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146-düşünceler

Anılar Birikti O kadar fazlaca
Hüzün deryasından dökülerek
Nasipini Aldı Amacına erişerek
Gönlünü Buldu küsuratlı şekilde
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147-anlamsızlıklar

Gülmek ve geçmek Sonuç olarak güzel
Ancak yetmeyecek Hasletler var
Zaman bu kadar Geniş olsa ne olur
Anlamsızlıklar Havuzunda
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148-suni işler

Ustura gibi Sıfırdan Başla
Umudunu Yeniden Toparla
Kalk ve Birden Başla
Kimseye inanma Haktan Başka
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149-son Damlalar

Senden Başka Ümidim Kalmadı
Neden Yari ağlattın ki
Olmaz sakın yapma damla damla
Yürü Yürü Heyecandan Büyü
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150-elveda

Sana Yazdığım Havadisler,Kalsın Hatıra
Damla Damla Terlemeler olsun Feda
Kalemlere Kağıtlara Anılarımız Sorulsun
Güneşli Sabahlar,Özgür Kuşlara Selam olsun.

Enes Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ab-ı Hayat

Hayat dedikleri rüya,Hülya
Melekler dünyada diyorlar güya
Ama melek dedikleri ne olsa gerek
Bozulmuş kişidir kendisi

Söylenmiş laflara bakipta konuşmak
Ne kadar elzemdir Akıla
Yoksa faydasız ilim olurmuydu hayatta
Bulutlar aşık olmuş yağmura

Ortalık yeşil her yer kokulu
İnsanlar anlamsız mim dilleriyle
Onca olumsuzluğa gebe
Oysa nefsi olanlar kaygılıu
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Acı dolu öneri

Kan Aktı yolunu buldu
Su Aktı yolunu bulamadı
Yetimler kimsesiz kaldı
Boyunları bükük kaldı

Bunca zorluk elbet gidecek
Erenlerin savaşları içlerinde kalacak
Alim ile zalim gayrı ayrı olacak
Yürürüm belki bende Gündüze
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Açılan güller

Laleler açar papatyalar Mahzun
Güller dikensiz olmak istiyor
Biri dokunursa can yakmasın diye
Karanfiller daha güzel kokmak istiyor

Gökyüzü ağlamak istemiyor baharda
Her gün cemre gibi kan
Akmasa kalacak insan
Ama ne çare var yaşayan

Emir şehadettir Haktan
Ne bir çare Ne bir hüsran
Sonunda kalacak vatan
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Ağabeye Özlem

Halk içinde Müteber Bir
Nesne Yok Devlet Gibi
Aile içinde Müteber bir
Nesne Yok Ağam Gibi

Olmasın Derdi Aslan Paşamın
Dimdik Ayakta Koçyiğitler gibi
Bilmem Yeter mi mürekkebim Anlatmaya
Gözleri Gülaün Onun Daima

Kimse Bilmez bizim Amacımızı
Dostum Ağam Düşmanım Korkaklar
Yeltenmesin Sana Kâhpe Eller
Yardım et Çünkü Bu ilk oğludur Cevherin.
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Ağabeye Özlem 2

Onca Fırtınalar esti yıkılmadın
Onca kayalara çarptın dağılmadın
Nice olaylara sabırla yaklaştın
Zaman oldu dayağını tattırdın

İlmine MâşAllah Dedik
Gururumuzsun baştacı ettik
Bir vakit düşünmedik sensiz
Biz seni gönülden severiz

Duygularla anlatılmaz yaşanılmışlar
Her insana söylenilmez bunca olanlar
Vuslat yakındır Ama Yollar Ayrılır
Ben seni seyrediyor olacağım.
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Aile Gibi Aile

