam,içim kudururdu

Ruhumu tutsan,yüreklerde yanar
Aşkımı bulsan,sevenler yas tutar
Yağmur yağınca,toprak suya kanar
Çektiğim hasret,beni de yutar
Bahattin Tonbul
3.2.2009

Bahattin Tonbul
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Yutar İnsanı

Sevdiğin kişiyle, yaşamak değil
Uzakta kalsa aşk, yürekte durur
Birlikte olmadan, umutla eğil
Aşkı yaşatmaksa, kalblere vurur

Sevgi insanlarda,  ateş gibidir
Görülmezmiş ama, yakar insanı
Aşkı tadan doymaz, gönül tipidir
Bırakmazmış teni, yutar insanı

Olmasada dünya, yaşar o eller
Dağ taş dolmuş kokar, solmaz o güller
Yarinden ayrılsa, mahsun bülbüller
Bırakmazmış teni, yutar insanı
Bahattin Tonbul
13.4.2013

Bahattin Tonbul
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Yutkundun

Yüzbin kilit vurmuş, o yar diline
Ölüme giderken, neden suskundun
Gizlenmiş sevdan da, kanser biline
Kayboldun  soğukta, bensiz yutkundun

Adını koymadan, geçmişsin burdan
Zamanı hoyratca, harcadın ondan
Geceler tükenmez, yalınız kardan
Kayboldun  soğukta, bensiz yutkundun

Ağzıyın tadı yok, yutkunsan zehir
Gözleri durmuyor, sanki bir nehir
Elleri tutmuyor, felç oldu zahir
Kayboldun  soğukta, bensiz yutkundun

Yüzünde kıymeti, ellerinde kış
Kime kızgınsın de, o nasıl bakış
Hayat geldi gitti, zamanı akış
Kayboldun  soğukta, bensiz yutkundun

Kurt sofralarını, kime anlatsam
Nasıl anlatsam da, yare bağlatsam
Şarkılar tükenmez, sazı çınlatsam
Kayboldun  soğukta, bensiz yutkundun

Bahattin şafakta, içini döker
Sağanak altında, umudu eker
Olduğum her yerde, yaramı diker
Kayboldun  soğukta, bensiz yutkundun
Bahattin Tonbul
12.8.2015

Bahattin Tonbul
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Yutma

Sonsuzda bekler misin
Söylediğini uyutma

Sevda çiçeğim misin
Koklayıp sever misin
Yüreğinde aşk başka
Sonsuzda bekler misin

Aşkı birden unutma
Seven yari bir tutma
Dedi kodu çok olur
Söylediğini uyutma
Bahattin Tonbul
8.2.2009

Bahattin Tonbul
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Yutmadın

Acıları ellerinle açmadın
Gurbet elde yalnız kalan canını
Anıları rüyalarda saçmadın
Çok çalıştın çözü verdin yanını

Gökyüzünde yalnız duran yıldızsın
Sevdaları bir kenara koymadın
Hasret kokan göğüslerde yalnızsın
Yaraları parçalayıp oymadın

Bir aşağı bir yukarı bakarken
Berrak suyu ellerimle tutmadım
Çeşmelerden derelere akarken
Dillerini damla,damla yutmadım
Bahattin Tonbul
5.9.2009

Bahattin Tonbul
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Yuttun

Benden uzaklaşırdın
Sancılarını yuttun

Gönüllerde taşırdın
Yar bana alışırdın
Seni seveyim derken
Benden uzaklaşırdın

Acılarını tuttu
Benim için umuttun
Yüreğimde sakladım
Sancılarını yuttun
Bahattin Tonbul
12.2.2009

Bahattin Tonbul
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Yuvada Yapmış

Maalesef yaşayan,tek gerçek ölüm
Bedenlere dolan,sevgidir gülüm
İçimi kaplayan,yarime deyin
Baharda çiçeği açan sümbülüm

Çok uzaktan gelir,sevda kokusu
Dumanı yoktur ki,kalsın tortusu
Ayırtmayın bizi,sevgili dostlar
Karışmış toprağa,çiçek ordusu

Almış sevdiğimi,bağrına basmış
Her iki yanına,kanatta asmış
Allah’ım kalbine,ne taktı ise
Bulutlar üstüne,yuvada yapmış
Bahattin Tonbul
9.3.2009

Bahattin Tonbul
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Yüklü Yüreğin

Nefes almak içindi hayat
Neylesin parayı malı mülkü
Cananı  alıp göğsüne dayat
İşte o zaman yarsiz
Dünya sanki eskimiş bayat
Olmazsa çekersin
Yapayalnız hasreti
Ilık ılık rüzgarlarında da
Serinlersin
Yürek yangınımıdır ne o
Artık çekiverirsin kabuğuna
Bir elinde özlem diğerinde
Umut sarmış bedenini
Tutu versen hepsini birden
Bensiz sevda yüklü yüreğini
Bahattin Tonbul
4.12.2011

Bahattin Tonbul
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Yüksek Lisans

Oğlumda uyumamış kararsız baktım o da sabahlamış
Beni hatta seni düşünmekten kendini men edememiş
Mastır yapmak tekrar okuma kararını sonraya ertelemi
Olmaz git hemen okula dedim,o da kararını değiştirmiş

Beklemiş yavrum benim zorlanacağımı hesap ederek
Maddi olarak rahatlar, diğer döneme başlarım diyerek
Bu işi aklı sıra ertelemiş,buna sabah kararını vermiş
Anlatınca kızdım,bu işin parasına Allah yardım edecek

Şaşırttı ve şu an yazılmak için bankaya otuz lira gerekti
Hemen benim,Ecem'in ve kendi cebindekilerle temin etti
Gördünmü hiç paramız yokken yaradan ona buldurdu
Oda sevinerek parayı yatırıp evrakları teslim edecekti
05.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yüreği

Tartarsa kalbi ayağa kalkar
Seven yüreği,titretip bakar
Umut dileği,rüzgara katar
Sevda dediğin,dillerde akar

Tutamaz eli,dönmezse dili
Unutma sever seni yüreği
Bahattin Tonbul
9.1.2009

Bahattin Tonbul
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yüreği Ateş

Yüreği ateşli, umutlu insan
Kusuru kapatan, açık aramaz
Kırılsanda bilmez, vefakar insan
Başkasını sevmez, olmaz yaramaz

Görmediğin sevda, durur içinde
Güzel dostlarını, taşır içinde
Günün aydın olsun, kalbin içinde
Başkasını sevmez, olmaz yaramaz

Hayalinde renkler, sevgi gönlünüz
Eksilmez gülüşün, bakar yüzünüz
Hiç eksik olmasın, aşktır özünüz
Başkasını sevmez, olmaz yaramaz

Sevip pişman olma, hayat kısadır
Elindeki zopa, belki asadır
İyi davran ona, aşk bir yasadır
Başkasını sevmez, olmaz yaramaz

En kötü arıza, tanımaz engel
Akıllı olunca, demeden döngle
Aptal olma sakın, her sözü çengel
Başkasını sevmez, olmaz yaramaz

Bahattin seviyor, yüreği güzel
Sonbaharda yaprak, döşerse gazel
Anılar yaşatır, geçmişi özel
Başkasını sevmez, olmaz yaramaz
Bahattin Tonbul
8.3.2016

Bahattin Tonbul
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Yüreği Olsam

Göğsünde ateşin, doğduğu anda
Aşkımı ısıtan güneşi bulsam
Umudu yok eden, toprağa bakıp
Koyduğum mezarda, sevdamı alsam

Sensiz olsam hala durur nefesim
Hakikat uğruna duyulsa sesim
Düştüğüm sevdayı sarmış kafesim
Sardığım mezarda, yüreği olsam
Bahattin Tonbul
13.4.2013

Bahattin Tonbul
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Yüreğim

Hani beni sevmezdin
Bu diyarda gitmezdin
Hasret koyup ezmezdin
…………….Unutmadı yüreğim
…………….Yerin cennet köşesi
Elinle tutamazsın
Huzuru bulamazsın
Ayrıca kalamazsın
…………….Unutmadı yüreğim
…………….Acın neyse dileğim
Huzurlu musun yarim
Sen gidince bekarım
Sessiz kalan o zalim
…………….Ayrı durmaz yüreğim
…………….Seni candan seveyim
Gelir isem arkandan
Gönül yakıp bakandan
Anıları yakandan
…………….Kaynar  ise yüreğim
…………….Ateş yakıp güleyim
Derelerin bayırı
Sevenlerin hayırı
Bataklıkta çayırı
…………….Bulur ise yüreğim
…………….Alıp sana geleyim
Karanlıkta ışığı
Seven yarin aşığı
Yemeklerde kaşığı
…………….Tutar ise yüreğim
…………….Sevda nedir bileyim
Bahattin’im ararım
Dağı taşı yararım
Tatlı acı kararım
…………….Duyulmazsa yüreğim
…………….Sensiz anı sileyim
Bahattin Tonbul
23.2.2010

Bahattin Tonbul
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Yüreğim Bitirmeden

El açtım tanrıya hepten
Seni alıp gittin benden
İçimdeki yara dünden
Bu yüreğim yanar iken

Karıştın toprağa birden
Şu gönlümü düşünmeden
Ruhun ayrıldı bedenden
Bu yüreğim tükenmeden

Bu dünyada bir tek seven
Sevdiğinden ayrı düşen
İlk aşık da değilsin sen
Şu yüreği bitirmeden
Bahattin Tonbul
25.10.08

Bahattin Tonbul
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Yüreğim Elimde Kaldı

İlk gördüğümde vurmuştun beni anlayamadım
Çok dolandım etrafında kendimi kurtaramadım
Nasıl bir mermi nasıl bir silahtı inan anlayamadım
Baksana yüreğim elimde kaldı onu bile tutamadım

Yıllarca bakışların esir etti beni sana bağladı
Seven bir ben değil ellerim kollarım seni aradı
O kadar güzel kokunda  vardı ciğerimi dağladı
Baksana yüreğim elimde kaldı ruhum sa doymadı

Birden hastahaneye düştün gücün kayboldu
Bense destek için varım yoğum yokoldu
Silahın kınına mermisiz koymuştum yoktu
Baksana yüreğim elimde kaldı ruhumda doydu
01.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yüreğim Hop Hopluyor

Bu dünya ne zaman çökecek diye beklerken
Bir taraftan doğumlar diğer taraftan çiçekken
Çoğalıyor daima her an buraya ağırlık eklerken
Nereye kadar çeker bilmem bu denge varken

Kimi eriyip toprak oluyor kimide  tohum
Her yerler olmuş yıl geçtikçe boğum boğum
Hayvanlar insanlar yapıyor durmadan doğum
Bunlarda büyüyüp ağırlaşıyorlar oluruz kördüğüm

Topraktan taştan kat kat evler yapılıyor
Bazen deprem denip onlarda yıkılıyor
Milyonlarca ağırlık bir araya konuyor
Bu dengeyi bu dünya nasıl sağlıyor

Her halde hiç bir şey yoktan var olmuyor
Var olanlar şekil değiştirip burda duruyor
Öyle ise söyle şimdi benim yarime ne oluyor
Hangi şekile girdi ise yüreğim hop hopluyor
15.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yüreğim Kurumuş

Baksam uzaklardan, senin yüzüne
Kokunu duysamda, ağlar gözlerim
Bir kere dokunsam, yerde izine
Yüreğim kurumuş, bitmiş sözlerim

Şarkılarda güzel, söylenir adın
Dillerim  titriyor,  alınmaz tadın
Bu derde düşmeden, benimdin kadın
Yüreğim kurumuş, bitmiş sözlerim

Bir yer var bilirim, gezersin orda
Herşey söylenmiyor, özlemin burda
Yaklaşta duyayım, yürülmez karda
Yüreğim kurumuş, bitmiş sözlerim

Acıyı tatmadan, bilemezdim ki
Ağrıyı çekmeden, hissetmezdim ki
Parçalansa gönül, silemezdim ki
Yüreğim kurumuş, bitmiş sözlerim

Haykırsam sesimi, duyar mısınız
Bekletsem aşkıma, uyar mısınız
Bensiz gökyüzünden, kayar mısınız
Yüreğim kurumuş, bitmiş sözlerim

Anlatamıyorum, aşkım bambaşka
Mısralar yetersiz, sönmemiş aşka
Hayaller bağlamış, sevenler başka
Yüreğim kurumuş, bitmiş sözlerim
Bahattin Tonbul
26.8.2013

Bahattin Tonbul
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Yüreğim Param Parça

Öyle bir dertliyim ki,keşke anlatabilsem
Yüreğim param parça,hangisini söylesem
Sevdamız bir balonmuş,keşke patlatabilsem
Bulunmaz çareleri,bir arada eylesem

Sana olan hasretim,aşkla içimi yakar
Kahbe felek vurmuş,acısı tene akar
Gözleri çakmak çakmak,ateş dolmuşsa bakar
Ciğerim param parça,hangisini söylesem

Yılların esintisi,bedenime aşk dikti
Başımdaki saçları,istenmiyerek döktü
Sevdası pelte pelte,özlemi hepten çöktü
Yüreğim parça parça,hangisini söylesem

Hayatın anı dolu,sen gidince biz durduk
Geçmişi yaşatınca,sevdasına ad sorduk
Gece karanlıklarda,hayalini hep kurduk
Yüreğim parça parça,hangisini söylesem