Hüzün olgunlaştırır Kaybetmek sabrı öğretir Derdi annem.
Babam Vardı.
Bembeyaz Bir Ağabeyim vardı kardeşim diyen
Bir Ağabeyim vardı ki Benim Kalbimin sanki diğer yarısıydı.
Ailem Vardı benim kuşlar gibi
Ailem vardı Benim Canımdan çok değerli
       Gönül sofralarımızı paylaştığımız insanlara
       ne demeli
Onlara Emanet bize Hâktan
Dualar bir yön bir
Okuduğumuz aynı Simà Aynı
Yollar birleşiyor Gõnullerle
Kavgamız çetin Derdimiz Derin
Gökkuşağı misâli şu dünyada bizim
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Al ömrümü

Yüreğimde gayrı taş, Yuva bekler
Sanki bugünlere kolay gelebilmiş der
Bunu söyledim diye ters ters bakarlar
Zamanında kıymet bilmeyenler

Tükendim umudum yok
Ciğerim nefes Alamıyor
İçimdeki efkâr kalabalığından
Yorulup da hesap soruyor

Eğer bir gün yanıbaşına uğrayan olursa
Söylede bizede ziyaret eylesin
Vaktinde ayaktaydı şimdi kötürüm dersin
Bırakın beni kötürüm halime ayaklarımda sersin

Ben biçareyim sebebimde yoktur
Soran olursa da  divane deyiver
Yine sümbülleri bekleyeceğim pencereden
Kokusunu meşkimle sergileyecegimden
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Alışmışız Üzüntuye

Asır başka Zaman karışık
Türkü kalmamış aşktan
Aşk dedikleri Dokunmaksa
Hayvan Dahi Aşık

Güneş doğar Ay kıskanır.
Koridorlara hüzün Bulaşır.
Merdivenlerde ayak izi kalır.
Yeni günler gelir Eski günleri kıskanır.

Kapıya Anahtar Lazım
Akıla Düşünce lazım
Toprağa cemre lazım
Kuşlara Yuva lazım

Çok bekledim sevgili
Ardından kalmadı bizi düşünen
Gõkyüzu Sessiz Sen yokken
Gel gayri takatim kalmadı.
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Anılar

Bu Anılar Mermer gibi içten kaplı
Silinmez Adı Kalp aşinadır ona
Gözümde bir mermer kalınlığı
Tarihten yolu bulurum

Birileri biliyor Acılarımı
O bana en yakın
Bulmak zor değil
En yakınımda olanı bulmak zor değil

Enes Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Asır

Asır başka zaman karışık
Türkü kalmamış Aşktan
Aşk dedikleri dokunmaksa
Hayvan dahi Aşık

Güneş doğar Ay kıskanır
Koridorlara hüzün bulaşır
Merdivenlerde Ayak izi kalır
Yeni günler maziyi kıskanır

Kapıya Anahtar gerek
Akıla düşünce gerek
Toprağa cemre lazım
Kuşlara yuva gerek

Çok bekledim Ey sevgili
Ardından kalmadı bizi düşünen
Gökyüzü sessiz sen yokken
Gayri takatim kalmadı
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Aşıktan Notlar-1

Sultanım Hatunum yollarda gözüm
Senden haber bekler dururum
Damlalar benden habersiz akar oldu
Sana olan vuslatımdan
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Aşıktan Notlar-2

Sonu yoktur bu bekleyişin
Bende seni kalbimde ararım
Belki bulurum seni
Belki kendi Niyetinle
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Aşıktan Notlar-3

Bunu yazarım ama takatim yoktur.
Dilim susuz,Ağzımda eksik lokmam
Yalnız sensin merhem bana
Gerek yok onca boş ilaca

Enes Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşıktan Notlar-4

Yollar Sürme gibi çekilmiş gözlerime
Seni gözlüyorum dağ tepe
Sonu yokmuş bunu öğrendim
Seninle çıktığım yolculuğun
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Aşıktan Notlar-5

Acıma Merhem oldun
Ömrüme selamet kattın
Yolculuğumu bahara çevirdin
Ahiretliksin Ömrü Nurum...
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Ayasofya

Bu millete Ait olduğun gün
işte O gün semaya Tam Açıldı ellerimiz
Dost oldun sevda oldun
Ama asla Düşman olmadın

Yollarını gözlediğin erler gelecek
Ayasofya Bir gün bize gülecek
Kudüstür senin arkadaşın
Bir gün Ayasofya Gülecek

Durma Koş Yol ortak Arar
Kutlu muştuları ağızdan salar
Devran-ı düzen hazıra konar
Gün biter Kahramanlık konuşur
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Beton

Yol Yakın Ustam
Yol meşakkatlide
Basıyorum toprağa
Meğer Betonmuş her yer

Bitti gitti Çoğu kötüler
Anahtar döndü kontak söndü
Yolculuk bitti Bu seferden
Izdırabın çeşitinden

Enes Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir Avuçtuk biz

Ey insan uyan uykudan
Senin yaptığın Yapmadığına teslim olsa
Umut yarınlara kalsa
Seni bizlere sürse
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Bir bakışı

Umutlarımdan doğdu Tüm hevesim
Ayrılmamış benden meğer senin sevgin
Bakma öyle gözüme birşeyler kaçtı

Suskunluğunu bozduğum vakit
O an başlar esmeye sevda yelleri
Yüksek dağlara doğru tırmandım
Bunu bana yaptıran biri bakışı

Dönerim onca zaman ufkunda
Söylerim sana bu dönen bu değil
Sanki içimde başka bir ben var
Ne biliyim bende tutulmuşum istanbula

Bırakın gelsin olan olsun
Gözleriyle bana sinirli baksın
Baksın diye bütün bunlar
Zaten bu gönlüm istanbullu
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Bir içim su

Toprak Ağaç verir
Ağaçlarsa meyve
İnsan susuverir
Meyveleri görünce

Nedir bu Ağaç
nasıl oldu bu meyve
Her sorunun bir cevabı
Her cevabın bir zamanı

Odur dağları ayakta tutar
Nehirleri göl yapar
İnsanları adam yapar
Susuzluğu Tarih yapar

Yeri gelir imtihan olur
Yeri gelir bereket olur
Yeri gelir hayat olur
Dünyanın 4/3 ü sudur.
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Bir yanımız

Güller diyarlarda geziyor
Kuşlar Cıvıl Cıvıl ötüyor
Keklikler seslerini sergiliyor
Bir yanımızda çocuklar ölüyor

Bebekler denizde yüzer mi?
Ama cennette yüzer
Şehitler sahipsiz olurmu?
İşte gözler önünde sahipleri

Toprak mahsul verdi
Ben verilmiyim dedi
İnsan verileni yedi
Mahsulün sahibi benim dedi

Allah onlara Akıllı olun dedi
Kuranı kerim gönderdi
Onlar korktular
Sonra dünyaya geri saldılar.
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Bismillah

İşte sensin başlarsın hayırla
Nice zafer ve başarının sırrında
Sensin ol kainat ışığında
Hikmetidir o nice başlangıcın

Senin içinde saklıdır onun adı
O ise herşeye bağlı
Yoktur onun boşa bıraktığı
Sahipsiz değiliz vardır bir sahibimiz

Olsun bunca zahmetli işler
Onca zahmetin içinde vardır bir rahmet
Kime gerek kimine gerek
Bu yurdun üstünde asılır Adı

Gel gör ki ben kabulüm sultanım
Ne inancım zayıf ne dermanım
Vardır Elbet bunun da ilacı
Onca hastanın dermanı sensin sultanım
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Biz

Asıl Mesele Bilmeyi Bilmek.
Duymak Sadece Kulağın Varlığı
Görmek Göz için bir Teselli
Yenmek Büyüyen Bir Canavar Misali
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Boğulmak

Ölmek midir ? Ya da
Dirilmek midir?
Oysa Başka hayata açılan pencereden
El sallamaktır aslında
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Bu Devran

Nedeni bilinmez bazı mutsuzlukların
Neden böylesin sorusuna karşılık bulunmaz
olmuş ve ölmüştür insanın içinde
Sahipleri olduğu şeyler tesellidir ona

Bu dünyayı merkez sanıp aldananlar
Bilmezler mi işte gözler önünde mezarlar
Yetinemediniz mütevazilikle
O an sahipsiniz Tapunuza

Beden ruh ile bir olduysa eğer
Vay o milletin haline
Oysa insan varsa umut var değilmiydi
Yoksa iman varsa umut varmıydı?