Gökyüzünde yıldızlar,birbirine uymadı
Beni yakan meleğim,gerçektende duymadı
Ruhumdaki yarayı,aşk deyipde saymadı
Yüreğim parça parça,hangisini söylesem

Bahattin bakar oldu,yaşamdaki son sete
Sevdiği can güzeli,erken gitti gurbete
Arkasından çok koştu,düşmüş o internete
Yüreğim parça parça,hangisini söylesem
Bahattin Tonbul
6.11.2011

Bahattin Tonbul
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Yüreğim Sevdiğim Nerde

Bakın bendeki yara nasıl iz koymuş gönlüme
Yarim gidince hatıraları hep duruyor  cebimde
Hiç birşeyi ayrı değil tek tek sıralamıştım içime
Yetmedi yazdığım her satır yüreğim sevdiğimde

Sokaklarda işyerimde yaptığım tüm sohbetlerde
Ne kadar çok iz bırakmışsın yaşadığım her yerde
Gözlerim dalıyor her an sen varsın boşluğun içinde
Belki yüreğim bedenim ama ruhen sevdiğim nerde
13.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yüreğim Tükenmeden

Sevgiyi arayan beden
Aşkım yok olmuyor neden
Günlerce görmeyen gözden
Ayırtmıyor yüreğimden

Senin için tüm gönlümden
Acılar gelir eskiden
Unutma hiç geçmişi sen
Bu yüreğim tükenmeden
Bahattin Tonbul
25.10.2008

Bahattin Tonbul
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Yüreğim Ve Bedenimde

Söyle Allah aşkına
Sen nasıl bir meleksin
Bu dünyada gezerken
Hiç mi kalp incitmezsin
Bedenimi sarmışsın sanki bir kelebeksin
Gökyüzünde uçup da nerelerde gezersin
Bazen bir bardak şarap içinde
Bazen de bir testinin dibinde
Arardım seni
Bulamadım yerinde
Dur da söyle
Nerdesin kiminle
Dayanamaz oldu
Yoruldu
Artık yalnız kalan
Şu yüreğim ve bedenimde
Bahattin Tonbul
28.1.2009

Bahattin Tonbul
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Yüreğimde

Adını söyleseler ağlayacağım
Biçare aklım fikrim onun gözünde
Anılara hiç dokunmayacağım
Kokusu çıkmaz hiç
Yüreğimin özünde
Gücün şarkılarda kalmış
Yıllar yaşlandırıyor
Aynalara bakmayacağım

Yarsiz geçen her gün
Rüyalarımda bitiyor
Sevdam dostlarla pekişiyor
Unutamıyorum yaşadıklarımı
Hiç dikiş tutmuyor
Sensiz  yarsiz yüreğim
Bazı gölgeler titriyor sensiz
Dostlar bir bir eksiliyor
Geceler kanıyor sonsuz
Sevda dolu yüreğimde
Bahattin Tonbul
24.12.2011

Bahattin Tonbul
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Yüreğimde Erirsin

Aşk
Yaranızı
Tüm acınızı
Ufka baktığınızı
Hatta yaptırdığınızı
Çıkmaz içerimdeki sızı
Kutlarım sizi ve sevdanızı
Allah sevdiklerine kavuştursun
Acılarını vermesin hatta tattırmasın
Sevmek çok güzel,sevgiyi kaybedince
Yok olur yaşadığın tüm dünyan birden bire
Yakaladığın sevgi tanrıya gider unutma sözümü
Bütün hatıraları,yüreğinde hisseder,taşırsın  olanları
Anlayamazsın  ruhunda karıştırdığın aşkın maneviyatını
Gönüllere girmiş bunca yıl,sevip sevilenlerin oluştuğu ateş
Bazen tütmüş uzaklarda dolanmış kokusu sevdalıların yüreğine
Bakma bana öyle içerimdeki yaransızlar durmadan onun isteğiyle
Dağılınca anlayamaz bedenler titreyip verir aşıkların eşliğinde
Anada babada yarda bulursun,onların hasreti ile kavrulursun
Güneşin yaktığını zannedip çölde yaşayanı  savunursun
Akşam oldu mu esen kum fırtınası suratını parçalar
Anlayamadın hala nerde taşıdığın Allah korkusu
Saklayamazsın inkarda edemezsin hepsini
Bir bir anlatırsın bütün gerçeklerini
Seni sevenlere söyleyi verirsin
Sesin çıkarsa eğer dersin
Seni tanrım beğensin
Yüreğimde erirsin
Beni de seversin
Canım yarim
Tek aşkım
Dersin
Bahattin Tonbul
11.3.2009

Bahattin Tonbul
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Yüreğimde Sarmaşık

Oluşan tüm yağmurlar,gönüllerde parlıyor
Damla,damla buluşan,kalpleri çalkalıyor
Islanan tüm bedenler,vücudunu kaplamış
Şifa arayan melek,kanat çırpıp kaçıyor

İçindeki aşkımı,ortaya atıp gitme
Beni de ulu orta,yalnızlığa terk etme

Güneş umut yar ışık,hayat karma karışık
Seni seven şu gönlüm,kokuna da alışık
Atma beni içinden,hasret bile olsam da
Yari beklerim elbet,yüreğimde sarmaşık
Bahattin Tonbul
22.2.2009

Bahattin Tonbul
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Yüreğimde Yaran

Yüreğimde yaran, hala kanıyor
Hayat devam eder, haberin var mı
Umudum mezardı, seni arıyor
Hayalin karşımda, haberin var mı

Ne kadar ağlasam, unutmam seni
Gönlümün mahpusu, bırakmam seni
Kalbimdeki yerin, tek sahibesi
Hayalin karşımda haberin var mı
Bahattin Tonbul
23.11.2013

Bahattin Tonbul
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Yüreğimdeki Ateş

Yüreğimdeki ateş, hayallerle doluydu
Ruhumdaki özlemi, besleyen sevdan oldu
Yeniden  doğan umut, aşkımızın yoluydu
Kaybetmekten yılardım, sevgilim toprak oldu

Birlikte huzurluyduk, onu çok özlüyorum
Eğriler arasında, dünyamda gözlüyorum
Yıldızların kaysada, yalınız izliyorum
Kaybetmekten yılardım, sevgilim toprak oldu

Yanlışlar arasında, nasıl bıraktın beni
Gittiğin o cennette, dururmu kokan teni
Sevdiğim son güzelin yüzünde durur beni
Kaybetmekten yılardım, sevgilim toprak oldu

Yarım kalan çayımla, bir adım daha attım
Sen olmadan bu yerde, inan hep yalnız yattım
Vedalar ayrılıklar, bir karış suda battım
Kaybetmekten yılardım, sevgilim toprak oldu
Bahattin Tonbul
 21.12.2014

Bahattin Tonbul
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Yüreğimden Silemedim

Yoksun sen artık yanımda
Bedenim bomboş manasız
Evde sokakta kanımda
Toprakta yarim anasız

Sofrada yenen yemekler
Tadına can doyamadım
Tuz katmadığın ekmekler
Kurudu sulayamadım

Hasret bıraktın bizleri
Tek başıma dilemedim
Gönlümdeki o izleri
Yüreğimden silemedim
Bahattin Tonbul
5.9.2009

Bahattin Tonbul
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Yüreğime

Sana olan şu gönlümde
Kimselere yar diyemem
Birlikte geçen ömrümde
Acı çeker dur diyemem

Karanlıkta aşkı tutmak
Terk ederse yarim beni
Anılarda yar uyutmak
Resimlerde sakla beni

Elerinle çizemezsin
Bedenime sarsam seni
Sevdaları ezemezsin
Yüreğime soksam seni
Bahattin Tonbul
26.7.2009

Bahattin Tonbul
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Yüreğime Yer Ettin

Düşünce kadar derin ulaşılmaz bir hedefdin
Şarkılara sığmayan sen başka bir güzeldin
Cümleler yetersiz gelir nerden aklıma girdin
Yüreğime yer ettin sen acımı çok derinleştirdin

Bir bülbül baharda şenlenir,kırda açar gül
Gül ki her tarlada üstüne konup öten bülbül
Tane tane seslenir toprakta yatacak gönül
Yüreğime yer ettin sen acımı çok derinleştir

Bir bedende yaşayan kalb di o; bir madde de sevgi
Bazen çok açık şeffaf olur bazende  çok karanlık gizli
Onu tanımlamak çok zor söylediklerim bile yetersizdi
Yüreğime yer ettin sen acımı alabildiğine derinleştirdi
1.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yüreğimi

Unutmam seni canım yar
Aşkından dünya yanar
Gönlüme sensizlik ayaz
Yaralar durmadan sızlar

Tut tuta bilirsen beni
Götür sensiz yüreğimi

Aç yüzünü can göreyim
Seni yürekten seveyim
Bensiz olan bedenini
Kimselere göstermeyim

Tut tuta bilirsen beni
Götür sensiz yüreğimi
Bahattin Tonbul
4.1.2009

Bahattin Tonbul
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Yüreğimi Görürsün

Karşılaşmıştık caddede her ikimiz
Konuşmadık göz göze geldik biz
Aşkımız ümidimiz ve sevgimiz
İnanın bu acının içerisindeyiz

Korkarak bakardı o  gözlerin
Neden o sevgini içinde gizledin
Vermedin elini elime hiç anlamadın
Aşkımı yıllarca yüreğinde sakladın

Baktıkca semaya ağlayarak
Göz yaşlarım akardı sel gibi
Hıçkırıklara dolardı içim acıyarak
Severdi seni sonsuzluğun sebebi

Yanağım yanağına değsin öpüşsün
Ellerinle ellerin birleşerek tutuşsun
Yılların hasreti içerime gömülsün
Koyamam yalnız yüreğime üşürsün
01.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yüreğimi Üşütür

Nerde ben bir kış görsem, yüreğimi üşütür
Ateş göğsümü sarmış, sebebini bilemem
Özlem dolu yaralar, ben olmadan üşütür
Sargı bezi haltetmiş, yar olmazsa dilemem

Taşıması çok ağır, seven gönüllerini
Aşkın sevdalısıyım, duysam amellerini
Söylemekle kaybolmaz, yarin hayellerini
Hasret onu mahvetmiş, yar olmazsa gelemem

Nerden gelir bilemez, seyretsende herkesi
Yaşadığın anılar, hayatın elensesi
Öyle bir yol bulmuş ki, uzaktan gelir sesi
Özlem onu mahvetmiş,  yar olmazsa gülemem
Bahattin Tonbul
9.10.2016

Bahattin Tonbul
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Yüreğimi Yakan

Aşkını unutamam bir tanem sen nerdesin
İçimde yanan bir damla kordan olan ateşsin
Bir gözcük de kızıllık var oradaki de sensin
Yüreğimi yakan yaşamımı sağlayan bir nefessin

Belki çok yakındasın beklide uzakta değilsin
Sen beni görürsün ama aramızdaki perde insin
Yara dana söyle seni çok seviyorum beni affetsin
İçimdeki acı sönmesin yansın sana acı çektirmesin

Ben yer yüzünde güneşi ayı yıldızı ve havayı kokluyorum
Meyvesini yiyor,denizinde yıkanıp sularından içiyorum
Sen orada nerde ne yer ne içersin hiçbir şey bilmiyorum
Yara dana söyle sevgilim seni ben canımdan çok seviyorum
31.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yüreğimi Yakıyor Canım

Sensiz bir pazar sabahında yine içim hüzün doldu
Kızım Ecem salonu süpürdü,Selcen kahvaltı hazırlıyordu
Oğlum Gökcen daha uyanmadı yatağında yatıyordu
Bense seni sensizliğimi yavaş,yavaş şiirlerimde arıyorum

Ne söylerdin bilmem seni andımı gözüm sulanıyor
İçim kalkıp hıçkırarak yüreğimi  acı ile dağlıyor
Boğazıma o zaman bir şeyler düğümlenip boğuyor
Konuşamaz oluyorum o zaman adeta beynim daralıyor

Canım benim neden neden hak ettik mi bunu biz
Ben bu haldeyim kimbilir sen ne yapıyorsun bizsiz
İyi kötü çocuklarla konuşup avutuyoruz birbirimizi
Sen canım yanında birileri var mı yalnız kimsesiz

Çok zor bu aşamaları yaşamak dayanmak canım
İlerisi ne olur hayat bence pek anlamsız bir tanım
Soldu benzim renk kalmadı yüzümde bence kanım
Yüreğimi yakıyor canım hatırladıkça bütün hatıraların
16.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yüreğimin Üstüne

Sürgüne mi yolladın,sahte gülüşlerini
Kapattığın gözlerin,kar toplamış üstüne
Sevdamızı sarardın kırılan dişlerinle
Gül dedin de gül açtı yüreğimin üstüne

Ellerinle açarken,dudakların yarıldı
Dileriyle tutuşmuş,sevgileri darıldı
Zebaniler toplanmış,rüyalarım sarıldı
Gül dedin de gül açtı yüreğimin üstüne

Sabahın ışıkları,cennetine kaydetmiş
Günahsız olanları,savdasını hapsetmiş
Rabbimden aman dile,gönüllere garketmiş
Gül dedin de gül açtı yüreğimin üstüne

Secdeye akın ettin,sevgilim gelir diye
Sevdasına hükmettin,acısı titrer diye
Cürümleri zikrettin,günahsız kalsın diye
Gül dedin de gül açtı yüreğimin üstüne

Ümit verme seversen,yarini kıskanırdım
Yazdığım her şiirde,aşkımı anlatırdım
Gece hayaller edip,düşmanlar çatlatırdım
Gül dedin de gül açtı yüreğimin üstüne

İçi yanarken gülmüş,düzenleri bozulmuş
Rüyaları gelişmiş,sevenleri yozulmuş
Aşkı yaşamak buysa,ölüm cana kozolmuş
Gül dedin de gül açtı yüreğimin üstüne
Bahattin Tonbul
6.2.2012

Bahattin Tonbul
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Yüreğin Rengi

Yoksun hiçbir şey yok, yüreğin rengi
Solmuş gönüllerde, acın nerede
Karanfil kokulu, umudun dengi
Ömrümüzü kattık, aktık derede

Karanlık alanlar, çoğaldı sensiz
Beşikteki bebek, ağlamaz densiz
Gülüşler boşuna, hayat edepsiz
Ömrümüzü kattık, sevda nerede

Yoruldu analar, güneş oğmaktan
Canlı dehlizlerde, adam boğmaktan
Yaşıyorsa güzel, ölü doğmaktan
Ömrümüzü kattık, aşkın nerede

Uzandı yiğitler, bitmez amanlar
Kanlı yürüyüşte, geçen zamanlar
Dağların üstünde, tüten dumanlar
Ömrümüzü kattık, ruhun nerede

Ölen sabahlara, gönüller vurur
Güpegündüz yaktı, hayaller kurur
Yeşeren sevdada, o yarim durur
Ömrümüzü kattık, acın nerede

Kuruyan otların, yeşerir ama
Yıldızlar ışıyıp, göktedir yama
İnsanca ölmekte, sondu dünyama
Ömrümüzü kattık, sevgin nerede
Bahattin Tonbul
28.8.2013

Bahattin Tonbul
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Yüreğin Solsun

Her insan ölecek, belli bir yaşta
Güzel bir şey söyle, güzellik olsun
O vakit güzellik, bulunur başta
Dilin mi dönmüyor, yüreğin solsun

Hoş birşeyler yazsan, beceremezsin
Güzel şeyler doğsa, hissedemezsin
Çok yalınız kalsan, söylüyemezsin
Dilin mi dönmüyor, yüreğin solsun

Gönlüm yıkık kalmış, sevdam peşinde
Dolaşırım öksüz, son güneşinde
Vazgeçmem baharda, sabah beşinde
Dilin mi dönmüyor, yüreğin solsun

Gözü yaşlı sevda, bırakıp gitti
Kaderi yazmadan, umudu yitti
Sığındım koluna, demeden bitti
Dilin mi dönmüyor, yüreğin solsun

Bakma bana öyle, gözünde yaş var
Bahar ayı geçmiş, özünde kış var
Her seven aşığın, yüzünde kaş var
Dilin mi dönmüyor, yüreğin solsun

Nasıl bir sevdadır, anlayamazsın
Uçup gitmiş zaman, bağlayamazsın
Ciğerim kurudu, sağlayamazsın
Dilin mi dönmüyor, yüreğin solsun
Bahattin Tonbul
23.11.2012

Bahattin Tonbul
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Yüreğinde

Çıkmadı sensiz gönlüm
Bu dünyada yaşarken
Acılara gömüldün
Sanki aşkı koklarken

Gönlünde hep şaşırdın
Merhametin içinde
Aşkın için taşırdın
Sevdan da yüreğinde
Bahattin Tonbul
2.5.2009

Bahattin Tonbul
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Yüreğinde Durur

Akşam olur sabah olur, yar gelmez
Özlemi kessende, acısı bilmez
Sevdiğim o yar de, bensiz hiç gülmez
Yüreğinde durur sevdalar başka

Yar yanında seven, korkular yetmez
Gurbet elde yalnız, kalsa da bitmez
Öksüz kalmış tek başına o getmez
Yüreğinde durur sevdalar başka

Sevdadan başka hasret kaybolmuş
Yağan yağmurlarla, sevgin mahvolmuş
Gökyüzünde yıldız, ayla son bulmuş
Yüreğinde durur sevdalar başka
Bahattin Tonbul
4.5.2012

Bahattin Tonbul
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Yüreğinde Hala

Yüreğinde hala hayallerin var
Seninle çıkmıştık, hayat yoluna
Geceler üstünde, tek sevdiğim yar
Yıldızla kayardın, yatsan soluna

Gök kuşağı rengin,birden kayboldu
Bulutlar üstünde, tüm rengin soldu
Yağmurun altında ıslanan yoldu
Rüzgarlar sererdim, yatsan soluna

En son bakışında, gözler yumuldu
Güneşin üstünde, sevdam yumuldu
Sabahlar olmadan, sesin duyuldu
Acıyı sererdim, yatma soluna
Bahattin Tonbul
5.1.2014

Bahattin Tonbul
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Yüreğinde Sakla

Eğer birgün senle, buluşacaksam
Geçmişi yaşatmam, seni bırakmam
Cennetin de sana, ulaşacaksam
Yüreğinde sakla, beni bırakma

Rengarenk açacak, bütün çiçekler
Açacak aşk ile, can çekecekler
Bir yudum su gibi, hep içecekler
Yüreğin de sakla, beni bırakma

Senden başka açmaz, kıp kırmızı gül
Yüzüme bakarak, ağlamadan gül
Hayalimden  kaçmış, ağlayan bulbul
Yüreğin de sakla, beni bırakma
Bahattin Tonbul
24.6.2013

Bahattin Tonbul
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Yüreğinden Çıkartmadı

Ecem anasını sever
Gönülden gitmeyen keder
Sağda solda durmaz gezer
Sevdası ölünce geçer

Gökçen anasız edemez
Sevdasını hiç diyemez
Acıları söyleyemez
Sevdiğini hissettirmez

Kızım Selcen deli dolu
Annesinin en sol kolu
Kaybedince dünyasını
Göster ona güzel yolu

Tonbul baba her an yandı
Eşi dostu hiç kanmadı
Göğsünde  pişen aşkı
Yüreğinden çıkartmadı
Bahattin Tonbul
22.2.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yüreğinden De İçeri

Koyma sen içeri yüreğinden de
Gözlerinin mecali kaldı hediye
Neydi o aşk yok oldu birden bire
Çekip gittin haber vermedin  bile

Bana mısın demeden uyudun
Sonsuzluğun verdiği  huzuru
Kucakladın özlediğin toprağı
Herhalde sen orada bulmuştun

Rahat ol huzuru yaşa sevgilim
İçinde olan acıları yok edip eritin
Hepimizin geleceği yeri tespit ettin
Dünyada da gönüllerimizi fetih etmiştin
2.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yüreğini

Olsun demeyin ne çıkar yüreğin yanmasına
İyi bak o dinler duyar sesini hatta sevgini
Kucağını açıp sarılmak ister toprak olan bedenini
Hücrelere ayırmış gelecek boşlukta
Tutamazsın elini artık o günler hayallerde yaşasın
Kahroluyorsun biliyorum yaşam başlıyor
Hasret  ve yalnızlık alabildiğine sarmış etrafı
Belli olmaz ruhlarla dolaşırsın
Beklediğin ateş tükenmiyor alev alev yanıyor
Sevdiklerinse bir bir kayboluyor
Sonsuzluğun verdiği soğukluk üşütüyor bedenini
Bekleme bu günü yarını,hatta gelecek günü
Tüm insanların buluşacağı o anı
Merak eder oldum mahşeri
Oradaki çemberi
Ta ki evrenin düzleşmesini
Anladın mı var olan sevgimi
Taşlaşmış yalnızlıktan buz gibi atamam benim olan
Yüreğini
19.07.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yüreğini Açık Tut

Işıkta o can yoldaştır,karanlıkta yar başkadır,
Sen görmeye bilirsin onu,o bu işte alışkandır
Huyu ne olursa olsun dinle bak hele yatışkandır
Yüreğini açık tut,belkide hayat arkadaşıdır

Haydin dostlar dost demeye gidelim,birde dinleyelim
Arayan soran varmıdır acep,yarimi kimseye bildirmeyelim
Çok acılı oldu içim yanıyor göremediği için,derdini hissetmedim
Bakıp bakıp ağlamış inan canım konuşup ses çıkaramadığı için
13.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yüreğinle Yüreğime Ateş Saçsan

Sen cansın ve canımsın hatırlasana be
Seni öyle ölesine sevmişim ki kime ne
Rüzgarın esişinde tarladaki çiçeklerde
Arılar zorlanıyordu özünü almakta bile

Kalırmı kokun alırmı o rüzgar dağıtırmı dersin
Hayat öyle karışıkki karışık duygular içindesin
Çok zorlandın biliyorum çok ağrı ve sızı çektin
Bilemedim ama sen gitmekle adeta içimi söktün

Çok zor geçiyor sensiz bu bahar durdukça içimi yakar
Şiirlerimle avunuyor bütün tesellilerim orda seni arar
Yalnızlık gün geçtikçe dahada ağır geliyor gözlerim yanar
Bekledim ama dönmedin hislerim dostların hep seni sorar

Tek yanımda dursanda elini tutsam üşüyordun seni ısıtsam
Soğuk günlerde sokulurdun hemen başını göğsüme kosan
Ayaklarınla ayağımdaki ısıyı enerjiyi sana doğru aktarsam
Ancak kendine gelirdin yüreğimle yüreğine ateş saçsam
09.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yürek Atış Sesini

Korku ile bakan, zeytin gözünü
Sevsende ben gibi, al hevesini
Ellerimle tuttum, onun yüzünü
Unutamam yürek, atış sesini

Aldın benden yari, sormadın bile
Bu yapılan bana, sunulan hile
Sevdamı bağladın, bir garip güle
Unutamam yürek, atış sesini

Avucumda hala, sıcaklığın var
Dönsende yanacak, dönmesende yar
İçimdeki ateş, kanar iyi sar
Unutamam yürek, atış sesini

Karanlık gecede, umudum olsun
Rakı şarap içmem, gül benzin solsun
Dilerim Allah’tan, cenneti bulsun
Unutamam yürek, atış sesini

Yalan dünya fani, geldim gidiyom
Yar olmadı bana, yemin ediyom
Dinmedi göz yaşım, yare bitiyom
Unutamam yürek, atış sesini

Bahattin’im aşkı, dünyada ayan
Dert ortağı gitti, zamana dayan
Bazen atlı bazen, düş yola yayan
Unutamam yürek, atış sesini
Bahattin Tonbul
12.11.2016

Bahattin Tonbul
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Yürek Dağlar

Zor geliyor onsuz,tek başına yaşamak
İçimde oluşan,aşkı yar söküp atmak
Mümkün mü onsuz bu,yalan dünyada  durmak
Bekle geliyorum,can yanına koşarak

Çok hasretlik çektim,can unutamıyorum
Sensizliğin de,acıdır atmıyorum
Kalbim durmuş sesin, dahi duyamıyorum
Bekle canım ben,yalnız kalamıyorum

Ağlıyor gönlüm de,o sabahlara kadar
Durmuyor içim de,yarayı sızlatırlar
Merhemim yok ki can,kabuk mu bağlatsınlar
Zor sevgilim zordur, sensizlik yürek dağlar
Bahattin Tonbul
5.08.2008

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yürek Özleyince

Uzağımda olsan, seni unutmam
Diken gülde sevgi, dostta güzeldir
Gözler ağlayınca, yaşı kurutmam
Yürek özleyince, teni özeldir

Yazmakla tükendim, acını yaktım
Dileğim bozuldu, su olup aktım
Gittiğin alemde, bilirsin yoktum
Yürek özleyince, teni özeldir

Sen gittin gideli, bitmiyor işim
Hep yalnız kaynıyor, tükenmez aşım
Kader deyip gülse, çatılmış kaşım
Yürek özleyince, teni özeldir

Adını andıkça, içerimde sen
Görmeyen gözlerle, tükenmiş busen
Başkasını görse, unutamam ben
Yürek özleyince, teni özeldir

Kırılan kalpleri, onarmak zordur
Kopmuş gül dalında, dikene hordur
Yanan sevdasını, elleme kordur
Yürek özleyince, teni özeldir

Aşıkların dili, elbette birdir
Sevgisiz kalmışsan, gelecek kirdir
Sadık olan aşık, gönülde pirdir
Yürek özleyince, teni özeldir
Bahattin Tonbul
26.2.2013

Bahattin Tonbul
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Yürek Tutmuyor

Sızılarını,hiç yansıtmadın
Üzülür diye,içine attın
Gözlerindeki yaşı sakladın
Acını bile anlayamadım

Bak döne,döne çektin bunları
Yüreğindeki o duyguları
Bazen ağlayıp,can sızıları
Saldın içine atsan dışarı

Sora sora gel içim yanıyor
Aşk ateşimiz bak son oluyor
Bu dünya sensiz hiç yaşanmıyor
Kalk sevgili yar yürek tutmuyor
Bahattin Tonbul
10.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yürekler Düşer

Yağmurlar yağdı şimşekler çaktı zaman,zaman içinde
Hepsini karşılayan yürek vardı o yüreğin de dibinde
Yanmasın diye açmışın döşünü bağrını sende üşütme
Aşk yakacak yanan yiğit dayanır bir de onu düşünme

Fazla sıcak terletir su buharlaşır gönüller pişer
Yana,yana bitmez aşka sevdaya yürekler düşer
Kimse anlayamaz derdini dostların dostu da gider
Yaratana sığındım inşallah günahlarımızı da affeder
06.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yürekler Kabarıyor