Sözler biter kalemler sahipsiz kalır
Bir gün şairsiz kalırsa bu memleket
Şayet işte o an kalmayacak tek bir fidan
Kalplerde hissedin belki yeterli olur.
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Bu Gün

Yarın gelir bugün doğar
Bahar gelir yaz doğar
Çiçekler solar baharda solar
Zulüm biter mertlik başlar

Bugün işte bugün
Olsun artık onca dökülen
Kanın hesapları sorulsun
Meyletmesinler sağa sola

Ben bir garib şairim
Aklımda ne varsa onu yazarım
Sanmasınlar kalemim kiralık
Ben bu kalemle dünyayı yazarım

Dünya Artık fazla sıcak
İnsanlarda fazla soğuk
Kimseyle yaklaşmaz olmuş insanoğlu
Çoktan gitmeye hazır olmuş
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Bu günler

Bu günler Çıngıraklı yılan gibi adeta
Gözlerimde bir korku günler deveransız
Ömrümde bir güven gözlerim var
Çuvallar dolmuş meğer Her şey yerli yerinde

Umutlar taze Hayaller diri
Filizler yeniden çıkıyor Papatyaların gözü yaşlı
Devri bitiyor sanki herşeyin
Diyorduk ama ok yaydan çıktı

Şahı merdan geldi
Zalimler sustu
Zülfikar konuştu
O günler bana hatırlatıyor seni

Gözlerimde bir hüzün belirtisi
Savaş başlıyor diyorlar
Yürekler Tutuşsun Yumruk sıkılsın
Hak pusat Konuşur.
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Buz

Derme gelişlerle yüzün olmuş Buz
Anladım sende hastasın konuşma sus
Sana iyi gelir bu vakitten sonra buz
Çunkü bu aralar hepimiz yanıyoruz

Seviyen henüz belli değil
Ama ayaklarına iyi gelir tuz
Yaran acıyacak vardır biraz buz
Yetiş bu sefer benim başıma tuz

Öfkem dinmiyor sebebini bilirler
Eğri kişiye doğrusun dediler
Olurmu böyle birşey
Öfkem volkan lavlarım güneş boyu

Buldum sevdayı yanıyorum
Umdum sevdayi buluyorum
Gördüm gerçeği gidiyorum
Yusuf idim davut oldum
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Canlar pazarı

Başlar Herşey Bismillahla
Adı geçer her hayrın başında
Ne bitmez bir berekettir
Ne tükenmez bir kuvvettir.

Dağlar Taşlar ağaçlar
Zikrederler kuşlar
Bismillah ile başları sallar
Bitmeyen bir kuvvetiyle

Canlar pazarı bismillahla başlar
Gözler gönüllerle yaşlar
Sevdim gördüm şükrettim
Bitmez kuvvetin sultanıdır.

Mutlak güç sahibidir o
İsminde yazılı Allahuekber
Canımız Emanettir Ondan
Çağlar geçer ama değişmek bitmez.
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Cihanın Efendisi

Sensin bizim baştacımız taha
Ömür geçer sensiz olmaz
Bu diyarda olurmu senin gibi
Bilinir ki biz senin yolundanız

Şükür ve salat,sıdk ve selamet
İşte Akıllı birinin özelliğidir bu
Nice insan sana ait olmak ister
Senin gülünden koklamak ister

Amacımız yolundan gitmek
Yürüdüğümüz yol boyu zorluk
Neferin hası sabırlı olanı
Umud bulunur ama sen bulunmazsın
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Dedem