Yürekler kabarıyor basamak basamak
Yalnızlığın hüznü çöküyor adeta üstüme
Belki de bu dünyadan sevgi yok olacak
Tüm insanlığın hasreti olmaz yarin üstüne

Her şey mekanik olmuş sanal alem kapladı
Yüreklerdeki sevgi yok olup adeta taşlaşdı
Toprak asvaltla kaplandı,evlerse  betonlaşdı
Sevgi saygı tüm bağların elektriği atılamadı

Arkadaşlıklar  naylonlaştı menfaat odaklaştı
Yürekler taş oldu kendi çocuğun bile apdallaştı
Anne ve babaları öldüren insanların sayısı arttı
Dünya gitgide sevgi saygıdan alabildiğine uzaklaştı
7.7.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yürekler Sezgimde

Cüzdanı cebimde
Vicdanı  kalbimde
Sevgisi  yerinde
Eltisi   böğrümde

Karları yüzünde
Soğuğu serinde
Yağmuru nehirde
Suları derinde

Rüzgarı yelinde
Dağları  belinde
Aşkları gönlünde
Sevdası seyrinde

Kokusu  teninde
Sorgusu kalbinde
Yalnızlık hasrette
Ayrılık ölümde

Şarkılar dilimde
Martılar denizde
Bülbüller gülünde
Dikenler dibinde

Arzular içinde
Dilekler göğsümde
Gündüzler gecede
Hayaller hecede

İstekler reklamda
Rüyalar uykumda
Tüm canlı  dünyada
Ak kanlı deryada

Adımsa  Bahattin
Sevdadan ahtettim
Eşşekler dizginde
Yürekler  sezgimde
Bahattin Tonbul
27.92009

Bahattin Tonbul
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Yüreklerde Gezersin

Bahar oldu doğa,gülüyor için için
Çok zaman olmuştu,gözlerinde sevincin
Kurtlar uluyordu,dağ taş onu dinlesin
Kuşlar ötüyordu,çiçekler gülü versin

Kuzular oynarken,engeller kalkıp gitsin
Benim memleketim,renga renk güzelleşsin
Bahar olunca da,hayat içimi delsin
Sevgi dediğin aşk,yüreklerde gezinsin
Bahattin Tonbul
9.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yüreklerde Közlerim

Bu dünya sizindir çocuklar
Bense burada emanetim
Canlıları yaşatacaklar
Aşkımı her an sürüklerim

Bedenler toprak olsa bile
Yari de durmaz hayallerim
İçimdeki acı sönmese
Seni sonsuza dek beklerim

Hayallerin gezer çevremde
Kokularını çok özlerim
Ruhunsa  gitmez hiç bu elde
Seni yüreklerde közlerim
Bahattin Tonbul
14.12.2008

Bahattin Tonbul
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Yürekleri Eriyor

Derelerde ip atma
Yari sar da unutma
Seveceksen hepten sev
Aşkı yolda bırakma

O yol bizim değildir
Yari gör de sevindir
Anası yoksa evde
Dışarıda sen gezdir

Sevdayı bilemiyor
Aşıklar göremiyor
Gönül gözleri gitmiş
Yürekleri eriyor
Bahattin Tonbul
11.1.2009

Bahattin Tonbul
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Yürekleri Soldurur

Sevdayı sevda keser
O sevdaya kim küser
Sevenin gönülleri
Aşkı tutup sert eser

Buhar yağmur oldurur
Sular bardak doldurur
Ayrı olan duygular
Yürekleri soldurur
Bahattin Tonbul
9.2.2009

Bahattin Tonbul
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Yüreksiz Kalın

O nasıl yürekmiş, ortada gezer
Herkes parça alsa, yüreksiz olun
Sevda denilen aşk, severse ezer
İşte o zaman sen, gereksiz solun

Yar ben seni kurban, diyemi kaptım
Sevdiğin güzele, gönülden taptım
Sensiz bu alemde, söyle ne yaptım
Herkes parça alsa, yüreksiz kalın

Olmuşsun bak zaten, çek oradan git
Gönlünde sevdiğin, durursa o yiğit
Sıcacık kalbine, sevda koyda git
Herkes parça alsa, yüreksiz kalın
Bahattin Tonbul
11.8.2012

Bahattin Tonbul
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Yüreksiz Yaşayamaz

Başını bekledim ölene dek
Yürek deki aşkı mahşere dek
Bitmeyecek o tükenmeyecek
Acılar hiç mi körelmeyecek

Duruyor içimde sanki bir taş
Oturmuş yerine ayaklı  baş
Ayrı kalmıştır bacı ve gardaş
Sevdiklerinle anında kaynaş

Hasretin azı çoğu bir olmaz
Havalar soğuk ise mevsim yaz
Seven aşık yarinden ayrılmaz
İnsansa yüreksiz yaşayamaz
Bahattin Tonbul
14.12.2008

Bahattin Tonbul
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Yürekte Kalmışsa

Ağaçtan düşmüşse, eğer o yaprak
Yerde çürümeye, mahkumdur dostlar
Üstüne atılmış, yumuşak toprak
Yürekten kalmışsa, yaşatır dostlar

Sevip de ayrılmış, olması yetmez
Gönülden düşse de, hayali gitmez
Zamanı uyutmuş, güneşi yetmez
Yürekten kalmışsa, yaşatır dostlar

Hangi anda insan, olsa erirsin
Dile dine ırka, bakma görürsün
Sevgi yolların da, hergün yürürsün
Yürekten kalmışsa, yaşatır dostlar
Bahattin Tonbul
24.7.2013

Bahattin Tonbul
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Yürekte Yazılan

Durduğun o yerler, yağmur damlası
Gittiğimiz yerde, uçurumlar var
Her nefesde solur, gönül tarlası
Yürekte yazılan, hakikatlar var

Beni senden alan, sevda kuşunu
Kucak açıp sardın, soğuk kışını
İçerin üşüdü, yesen aşını
Yürekte yazılan, hakikatlar var

Sevmeyi bilirsen, özünü deştim
Yollar taşıyordu, takıldım düştüm
Güneşinle yanıp, severek piştim
Yürekte yazılan, hakikatlar var

Aşılmaz dağları, aşk ile aştım
Dev dalgalarında, bilmeden taştım
Ömür çalamayıp, ömürsüz şaştım
Yürekte yazılan, hakikatlar var

Seslenmelerimi, sevdan fark etti
İçimde acıyı, alıp terk etti
Be bedende seni, Allah emretti
Yürekte yazılan, hakikatlar var

Sadece renk kattın, gelecek yarın
Şunu bilesin ki, ölecek arın
Hesap edip bilmen, gülecek zarın
Yürekte yazılan, hakikatlar var
Bahattin Tonbul
16.8.2012

Bahattin Tonbul
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Yürekteki Sevgini

Aşk içinde bir keder
İçim ruhtur derbeder
Can bedende hep gezer
Sevdan ölümden beter

Dolaştırma kendini
Karıştırma terini
Unutamam seni ben
Yürekteki sevgini
Bahattin Tonbul
10.4.2009

Bahattin Tonbul
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Yürü Gökkuşağı

Yürü gökkuşağı, batana kadar
Doğduğu müddetce, insanlar yaşar
Sensizken çok soğuk, değil bu kadar
Heryer buz tutmuşsa, üşür aşk yaşar

Başkası yerine, koy sen kendini
Ağlayan birinin, sorma derdini
Derdine care ol, hakka erdinmi
Heryer buz tutmuşsa, üşür aşk yaşar

Sabahın güneşi, hep farklı doğar
Sen başını eğme, ısıtır sığar
Sebepsiz gülmeler, adamı boğar
Heryer buz tutmuşsa, üşür aşk yaşar

Perdeni arala, güneşler girsin
Güneşin ısısı, içine ersin
Güne güzel başla, hakikat görsün
Heryer buz tutmuşsa, üşür aşk yaşar

Güneş ile bahar, birlikte olur
Güzellik kapısı, senide bulur
Sevgiyle doğacak, yaralar kalır
Heryer buz tutmuşsa, üşür aşk yaşar

Sevgi dolu umut, sağlıklı yapar
Başarılı sevgi, gönülü kapar
Yaşanacak dostlar, apayrı tapar
Heryer buz tutmuşsa, üşür aşk yaşar
Bahattin Tonbul
22.9.2013

Bahattin Tonbul
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Yürürken

Yürürken düşersem, elimden tutma
Dizlerim yırtılmış, yere sürtmekten
Üzülünce ağlar, kalbi uyutma
Gözlerim kanamış, sensiz gülmekten

Kırılırsa yürek, gönülde eğit
Ben böyleyim dostlar, masalar eğik
Sevdanın dilinde, rüzgarı eğik
Gözlerim kanamış, sensiz gülmekten
Bahattin Tonbul
29.1.2014

Bahattin Tonbul
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Yürüyüşünü

Bitmesin gönlümde ki sevgi,anlatmasın geçmişi
Hatırlama yaşamı,unutmak istiyorum dönüşü
Hele o akşam rahatsızlandınya,dilin tutulmuştu
Bırak,bırak yaşamayı dön unut ne olur yürüyüşünü

Sabahlar olmasın ayrılma benden,elvada demeden
Söylüyemedin bile,konuşamıyordun,hepsi dilinden
Belkide böylesi içimi fazla yakmadı,gittin sessizden
Sen varya sen bedenimi ruhumu aldın hep benden
05.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Yüz Binler

Gökyüzünde uçan
Kanatlanmış ve görmeyen bir çift göz
Ya kolu kanadı kırık,
Yada içerisinde ateş,dolmuş köz
Buna aşk denir
Bilen var mı?
İçine dalarsan sonsuz keşmekeş
Daha gerçeği Nur’a benziyor
Parlaklığı
Ona daha çok yakın
Sonsuz bir ateş
Allah’ım bu gördüklerim hayal mi? gerçek mi?
Büyü mü? sihir mi?
Çiçekten çiçeğe konan bülbül mü?
Dağlar taşlar kayalar hep dümdüz
İrili ufaklı bitkiler yem yeşil olmuş gündüz
Deniz köpürmüş
Dalgalar rüzgar altında dans ediyor
Suskun yüreklere sığmayan
Güneş
Onun ışığı altında doğamıyor
Küçülen dünyada
Tek hakimiyet aklın bittiği yerdir
Boşlukta dönecek o
Cesaretin varsa  yalvarmaya
Daha çok zaman var
Süt köpüğünden duygular
Taşıp yere düşünce
İşte o zaman faturan kesilmiştir
Çıkması da zor,geri dönmesi de
Hepsi gönül meselesi
Elliden sonra yürek dayanamaz
Şen olsa da günler
Geçip gitti kırk binler
Doğmaz artık bakamazsın o Nur’a
On binler nede yüz binler
Bahattin Tonbul
28.7.2011

Bahattin Tonbul
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Yüzbinkere İç Çek

Yüzbinkere iç çek, herbir ölüşte
Nasıl anlatırsın, aşk diyemen ki
Uzaktan baktıkça, herbir gülüşte
Sevmek budur işte, son diyemen ki

Yalnızlık aklına, sakın gelmesin
Mesafeler kısa, acı bilmezsin
Yüreğin yaralı, hayal görmesin
Sevmek budur işte, gel diyemen ki

Sığın o rabbine, ceza vermesin
Ceza bile lütuf, aman ermesin
İnsan acı çeker, güneş görmesin
Sevmek budur işte, gel diyemen ki

Yar ile cennete, gidebilseydin
Yarsiz cehennemde acı çekseydin
Dünyada hasreti, bana verseydin
Sevmek budur işte, gel diyemen ki

Yeterince sevdi, sevdanın özü
Geceler karanlık, başka bir yüzü
Vazgeçmez sevenin, yaşanır izi
Sevmek budur işte, gel diyemen ki

İçini tüketen, sahte dostları
Bencil nankör insan, mahkum aşkları
Hayatında sağlam, dizmiş taşları
Sevmek budur işte, gel diyemen ki
Bahattin Tonbul
5.9.2013

Bahattin Tonbul
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Yüzde Aşkı

Yüzde aşkı tanırsan
Gözde yari ararsın
Kalpde ruhu korursan
Gönülleri sararsın
Bahattin Tonbul
27.7.2013

Bahattin Tonbul
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Yüzen Yalılar

Günlerce sabredip,sessizce yattın
Haykırıyor dağlar,taşlar kayalar
Melekler içinde,yerini kaptın
Deniz kenarında,yüzen yalılar

Terk etmeden sustun,içine attın
Aşıklar sonsuza,ışık yaksalar
Hak talaya karşı,ne hesap yaptın
Deniz kenarında,yüzen yalılar
Bahattin Tonbul
3.9.2009

Bahattin Tonbul
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Yüzersin

İçimdeki sıkıntı ne ise,kolay değil
Etrafına iyi bak yaşama aşka eğil
Acıların bedende,gönüllerde yar sevil
Hakka boyun eğersen,sevdalarda yüzersin

Ruhum seninle gitti,hasret koydun yar beni
Sevdan yakıp titretti,sular akar yar   yeni
Rüyanlarda hikmetti,toprak örter can  teni
Hakka boyun eğersen,sevdalarda yüzersin

Akşam güneşi söner,kızıl renge girince
Gökyüzünde o döner,yare gönül verince
Ay ışığı hep biter,hayalleri serince
Hakka boyun eğersen,sevdalarda yüzersin

Bahattin'im sorarım,için için yakanı
Rüyalarda yorarım,seven için akanı
Anılara yazarım,sevgi ile bakanı
Hakka boyun eğersen,sevdalarda yüzersin
Bahattin Tonbul
7.1.2010

Bahattin Tonbul
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Yüzler

Simsiyah boyalı, değil o gözler
Ruhuna sardığın, yalınız izler
Birlikte yazılan, o müthiş sözler
Unutulmaz senle, etkili yüzler

Senden uzak sızlar, tutmaz bu dizler
Umudumuz olmaz,  özleyen bizler
Bakmaz oldu artık, ağlayan gözler
Hasretten saraldı, etkili yüzler
Bahattin Tonbul
3.3.2013

Bahattin Tonbul
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Yüzlerinde

Canım benim
Yirmi bir  yaşında evlendin ve çoluk çocuğa belendin
Onları büyüttün besledin,ikisini okutup,biri ile eğlendin
Uzun sözün kısası sevgiyle beslendin

Zaman,zaman hasret çekip ağladın
Bazen de güldün
Lüzumsuz yere hiç eğlenmedin
Tamda Mürvetlerini görecektin ki
En büyük zevkini görevlerini yerine getiremedin
Sen yaşadın yaşadığın süre boştan yere vakit geçirmedin
Hepsini anlara göre değerlendirdin

Kısa ömründe
Acılar ağrılar ve hasret yokluk içinde geçti
Varlığını yaratanın gücüyle
Sevda dolu yüreğinle mücadele ederken
Anne baba kardeş ve akraba hasretini
Sevgilerini ciğerinde eritirken sen

Dert kaptın,
Onunla mücadele yaptın
Yetmedi sonunda sende terk edip  gittin

Hatta seni sevdiklerinden ayırttı
İşte yalan dünyanın hali bu
Yaşarken incitmedin,incidin
Gönül kırgınlığı ve yorgunluğu içinde sızlarken
Ailen ve çocuklarına sevgi yumağı oldun

Hatta hasta hanede yaşam mücadelesi verirken de tam
Elli iki gün ömür kattı ömrüne tanrım
Sevgiler üstü sevgiler yaşattı bizlere
Şu an yokluğun onları öksüz yetim bıraktı
Onun mücadelesini veriyorlar,çoluk çocuklarla eşin

Seni sessizliğini ve sensizliğini sevgini özlüyorlar
Yüreklerinden ruh alemlerinden hiç çıkartmıyorlar
Göz yaşlarıyla geçmişi yoğuruyorlar durmadan
Gün geç tikçe acıları olgunlaşıyor
Yüzlerinde
Bahattin Tonbul
16.8.2009

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yüzlerini

Karanlıklar ışımaz
Aşk çiçeği koklanmaz
Sevgisi unutulsa
Ruhları dolaşamaz

Uzaktaki yar onun
Gönülleri doldurun
Sevdanın ateşiyle
Yüzlerini soldurun
Bahattin Tonbul
2.2.2009

Bahattin Tonbul
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Yüzlerini Değil Mi?

Ne güzel yaratmış Allah güzellerini
Hepsinin ağzı yüzü özenilmiş haliyle belli
Bazı kendini bilmeyenleri
Pudra oje ile değiştiriyorlar yüzlerini
Değil mi?
Bahattin Tonbul
23.10.08

Bahattin Tonbul
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Yüzü

Sözü var söz içinde, unutulmaz o sözü
Aşkı var aşk içinde, ateştir onun yüzü
Yolu var iz içinde, kapatmasın o gözü
Sözdür aşkın kefili, mezardır onun izi

Allah aşkı yarattı, buğday sarı biçildi
Tohum buğday ekildi, başak anız geçildi
Gönlümdeki tüm sevgi, hemen o an seçildi
Sözdür aşkın kefili, mezardır onun yüzü
Bahattin Tonbul
3.8.2016

Bahattin Tonbul
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Yüzüm

Yüksek yerlerde hiç, gözüm olmadı
Ufak mutluluklar, arıyor özüm
O saflıkta gülüş,  bana doğmadı
Çiçek gibi doğmuş, parlıyor yüzüm

Mutluluk dilerim, küçük şeylerden
Gözüm hiç olmadı, o hey heylerden
Çocukca gülüşler, umut beylerden
Çiçek gibi doğmuş, parlıyor yüzüm

Bahçede ağacı, kesilmiş çimler
Misgibi kokuyor, kırmızı güller
Çıplak ayaklarla, doldu o simler
Çiçek gibi doğmuş, parlıyor yüzüm

Ruhuma dokunan şarkılar söyler
Akordu bozulmuş, yaşlanmış beyler
Maskelerden uzak, yüzleri neyler
Çiçek gibi doğmuş, parlıyor yüzüm

Isınmış kahkaha, çatılmış kaşlar
Güneşi doğmadan, eğilmiş başlar
Hepsi bir arada, yürektenhaşlar
Çiçek gibi doğmuş, parlıyor yüzüm
Bahattin Tonbul
26.7.2013

Bahattin Tonbul
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Yüzüm Sarardı

Yari bulamadım,aklım kaçmıştı
Bakamadım sana,yüzün sarardı

Bedeni sel gibi,toprak karıştı
Suyun akışıyla,aşkım yarıştı
Kollarını açıp,nasıl sarmıştı
Yari bulamadım,aklım kaçmıştı

Acıları yakıp,içim karardı
Seven şu divane,gönlüm arardı
Aşkımı kaybettim,göğsüm yanardı
Bakamadım sana,yüzüm sarardı
Bahattin Tonbul
3.2.2009

Bahattin Tonbul
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Yüzüm Solsun

Ne aşkına ne seveni,hepsi dağınık yerde
Bırak beni dursun her şey,koma karışık yerde
Gönlünü  uzaklaştırdın canım bedenin nerde
Hak talaya söylemiştim durma üşürsün sende

Kaçıp gittin ellerimden de seni severim bende
Tutu ver yüreğimi de kanım akmasın derde
Yaşarken bu alemde de,derdin hep aklım sende
Unutma sevdiğim sensiz zor gelir aşk bu yerde

Atıver güneşe aya,ruhum seninle dolsun
Yakalaması zor olur ama gönlüm mest olsun
Damarımda akan kanlar hep seninle bir olsun
Aksın aksın bedenimde,gülen bu yüzüm solsun
Bahattin Tonbul
16.4.2009

Bahattin Tonbul
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Yüzümde

Yaşayan yaşatan her insan
Değerlidir elbet
Birbirinin gönlünde
Ama şunu bilki
Benim özümde
Değerli olanlar
Bambaşka durur gözümde
Bana bakar benimle yaşar
Benimle solur
Hatta ölür
Gülen yüzümde
Bahattin Tonbul
8.1.2015

Bahattin Tonbul
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Yüzüme

Yardın gönlümü,girip geçirdin
Yüreğinden bana aşk paresi içirdin
Sevdin,sevdim ama,umutları yitirdin
Ağlamaz güzlerin bakar yüzüme

Ölümüne yalnız koşarken beni bitirdin
Özündeki o sevgiyi çok uzağa götürdün
Aşkıma aşkla acılar çektirdin
Ağlamaz güzlerin bakar yüzüme

Rüyalarıma gölgeleri ektirdin
Anıları hayallerde sektirdin
Yaralı yüreği kime diktirdin
Ağlamaz güzlerin bakar yüzüme
Bahattin Tonbul
11.9.2011

Bahattin Tonbul
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Yüzüme Vurup

Önünde ansız,rüzgarın sesi
Yüzüme doğru sertçe  esmişti
Ağzından çıkan o son nefesi
Acılar içinde,hak emretmişti

Gece karanlık,bensiz duraman
Gönül gözünü açık tutaman
Yar acısını,yarsiz kuraman
Sular içinde hakkı yutaman

Kapı önünde ansızın yağmur
Gurbet elinde gelip geçmişti
Toprakta olan,simsiyah çamur
Yüzüme vurup,nasıl seçmişti
Bahattin Tonbul
9.8.2009

Bahattin Tonbul
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Yüzümü Kaplar

Kar yağsa yüreklere  oynamasını iyi bil
Elinde değildir dilekler,sevmesini de bil
Onu koklamayı,okşamayı hatırla be gafil
Hatta yaşaması nice gönülleri söyletir

Kar karmış iyi bak tüm anıları seninle
Kimi ölür,kimide sağ olarak dünyaya gelirse
Hayat dediğin birlikte yaşadığınız günlerse
Sakla onları iyi veya kötü yaşatıyor herkese

Anılar fotoğraflar kaybolmayan yaşantılar
İçinde neşe,hüzün gençlik bilinmedik sonlar
Bakmaya dayanamıyor benim diyen canlar
Her elime aldığımda göz yaşlarım yüzümü kaplar
08.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yüzün

Senin yokluğunda kaybolan
Hayaline saklandım
Her anında ki tüm saatleri yokladım
Son gülüşündü cennete gidişin
Sen acıyı yüreğinde saklayıp
Adını mutluluklarda arardın
Yoksun bu alemde biliyorum artık
Bende sensiz gidiyorum
Sonsuz yolculuğa
Orda kurulan dar ağacına
Asacağım kendimi
Her an
Öldükçe seni anacağım kendi kendime
Şiirlerde salkıyacağım aşkımızı
Satırlara yazacağım yüreğimizi
Harflerle şekillendireceğim sevgimizi
Unutmuyacağım
Unutturmayacağım sevenlere
Dilden dile gönülden gönüle
Taşıyacağım parağraf parağraf
Bundan doğacak
Başarılarım mutluluk olacak
Başarısızlıklarım hüzün
Anmaya yemin ettim sevdiğim
Sen olmazsan bile
Unutulmaz o nur yüzlü yüzün
Bahattin Tonbul
15.10.2011

Bahattin Tonbul
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Yüzün Güzel

Yüzün güzel ruhun, elbette sonsuz
Uzakta olsanda, dokunmasamda
Senden ayrı acın, gidemez onsuz
Durur gölgen gelir, yakınmasanda

Nefesin içimde, sensiz korkarım
Hayal perdesinde, ateş yakarım
Uzaktan uzağa, nasıl bakarım
Durur gölgen gelir, yakınmasanda

Bu nasıl sevdaymış, bunasıl aşkmış
Ateşler altına, sevip bırakmış
Gönüle yakınsa, tene uzakmış
Uzakta kalsanda, dokunmasamda

Hayal ülkesinde, gezinip durdun
Güzel akşamları, kiminle kurdun
İçtiğin kahveler, dedikçe sırdın
Uzakta kalsanda, dokunmasamda
Bahattin Tonbul
18.6.2015

Bahattin Tonbul
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Yüzünde Bensin

Bayrak sevdasında, var ise maksat
Üstünda yaşayan, yürüyen sensin
Vatan toprak olmuş, hainse aksat
Sevdadır yürekte, yüzünde bensin
Bahattin Tonbul
11.5.2013

Bahattin Tonbul
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Yüzünde Bir Ben-1

Kime kim desem yanar yüreğim
İçimde gezen,yari bileyim
Aşkımı gören,kulu neyleyim
Yüzünde bir ben,de ki seveyim

Yağmur yağarsa,izi kaybolur
Aşk yarasıysa gönlü yorulur
Eli tutarsa dilek bozulur
Yüzünde bir ben,ona sorulur
Bahattin Tonbul
22.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yüzünde Bir Ben-2

İçten içedir,seven yürekler
Hali bilmektir,ayrı dilekler
Her şey kalp dedir,bedeni bekler
Yüzünde bir ben,çoğu imekler

Kimse kimsenin,halini bilmez
Aşka girenin,ateşi bitmez
Sevene deyin,sevgili gitmez
Yüzünde bir ben,o da görülmez
Bahattin Tonbul
22.08.2008

Bahattin Tonbul
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Yüzünde Solsun........Kızım Ecem'e

On altı haziran, doğum günündür
Doğunca bu günler, gülüşün olsun
Girdiğin bu gönül, senin ünündür
Parlayan her güneş, yüzünde solsun

En kötü günümü, aydınlattın sen
Karanlık  rüyamda, hayalin olsun
Melekle şeytanı, farklı yapan ten
Parlayan her güneş, yüzünde solsun

Merhamet dilenme, bana koşarken
Elini uzatıp, dağlar aşarken
Kimseye ah etme, bensiz coşarken
Parlayan her güneş, yüzünde solsun

Hıçkıra hıçkıra, dünyaya geldin
Ezanlar altında, adına erdin
Sen benim gönlümde, gerçek bir seldin
Parlayan her güneş, yüzünde solsun

Adına ad koydum, ananla senin
Çağlayan Ecemdin, büyüdü tenin
Gözyaşın akarken, silinmez benin
Parlayan her güneş, yüzünde solsun

Gönlüme meze ol, aşığım sana
Sağırda değilim, duyulmaz bana
Hakikat uğruna, geldin bu yana
Parlayan her güneş, yüzünde solsun

Bahattin’im yalnız, dese sağlığa
Artık çok yoruldum, çığlık çığlığa
Yirmi yıldır koştum, soluk soluğa
Parlayan her güneş, yüzünde solsun
Bahattin Tonbul
16.6.2013

Bahattin Tonbul
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Yüzündeki Benden

O yanda dır  kurulu düzen
Hakka adalete sen güven
Bu dünyada yaşıyor isen
Sevdiğin yüreği gözleyen

Kalbinin sesini dinlesen
Yolda belde yalnız yürürsen
Aşkı kalbinde yüceltirsen
Toprak olup bana hükmetsen

Solmayan yaşayan sevgiden
Hiçbir şey yok olmadı birden
İçimdeki yara derinden
İz kalmış yüzündeki benden
Bahattin Tonbul
8.11.2008

Bahattin Tonbul
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Yüzüne Baktıkça

Yaşarken bilirdim, kıymetini ben
Aşığın olup da, kalbine erdim
Severek gülerdin, sarardın hep sen
Yüzüne baktıkça, hergün severdim

Neyleyim ölünce, gözyaşlarını
Gömdün içerime, o kaşlarını
En büyük mezarın, son taşlarını
Yüzüne baktıkça, hergün severdim

Güle konmuş bülbül, uçup gider mi
Seven sevdiğinden kaçıp gider mi
Hasret çeken ömre, acı yeter mi
Yüzüne baktıkça, hergün severdim

Sen olursan doğan, güneşim solmaz
Sessiz sabahların, umudu  olmaz
Bambaşka güzelsin, özeli dolmaz
Yüzüne baktıkça, hergün severdim

Sarhoş  olmuş insan, kendinden geçer
Yare hasret düşen, ateşi seçer
Kırılmış sevdalar, özlemi geçer
Yüzüne baktıkça, hergün severdim

Bahattin’im bende, ayrı yanarım
Geçeyle gündüze, bakıp kanarım
Toprağa düşmüşse, ağlar sanarım
Yüzüne baktıkça, hergün severdim
Bahattin Tonbul
29.12.2012

Bahattin Tonbul
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Yüzüne Gülmez

Gönlük kervanında hakkı ararsan
Sevenin içinden kötülük gelmez
Kötüyü besleyip, düşman sanarsan
Sevdiği düşmanın, yüzüne gülmez
Bahattin Tonbul
20.1.2013

Bahattin Tonbul
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Yüzüne Güzel

Geçmişin adına, küsüp darılma
Yağcılar  çevrende, doluşmuş özel
Hiç pişmanlık duyman, sevip kırılma
Diyemem ben sana, yüzüne güzel

Sıkı sarıl aşka, son günü ara
Bugünleri konuş, geçmişi yara
Yarın yokuz sakın, doğmasın kara
Diyemem ben sana, yüzüne güzel

Bırakılmayacak, kadar kısasın
Garantisi yoktur, gerçek yasasın
Yarını aldatma, neye kusasın
Diyemem ben sana, yüzüne güzel

Baharda dönüştü, yeşiller sarı
Kahve rengi oldu, doğada yarı
Meyvenin içinde, unutma narı
Diyemem ben sana, yüzüne güzel
Bahattin Tonbul
15.11.2014

Bahattin Tonbul
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Yüzünüze

Cenazem toprak altında eriyip yok olunca
Unutma ruhumun sonsuza dek yaşadığını
Kokla onları içerine çek
Anılarda bıraktığım resimler solunca
Çağırma o an beni yanına
Bırak kalsın hatıralar
Solukta olsa

Yalnızım şimdi karanlık  ve sonsuzlukta
Yaptıklarımın cezasını çekiyorum
Bazen ağlıyor bazen gülüyorum
İstemeden
Keşke geri dönsem de
Bir daha yaşayıp yaşatsam
Sizleri diye
Sayıklıyorum günlerce
Sessizce içten içe haykırıyorum
Saatlerce

Bak öksüremiyorum bile
Sadece hıçkırık var boğazımda
Sesim bile çıkmıyor
Yutkunamıyordum
O son zamanları
Hatırlayınca
Ağlamayı gülmeyi unutmuştum
Bom boş bakardım sevdiklerimin arkasından
Onlar anlamazdı neye bakıp neye gülümsediğimi
Sadece izlediler beni kaybedene kadar
Ağzımda
Ne tat ne acı nede ekşilik vardı
Sasıydı sanki tükürüğüm yapış yapış olmuş
Tüküremiyordum,ağzımın içinde sakız gibiydi
Arada temizlenmese açamayacaktım ağzımı
Neler çekmişim baksana

Ağrıdan ve ateşten içim yanardı
Anlatamazdım
İniltim tek işaretimdi
Sağ olsunlar başımdan ayrılmayanlar
Arada olsa acımı dindirdiklerini zannederlerdi
Verdiği ağrı kesici ilaçlarla
Ben hep cezamı dünyada çektim
Şimdi cennet bahçesinde beklerim hepinizi

Son çırpınışımı görmediniz bile
Büyük bir mutluluktu sizden ayrılık
Ağrım sızım kalmamıştı
O son soluğumu verirken
Yüzünüze
Bahattin Tonbul
23.1.2011
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Zahide Teyzemin Acıları

Bir insan yedisinde ne ise yetmişinde onu yaşar
Teyzem eniştem Gözelle hayatını çocukken kurar
Bilmezdi kaderi kısmetinde alın yazısında o var
Babası görücü usülüyle evlendirdi onu kırmadılar

İlk oğlu oldu bin dokuz yüz ellide demokrat adını koydular
Çocuğu küçüktü hacı arabın evinde büyüdü alı koydular
İkincisi Emin'di yanında büyütüp evlendirdiler şan aldılar
O zamanın rekor başlık parasını gelinin babasına saydılar

Çifçilikle geçinirlerdi teyzem evde yemek tarladada çalışırdı
Benim bildiğim o zamanlardan hep yarım baş ağrısı vardı
Üçüncü oğlu Zerin askerden geldi köyde bir hiç uğruna
Kardeşi Kadirle saldırıya uğrayıp öldürdüler içimiz kan ağladı

Çok geçmedi katil beş yıl ceza alınca yara daha da azdı
Katilin babasını ve kaza ilede amcasını meydanda kurşunladı
Kardeşi Kadir abisinin intikamını aldı mühebbet hapis yatdı
Memleketini terk etti cezasını çekti sonunda aftan faydalandı

Ah teyzem ah bütün bunlar arasında eşinide çoktan kaybetti
Bu zülmü acıyı içinde hissederken oğlu Emini'de kaybetti
Bir oğlu daha vardı Hacı kaçıp turist  Alamanya'ya gitti
Yıllarca çalışmadan oralarda gezdi geri Türkiyeye geldi

Bu acıların içinde hasret onun için çok hafif gelirdi
En küçük çocuğu Derya'yı gurbete kendi elleriyle verdi
Evlendirdi mutlu ama tek kızı annesinden uzak hasretdi
Çok acılar ızdıraplar yakacak yürek koymadı kül etdi

Ne sevgiler yıktın,ne sevgiler yaktın neler kaybettin
O yüreğin  varya teyze senin o yüreğin adeta perçin
Hepsi üst üste idi acılar yaktı parçaladı çok çektin
Teyzeciğim sana gücüne Allah daha güç versin

Ben birine deli oldum seninkini sayamadım
Anne ve babanı yazamadım o kadar yandım
Baksana teyze bu gücü kimden nasıl aldın
Bir türlü tüm acılarını sırasıyla sayamadım

Ellerini bilirim teyzem ellerini çalışmaktan nasır bağlı
Benim beynimde sabah erken kalkar ayakları çatlaktı
İşçiyi çocukları tarlaya gönderir peşindende yaşmaklı
Azapların ve artı misafirlerin gelir seni boş bırakmazdı

Yeri gelir erkek gibi işleri planlar görev verirdin
Akşam olur bütün yapılanları tek tek isterdin
Ertesi günün neler yapılacaksa tembih ederdin
Hey Zahide teyzem hey şimdi oralarda neylersin

Zahide teyze benim bildiğim duyduğum bunlar
Bunun dışında yaşadığın çektiğin hasretli acılar
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Allah sabır versin sağlık versin yaşanan hatıralar
Dinçkılan babayın eşiyin yaptığı sana olan dualar
12.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Zalim

Senin için yazdım,sana derinden
Ne olacak artık,affet sevdiğim
İçindekileri,terk ederken sen
Buraya kazıdım,aşkı sevgilim

Sen gideli seni,çok özlemiştim
İçindeki aşkı,hayallerken ben
İnan kalbimi sana vermiştim
Yok olan bedeni,yar kaybederken

Yağmurun yağışı,içimi ezer
Esintisi uzak,olursa yarim
Kaynayan aşkımı,bana ver dilber
Gönlümün bedeli,ucuzdur zalim
Bahattin Tonbul
20.08.2008

Bahattin Tonbul
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Zalime

Ruhum sana hasret önünde eğil
Aşkımı ilan ettiğim günde değil
Saklamasını gönlünde iyi bil
Yüreğim adını andıkça sebil

Karanlıklar acı verir kalbime
Yok olup da kaybettiğim sevgime
Sana aşkım dolaşır dilden dile
Al canımı sor toprağa zalime
Bahattin Tonbul
26.12.08

Bahattin Tonbul
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Zaman

Özlemin hasretin umut yolu
Zaman
Yağmurlar kapatmış üstünü
Saçların dökülmüş önüne
Soğuk vurmuş göğsüne
Yorgun geçmiş seneler
Sessizce senin özlemini
Dinliyor hatta kokluyorum
Bedenimde
Su misali şuan sensiz yaşam
Baksanda bakmasanda
Akıp gidiyor gönlümde
Farkında olmadan
Geçmiş bunca
Birlikte olduğumuz zaman
Bahattin Tonbul
4.12.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Zaman İlaçmış Deniliyor

Canım sevgilim seni özlüyorum,duy artık cevap ver bana
Nasıl olursan ol rağzıyım bütün eksik ve noksan oluşuna
Ya sen gel dayanamıyorum bu hasretliğe yada beni al yanına
Duyuyormusun Allah'ım dayanmıyor bu yürek yalnızlık acısına

Ne olur affet isyan değil bu içimde yanan ateş ısısı
Sevmek suç mu bilmiyorum heryer de var hatırası
Ben yokum ya yanında orda boynu bükük kalması
Dayanmak çok zor belki de çıkmıyor onun sancısı

Unuttığumu zannediyordum dün konuşurken doldu içim
Bu gün Hasan Hüseyin Akbaş aradı hatırımı sormak için
Telefonda iyiyim bile derken adeta doldu boşaldı içim
Yok Allah'ım unutamadım bana sabır ver bunun için

Başka çarem yok çocuklarda bundan çok üzülüyor
Hatta baba ağla içine atma boşalt diye konuşuyor
Şaşırdım ben onlara derken onlar bana teselli ediyor
Sabır ver Allah'ım unutmak zor zaman ilaçmış diniliyor
25.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Zaman Öldürür

Ağırdır bedeli,sensiz ayrılık
İçine ateş kor,alır götürür
Umuttur sevene,yalnız farklılık
Uzunu  acıtır, zaman öldürür

Az ötede oyna, o asker şimdi
Yüreğimi yaktı, aşkı hakimdi
Kim olursan ol, kalp de tekimdi
Uzunu  acıtır, zaman öldürür

Ayrılığa hasret,yedim darbeyi
Kalp özüyle aldım,gerçek kıbleyi
Bilemedin asker, attın hebeyi
Uzunu  acıtır, zaman öldürür

Bu yurdun insanı, sana güvenir
Nöbet tutar iken, özler övünür
Onur ödülüdür, asker direnir
Uzunu  acıtır, zaman öldürür

Binde bir ihtimal, seven görecek
Çekinen resimler, özendirecek
Elinde silahı, sevindirecek
Uzunu  acıtır, zaman öldürür

Bahattin’im bende, bitsede ömrüm
Borcunu ödermiş, askerde emrim
Verdiği yüce aşk, toprakta kabrim
Uzunu acıtır, zaman öldürür
Bahattin Tonbul
12.8.2012

Bahattin Tonbul
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Zaman Unutturulmaz

Zaman unutturur derler bilmiyorum ama
Seven unutmaz gerçekten onu seviyorsa
İçindeki sızı durur hep çıkmaz yerinden
Gördüğü bir anı yakar onu hep durmadan

Sevenin yüreğindeki izi yıllar silemez
Silseydi nice aşıklar dilden dile gezemez
Belki yılların hatta asırların gücüde yetmez
 Seven aşık olan sevdiğinden hiç vazgeçmez

Bakma sen yaşamak için almıştır bir eş
Sen hele onun kalbini bir kere olsun deş
Onun sevdiği yüreğinde yatan sanki bir keş
Durur içinde uyuşmuştur o aldırma be kardeş
5.06.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Zaman Yetmedi

Hayatımız okutmakla geçti
Bitecek sandık
Hem sana hem bana
Sevdamıza
Aşkımıza
Birbirimize doymamıza
Koklaşmamıza
Bak zaman yetmedi
Bahattin Tonbul
22.8.2013

Bahattin Tonbul
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Zamanı O Bilir

Sevgi karşılıklıdır
Seven insan affeder
Sevgi bağışlayıcı
Allah sever affeder

Aşıkları o görür
Gerçeğini o bilir
Yüreklerde gezinir
Allah hep sevicidir

Kalplerdeki sevgiyi
İnsanlara o verir
Bağışlar tüm sevgiyi
Allah  onu da görür

Arama başka yerde
O gönülde gezinir
Nerde anarsan eğer
O zaman da görünür

Sevgiyi aşkı taşır
Tüm yaratık sevinir
Unutma sevinenler
Zamanını o bilir
Bahattin Tonbul
05.10.2008

Bahattin Tonbul
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Zamanı Unuttum

Zamanı unuttum, hızlıca geçti
Son adım fazlası, hayat bitmedi
Hasretin çok yordu, ölümü seçti
Olmazlar olmadı, gücüm yetmedi

Kollarım uzanır, ellerim tutmaz
Ağlamaktan gözler,teni uyutmaz
Yapabileceğim, hayal kül yutmaz
Olmazlar olmadı, gücüm yetmedi

Zerre fazlasını, silmez alnımdan
Bir kenara bırak, çıkmaz anımdan
Sıcaklığın durur,  akar kanımdan
Olmazlar olmadı, gücüm yetmedi

Üzülmeyi bırak, sonuna erdim
Rahat olacaksan, acını serdim
En sonunda sana, kaderi verdim
Olmazlar olmadı, gücüm yetmedi

Yüreğini bana uzatır mısın
Bitmeyen yaramı, kazıtır mısın
Geçmişe baktıkça, azıtır mısın
Olmazlar olmadı, gücüm yetmedi

Yeni gözler ile, aramak değil
Gerçek aşkı bulmak, hayalde değil
Manzara içimde, iyice eğil
Olmazlar olmadı, gücüm yetmedi

Hayalinin gücü, ruhun özüdür
Sevdayı yaşamak, hakkın sözüdür
Kalbimin aynası, yarin gözüdür
Olmazlar olmadı, gücüm yetmedi
Bahattin Tonbul
2.1.2014

Bahattin Tonbul
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Zamansız Kalır

Sakın hiçbir şeyi, susup düşünme
O yarin topraksa, rahatsız olur
Sana ait olan, sana bağlanan
Bir gönül sevdası, zamansız kalır

Bir anahtardır o, kaçacak değil
Ayaklanır yürür, koşacak değil
Kapı duvar olmuş, acacak değil
Bir gönül sevdası, zamansız kalır

Doğma ölme bekle, güneş doğarken
Uzaklardan bakıp, aşkı beklerken
Yalnızlık gün için, yeni başlarken
Bir gönül sevdası, zamansız kalır
Bahattin Tonbul
20.1.2017

Bahattin Tonbul
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Zamansız Solun

Ne kadar dokursan, hayat yel gibi
Gönülden okursan, sevdayı bulun
Özüne yakışır, sade gül gibi
Seven yüreklerde, zamansız solun
Bahattin Tonbul
20.1.2013

Bahattin Tonbul
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Zamansız Tohum

Acıya gökyüzü, mavi sorulmaz
Sancısı yüreği, ömürden geçer
Mevlası yeryüzü, hesap sorulmaz
Zamansız tohumu, toprak da seçer

Öyle bir aşk kalmış, saplanmış bir ok
Söylenecek söze, gönül veren çok
Ağlama sevgili,tadı sensiz yok
Zamansız tohumu, toprak da seçer

Dalgası denizde, köpüklü suyu
Kimlere söylenmiş, bulunmaz huyu
Doğayı kaplamış, inan beş duyu
Zamansız tohumu, toprak da seçer

Allah’ın yanında, sevdalar akar
O ne güzel varlık, gönüller yakar
Hakikat o inan, heryerden bakar
Zamansız tohumu, toprak da seçer

Umut bu bekleriz, dönersin diye
Yaşanan bu sevda, bize hediye
Allah’ın uğruna, insen vadiye
Zamansız tohumu, toprak da seçer

Bahattin yetecek, bu ateş sana
Hayat umut olmuş, yetmez o cana
Gönüller sultanı, o yaradana
Zamansız tohumu, toprak da seçer
Bahattin Tonbul
20.9.2015

Bahattin Tonbul
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Zararmış

Durmasın rüyamda aşkın,tükenmiş artık zor
Toprağı örttüm üstüne,dileğinmiş bunlar
Anlayamadım hayali,silinmiş her yer mor
Karanlıktan gelir kokun,acıtır hep sonlar

Dinmek bilmiyor yaralar,her yerimi sarmış
Ruhumu kaplar karalar,sensizlik zararmış
Bahattin Tonbul
25.4.2010

Bahattin Tonbul
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Zaten Konuşamazdın

Yoruldun artık biliyorum gücün kuvvetin azaldı
Nasıl bir mikropmuş ki için için yüreğini kazardı
Son iki yılda ağrı ve sızıların gerçekten fazlaydı
Hele son iki ayda da en çok beyinde yuvalandı

Bu seni yok etti düşünmeni engelledi
Gönlü boldu etrafına bunları hissettirmezdi
Sen hayat doluydun herşeye dayanır sabrederdin
Her şeyini tek başına çözer çocuklara söyleyemezdin

Yaşamayı ve bizleri çok sever saygı duyardın
Haber vermeden bir yere gitmez kaygılanırdın
Uzakta olsan bile her an arar sorar telaş yapardın
Bilgi vermeye zamanın bile olmadı zaten konuşamazdın
16.03.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Zavallı Saçlarım

Zavallı saçlarım ayağa kalkmış
Dilerim Allah’tan, umudu vardır
Karanlık günlerde, sevdayı yakmış
Güneşe gidenler, gönülde yardır

Hayali umuttur, yaşar bedende
Dünyası ölümdür, toprak edende
Çürümez kurumaz, yari sevende
Güneşe gidenler, gönülde yardır

Yaklaştıkça dağlar, büyürde büyür
Gerçek olur seven, içi diyardır
Etrafını gözler, müthiştir seyir
Güneşe gidenler, gönülde yardır
Bahattin Tonbul
29.11.2016

Bahattin Tonbul
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Zavallıların

Bakarsın bazıları çok hoş kokar onların
İçinde kokusu az olanların
Çevresinde onu anlayamayanların
Fark etmez geçen zamanları
Taksanda yakana
Kaybolur diğer koku yapan
Çiçekleri
Ayırt edemez anlayamayanları
Kaybolur ruhları
Ağlamaz kimse arkasından
Onların
Çünkü iz bırakamamış
Havada suda kokuda
Bedeniyle yok olur bütün zamanları
Zavallıların
25.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Zebil

Kalkın gezin dostlar ben gelemem
Canım sevgilimin acısını silemem
İçimdeki yara çok büyük gülemem
Bu dünyayı artık bende hissedemem

Nasıl bir duygu anlamak kolay değil
Oynamayıp gülmek için kalkıp biraz eğil
O işleri yapmak bu gönülden gelmez meğil
Yok ol artık canım,çok ortada kaldın  zebil
13.02.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Zehra Teyze

Bin dokuz yüz doksan altıda almıştım bir ev
İçinde on iki aile,hepsini kucakla sev
Altı nolu dairede Zehra Balta koşarak gel
Ne hoştur komşuluğu,dedi kodu olmuş sel

Tek, tek mahallede neler oluyor
Merdivenden usul, usul iniyor
Hepsini unutmadan bana iletiyor
Ne hoştur komşuluğu,derdini dinletiyor

İlk tanıdığında daha da iyiydin
Ecem bile büyüdü,sen ne giydin
Dizlerin ağrıyor,durmadan dertliydin
Ne hoştur komşuluğu,bize gelirdin

Yavaş,yavaş merdivenden çıkarsın
Evine giderken,geri dönüp bakmazsın
Romatizman azınca,durmaz sızlarsın
Ne hoştur komşuluğu,etrafına pek duyurmazsın

Yalnızlık ona,önce güç verirdi
Ağrılar çoğalınca,yiyenleri geldi
Ara sırada doktora giderdi
Ne hoştur komşuluğu,hep gülerdi

Gönlün hoş olsun,kalbin çok temiz
Etrafında olup bitenden habersiz
Karşı komşuyla,ara sıra olur sessiz
Ne hoştur komşuluğu,geçmiyor bizsiz
27.7.2007

Bahattin Tonbul
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Zenginin Bulaşığı

Zenginin bulaşığı fakirin olur harçlığı
Garibin boş gezer sever aylak aylak dolaşmayı
Şükreder kaderine razı olur yediği bir lokmayı
Bulursa eğer diğer öğünü bekler karın doyurmayı

Kafasını yormaz merakta etmez eğer yalnızsa
Bir boğaz değil mi sokaktan toplar onu da
Bazen bakar yolda gözünün kestiği biri olursa
Keser yolunu ya para ister yada o an olur hasta

Çoğaldı sokaklar garip mi aç mı belli değil
Yürümek zorlaştı hayat hiç de kolay değil
Bir sabah önünü kesen tinercimi aç mı bilemen
Bunu anlamak çok zor memleket doldu sefil
21.06.2008
Bahattin Tonbul
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Zevk Alamıyorum

Dünya işi bitmez dostu istersen gerçeği ele geçmez
Bütün dostluklar çıkar üstüne kurulmuş kimse bilmez
Sevenle sevilendeki menfaat süreklidir tükenmez
Hayat sahte olduğu için burdaki acı gerçeği inkar etmez

Sormayın dostlar bana yarimin hasretliğini hatırlatıyor
Gönlüm yorgun içimse dargın kimselere ben bakamıyor
Bırakında uyusam sonsuza dek bu yürek daima atıyor
Hayat sahte dünya boş yar olmazsa herşeyin tadı olmuyor

Elim tutmuyor dilim dönmüyor hoş bağıramıyorum
Daralıyor içim inanın hiçbir şeyden zevk alamıyorum
Nasıl bir hiski birden bire herşey adeta yok oluyor
Seninle geçirdiğimiz  günlerdeki tadı bulamıyorum
29.04.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Zevk İle Geçti

Gökyüzünde yıldız, hüzün çiçeği
Yasak gönüllerde, durmaz son hanem
Seni çok özledim, uğur böceği
Aşk ile geçti, ömrüm bitanem

Dost ile birlikte, hergün anarız
Bir nefes aşkı, öksüz sanarız
Erenler içinde, hakka yanarız
Zevk ile geçti, ömrüm bitanem

Aşk şamdanı ile, hepten yanarız
Kılıç kalkan ile, sever oynarız
Tuz tutmuş gözyaşı, düşse kanarız
Zevk ile geçti, ömrüm bitanem
Bahattin Tonbul
5.1.2013

Bahattin Tonbul
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Zihin

Devir değişsede, değişmez zihin
Aşk bir inanç olmuş, sevdası ölüm
Derde deva olmuş, dediğin rehin
Zihin baki kalsa, zamandır zulüm
Bahattin Tonbul
30.6.2013

Bahattin Tonbul
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Zincirim Sensin

Ey yar dönüp bir bak, gelişin olsun
Eğer aşık bensem, yazdıran sensin
Seni candan seven, ruhuma dolsun
Beni esir eden, zincirim sensin

Belki deli derler, sakın unutma
Eğer ki benisem, benide tutma
Mezarım taş olsun, ayrıca tutma
Beni esir eden, zincirim sensin

Karanlık gecede, sabahlar olmaz
Hala yaşıyorsam, güneşin solmaz
Kabahat kimdedir, ufkum kaybolmaz
Beni esir eden, zincirim sensin

Gönül kervanına, uzaktan bakan
Alıcı kuş gibi, yürekler yakan
Bakanın gözüne, su gibi akan
Beni esir eden, zincirim sensin

Merhamet olmazsa, sevgi tacında
Son kara sevdadır, ateş saçında
Bitmez tükenmeyen, son ağacında
Beni esir eden, zincirim sensin

Bahattin’in solmaz, aşkı bulunur
Göğsüne bir oku, vursan kırılır
Akan sular elbet, akar durulur
Beni esir eden, zincirim sensin
Bahattin Tonbul
24.4.2013

Bahattin Tonbul
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Zor

Sende bu dünyayı, aldattın ama
Allah’ı aldatmak, inan gerçek zor
Millet verdi oyu, çalarsın ama
İçine siner mi, hazmetmesi zor

Allah’a inanır, çalmaz dediler
Etrafında nankör, dolu kediler
Senden izin alıp, öyle yediler
Yemesi kolaysa, hazmetmesi zor

Yalanı söyleyip, kenara geçtin
İstifa edince, zalimi seçtin
Doğru söylemeyip, haramı içtin
Ağlaması kolay, gülmesi pek zor

Her sözünde riya, tutarmı dersin
Bugün dediğini, inkar edersin
Allah’ın yanına, nasıl gidersin
Söylemesi kolay, inanması zor

Oy vereni aldat, dede inandır
Yarına varmadan, sözün inkardır
Kolay ise ağla, ağlat da kandır
Sızlanması kolay, iftirası zor

Meydanlarda nutuk, yalan atması
Aldığı oyların, boşa sapması
İnanmazsın ama, hesap yapması
Tatbikatı kolay, çıkartması zor
Bahattin Tonbul
14.2.2014

Bahattin Tonbul
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Zor Alev

Gönlüm seherde,aşk yanan zor alev
Yok olan sevgi,kalbime saplandı

Yanmış yüreğim,sönmedi acısı
Bedenimdedir,tüten o kor alev
Yoktur alemde bitmedi sancısı
Gönlüm seherde,aşk yanan zor alev
Bahattin Tonbul
16.8.2009

Bahattin Tonbul
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Zor Ama

Sensiz kalmak zordur,sancın duruyor
Yakmana gerek yok,koru vuruyor
Bu yalan dünyada,yari buruyor
Gönüllerde sensiz,kalmak zor ama

Koydum yar bağrıma,yersizlik acı
İçimdeki yara,halsizlik tacı
Ayrılık selede,densizlik bacı
Gönüllerde sensiz,kalmak zor ama
Bahattin Tonbul
7.8.2009

Bahattin Tonbul
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Zor Diyemedim

Ben cocukken babam, genç yaşta gitti
Bu dünyada baba, hiç diyemedim
Evlenince buldum, o da terketti
Hasretlikten ölüm, zor diyemedim

İki babam  öldü, şükür bu güne
Azla yetinmişim, Haktır özüne
Sevgili yarimle, anam yüzüne
Hasretlikten ölüm, zor diyemedim

Başlayacağım bu, yeni gün için
Günah işlemekten, şerden vazgeçin
Zulum görmektense, sevgiyi seçin
Hasretlikten ölüm, zor diyemedim

Asla unutmayın, şu iki ana
İhtiyaç anında, senle olana
Zor zamanda yalnız, bırakanana
Hasretlikten ölüm, zor diyemedim

Nice acılara, misafir oldum
Nice kırgınlıklar, yaşatıp soldum
Yüreksiz olanı, farketmez oldum
Hasretlikten ölüm, zor diyemedim

Bahattin kopunca, içinden savaş
Sevenler tez gider,  tükenir yavaş
Kadersiz olandan, hemen uzaklaş
Hasretlikten ölüm, zor diyemedim
Bahattin Tonbul
30.8.2016
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Zor Gelir

Bağışla sevdiğim,affet ne olur
Seni özlemekte bana zor gelir
Yer yüzüne yağmur,yağar sel olur
Sevdayı çekmekte,inan zor gelir

Yarsiz bu dünyada,bitmiş savaşım
Acıyı duyar mı,tende bu başım
Gözümün üstünde eğilmez kaşım
 Sevdayı yaşatmak,cana kor gelir

Düşmanım olmadı,nefret duyacak
Aşkımız solmadı,teni oyacak
Gurbette halimi,neye koyacak
Yarsiz yaşamakta,bana zor gelir

Çok yoksulluk çektik,sevdalar gördük
Hasret türküsünü sessiz söylerdik
Karmaşık aleme,biz neden geldik
Sevdayı çekmekte,inan zor gelir

Gece karanlıkta,yıldız dikerim
Yaşaran gözlere,kalem çekerim
Özlenen sevgiye,koku ekerim
Sevdayı yaşatmak,bana zor gelir

Esen rüzgarlarda,toz olsam sana
Verdiğin gömlekler,dar gelir bana
Üzülür ağlardın,sen o zamana
Sevdayı çekmekte,inan zor gelir
Bahattin Tonbul
4.6.2011

Bahattin Tonbul

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Zor Gelir Bana

Beceri değil ki, mutlu yaşamak
Bir sevgi tebessüm, yeter di bana
Sıcak iklimlerde, sonsuz yaşamak
Yalnızlık sessizlik, zor gelir bana

Umudu ihtimal, olsa överim
Sevda çıkmazlarda, kalsa severim
Deniz dalgasıyla, kumu döverim
Yalnızlık sessizlik, zor gelir bana

Soğuk insanmıyım, kime bıraktım
Bulutlu hava da, neden ıraktım
Sevdim sevmesine, bilki çıraktım
Yalnızlık sessizlik, zor gelir bana

Derin uçurumlu, yolun yolcusu
Söylesen sevdayı, kimdir kolcusu
Buğulu gözlerin, olmuş solcusu
Yalnızlık sessizlik, zor gelir bana

Sevda şarkısını, sevdim onunla
Varlık yokluk onda, oyna onunla
Hüzünlü rolleri, versen onunla
Yalnızlık sessizlik, zor gelir bana

Bahattin ayrılık, hasret benimdi
Bütün imkansızlık, onsuz günümdü
Çok sevdim ben inan, toprak tenimdi
Yalnızlık sessizlik, zor gelir bana
Bahattin Tonbul
25.12.2015
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Zor Gelir Dünya......Halil İbrahim Koçak

Sevdiklerinizle,tat alır dünya
Ana baba artık,kalpler de rüya
Halil ibrahime,dar gelen dünya
Tek suçu sevmekti,özlerdi güya

Bensiz o gönlüne,köşk yapamazsın
Yarinden ayrılıp,tek yatamazsın
Melih’i Yağız’ı,sen atamazsın
Halil ibrahime,dar gelen dünya

Özlenen yollarda,yari ölmezdi
Ağlayan o gözler bana gülmezdi
Baba mallarını,önce bilmezdi
Halil ibrahime,sır gelir dünya

Kimseye güvenme,ölüm çok yakın
Melihle yağız’ı ağlatma sakın
Atanla birlikte,yapsanda akın
Halil ibrahime,kor gelir dünya

Yarinden ayrılıp gitmek mi lazım
Hasrete özlemi,ekmek mi lazım
İnadı tadıp da,çekmek mi lazım
Halil ibrahime,ar gelir dünya

Bu yalan dünyada,tükendi sözüm
Anneyin dilleri dikendi özüm
Terk edip gidince,kapandı gözün
Halil ibrahime,hor gelir dünya

Ağlayıp sızlayıp,aldandın ey yar
Yaralı gönlümü,bıraktın seyyar
Uzatsan elini,tutardım hey yar
Halil ibrahime,zor gelir dünya

Hali Koçakım ben içerim yanar
Sevdanın acısı,içimde kanar
Anan baban bensiz,geçmişi anar
Halil İbrahime,zor gelir dünya
Bahattin Tonbul
28.6.2012
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Zor İse

Seksen yıl sonra yarama
Koy ver de ateş sönmesin
Acılarınla zorama
Atıverip de dönmesin

Karşı dağların yeşili
Gönlümü bağla oraya
Cennet bahçesi eşili
Yarim gömülmüş buraya

İçim kan ağlar hasretten
Dayanmaz artık bu yürek
Onsuz hep çağlar,kasvetten
Bedenim korkak,can ürkek

Karanlıkları,atıver
Bir ışık bile,yok ise
Tüm sancıları satıver
Hakka kavuşmak zor ise
Bahattin Tonbul
11.10.2009
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Zor Olur

Acımadın hiç bana
Yanıyorum bak sana
Geçen bunca zamana
Kavuşması zor olur

Eller söyler türküyü
Gönüllerde ülküyü
Dinletmedin tilkiyi
Kandırması zor olur

Dağ da mıdır bayır da
Yüreklerde hayır da
Acımadan kayır da
Dinlemesi zor olur

Kar yağınca su olur
Kışın sular donludur
Sevdiğim kaybolunca
Kavuşması  zor olur

Kalpler de kan dolaşır
Ruhları hep karışır
Bedenleri karışık
Yaşaması zor olur
Bahattin Tonbul
14.10.2008
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Zor-1

Milleti bölerken, Türk’ü incittin
Bayrağı açarken, andı hiç ettin
Ermeniyim deyip, malı koç ettin
Büyütmesi kolay, saklaması zor

Bu millet inandı, sana güvendi
Ar namus çiğneyip, asker dövendi
Apoya söz verip, kanun diyendi
Söz vermesi olay, aklanması zor

Haramı alanda, saklayanda bir
Zehiri katanda, yutanı da bir
Açığa çıkınca, aklayanı bir
Aklaması kolay, paklaması zor

Müslümanım deyip, hırsız olanlar
Hak adalet bozup, yüzsüz olanlar
Askere polisi, hasım yapanlar
Çıkarması kolay, yaşatması zor

Millet iradesi, hiçe sayıldı
Toprağı oydukça, güce bayıldı
Her kanun kişiye, pice yayıldı
Hesaplamak kolay, vermesi pek zor

Bahattin sözlerin zehir zembelek
Atanda yakanda, sensin dünbelek
Gelecek zamanı, verir o melek
İstemesi kolay, güldürmesi zor
Bahattin Tonbul
14.2.2014
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Zordayım

Ruhunun güzelliği,karanlığı çökertmiş
Sevenin özelliği,anılara pek dertmiş
Hayallerin acısı,kalplerinde çok sertmiş
Gördüğün bu alemde,yalnız kaldım zordayım

Sızlarsa bedenlerin,kokun gitmek istiyor
Konuşmazsa dillerin,tüyün canda titriyor
Düşecek her yaprağın,hesabını bekliyor
Gördüğün bu alemde,yalnız kaldım zordayım
Bahattin Tonbul
26.4.2010
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Zordur Sevgi

Zordur yaşanan aşk,zordur sevgi
Hepsi bir arada ikimizin değil mi
Bir ömür böyle geçti,dahası geçer mi
Yapma bu çileyi bana,her günün değerli

Sensizliğin bedeli bana çok ağır geldi
Canımdan can alıp,acep kimlere verdi
Çok özledim seni,yokluğun ciğerimi deldi
Yapma bu çileyi bana,her anın değerli
25.05.2008
Bahattin Tonbul

Bahattin Tonbul
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Zoru

Sonsuzda buluşup,el ele gezsem
Ruhumda ayrılık,acıların en zoru

Bir gün bu alemden,gidecek garip gönlüm
Acı sızı ele, düşmeden gide bilsem
Öbür dünyadaki,hak yanında gönlüm
Sonsuzda buluşup,el ele gezsem

Aşkı sevdayı ben,seninle tatmıştım
Yaşarken içime,sardın ateşin koru
Son yarayı sen,gönlüme katmıştın
Ruhumda ayrılık,acıların en zoru
Bahattin Tonbul
31.7.2009

Bahattin Tonbul
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Zorunlu Eğitime Çare

Çankaya'da bir ilköğretim de üçretli öğretmendim
Okul bir gece kondu,Milli Eğitime bağışlanmış tahminim
Dört sınıflık; odadan bozma,ahır ve samanlık; idare ve öğretmenin
Hatta bu okul çift öğretimli, her gün andı içerim

Çocuklar sevimli,ağızlar bozuk,eksik eğitimli
Anne baba işsiz,çoğunluğu dar gelirli
Atanan öğretmen fazla durmuyor belli
Bana soruyorlar,öğretmenim bize gelecekmisin temelli

İçim burkuluyor,gerçekten öğretmenliğimi anladım
Onlarla ders yaparken,her gün gizli,gizli ağladım
Kimi aç,kimi hasta,ödevlerini soruyorum? Yapamadım.
Okuldan sonra,işe gidiyorlarmış bunu hesaplayamadım

İlköğretim çocuğu bunlar,oyun oynamayı bilmiyorlar
Birbirlerini itip,kalkıp,küfür edip,şikayetleşiyorlar
Altıncı,yedinci sınıfa gelmiş okuma yazma bilmiyorlar
Zorunlu eğitim var,sınıfta kalmak yok diyorlar

Nasıl bir eğitim anlayışı,kavrıyamadım
Bilmeyen bir çocuğu,sınıf tekrarı yapamadım
Veliye sordum,çocuğun boş ne yapayım
Sakın ha hoca,çocuğum geçsin bırakmayın

Bunun bir çaresi olmalı,başkent'de bu hiç olmamalı
Bakan,vali,müfettiş,müdür hatta öğretmen buna alet olmamalı
Ben oldum,vicdanım rahat değil,olumsuzluğa  ad konmalı
Zorunlu eğitime yeni düzenleme ile değişik çare bulmalı
 28.8.2007
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Zulüm

Mevla ile sana, aşkla dayandım
Yoktur senden gayrı, haktır ölümü
Sevdiğim o yarle, candan boyandım
O hasretlik tene, konulmuş zulüm

Nice aşık kalbe, yari indirdi
Kimi gülbenzini, birden soldurdu
Niceleri bilmez, canı sindirdi
O hasretlik tene, konulmuş zulüm

Yalan dünya sanal, çökecek bir gün
İnsan toprağını, deşecek o gün
Eken biçer elbet, ölümdür son gün
O hasretlik bana konulmuş zulüm
Bahattin Tonbul
9.2.2013
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Zühdü Dayım

İnce yumuşak hoştur sesin
Sen insanları sever,incitmezsin
Çok hassassın,hemen etkilenirsin
Zühdü dayım acep nerelerdesin

İlk yıllar çok hoş sohbet ederdik
Geçmişi hatırladık ca,sanki bir kelebeksin
Bilirsin kelebeğin ömrü kısa olur,belki de saatlik
Zühdü dayım biz sana ne hata ettik

Çok uzak duruyorsun,suçumuz nedir
Sensizlik bizlere oluyor zehir
Diğer dayım Avusturya'da,sen ise nehir
Nehrin suyu var,zühdü dayım ne zaman gelir

Seni görünce hayatımız doluyor
O güzel gözlerin,hiç bizi görmüyor
Bir yere oturunca,etrafına eş dost sarıyor
Zühdü dayım söyle,bizlere ne oluyor

Akrabandan biri mağdur veya muhtaç olsa
Çok üzülüyorsun anında,canından can olsa
Onu da vermek istersin tek hayattta kalsa
Zühdü dayım,birazda kendine baksa

Duydum ki motorlu bisiklet almış
Küçükken belki de,ona meraklıymış
Bu hevesini yıllarca içinde saklamış
Zühdü dayım bu yaşta ehliyet alacakmış

Hayranım onun bu,hayat dolu oluşuna
Torunlarının fotoğrafını,çıkarıp bakışına
Nasıl da özlem dolu,kaşını kaldırışına
Kıyamam zühdü dayım,senin o göz yaşına

Bitecek bu dert,bu ayrılık,bu hasret
Evini yazlığını yaptın,kalmadı iş elbet
Bekliyorsun yengemi,çocuğunu ve toronunu sana destek
O zaman zühdü dayımın,göz yaşları dinecek
31.7.2007

Bahattin Tonbul
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