Dedem söylemiş olmaz haine merhamet
Edeceksen mazluma merhamet et
Bilemedik Anlayamadık dedem
İstanbul Evlatlarına Emanet
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Değilim

Ne Şiirim Ne Şair
Yolcuyum Ben Yola Dair
İçim Dışım Umut Dolu
Yarının Sofrasında hazır beklerim
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Değişik Kişiler

İnsanlar fazla mı Değişti ne ?
Mal mülk para diyene kadar
Susturdular vaazı yollarina baktılar
Eğdiler Secdesiz yüzlerini nice ademoğlundan

Ey Canı Malı bir insan
Sanma ki buralarda Hükümdarsın
Elbet bir gün yok olacaksın
Bir de pişman olup helallik isteyeceksin...
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Deli

Cümle Alem bilmeli
Niceleri kayboldu
Niceleride deli
Önemdir yiğit olmakta deli

Cephanesi ne silah ne mavzer
Olsa olsa korubaklı rövalvel
Cümle akıllı zorlanıyor anlamakla
işte işin sırrı burada

Suyu içen hikmet bilir
Damdan düşenin acısını
Damdan düşen bilir
Bir çığlık sayesinde anlar

Deli dedimde Akıllı olan kim
Neye göre kime göre
Sonuçta herkes hoşuna göre
Bu devran bu dünya surecek böyke
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Deli yürek

Şu dünya yükünü verdi omzuma
Ne vakit söylemedim öğüt
Varsa olsa yüklendim
Milletin gönlüne serprim suyu

Deniz dedikleri bir avuç kuyu
Kurtarmaz beni onun suyu
Zaman olur yanarım
Vakit olur tuzlu suyu Tadarım

Taktım belime 14 lüyü
Çıktım şerefsiz Avına
Paketledim oncasıni sırtıma
Koydum toprağın altına

Ne yapsam da durmuyor
Deli yürek dediğin kamçılanmıyor
Susmuyor haksızlığa deli yüreğim
Durmuyor dizginlenmeyen bedenim
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Deveran

Bu devran gebedir kötülere
Kötü Her zaman doğar büyür
Önemli olan gençliğe kapılmamak
İnandığımız yoldan gitmek

Bu günler bana seni hatırlatıyor
Bu ırmak şırıl şırıp akıyor
Adeta saçlarını andırıyor
Yalnız kalmak evladır bana
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Devran-ı fani

Millet olmak demekle bir değil
Canlar başlarla bir olur
İnsan vicdanıyla yar olur
Vücut yaralarına ser olur

Tüfek Tutan elim işaret etsin
Budur Benim tufan olduğum vakit
Zulüm bitti Toprak azaldı
Ortalık kanadı durmadan

Namert gelir Mertten evvel
Sorar halini kendini ahbap beller
Dost bir Nadost sıfır
Serden geçmişim ben zulümden evvel

Konuşan kim diye sorma
İşittiğini sonun kadar dinle
Küçümseme kardeşini asla
Kibir şeytandan armağan sana
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Divane gibi

Kara bir Taş parçası gibi
İnsanı çılgına çeviriyor her vakit
Taş için çıldırana insan denirmi bilmem ama
Bu süzgün bulutlar bir fazla üzgün

Tozlu sayfalar Açılıverdi birden güneş gibi
Sözlü sanatla başladı düşüncelerim
Yemin etti üstüne onların
Zeval gelmedi hiçbirine onların

Ansızın görüküverdi kaplumbağa misali
Yavaş yavaş hareket etti
Günler yavaş yavaş batıverdi
Kıskaç daralıyordu sevdadan

Boyandı durdu gözüm yaşım
Sakalım saçım oldu aman başım
Ellerim silahı kabzasından tuttu
Bize zalim onlara mazlum umutlarda
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Dön

 Merhaba yeniden başlamışsın
Bu yüzden umudunu bulmuşsun
Belkide yolunu sormuşsun
Tamam geç olmadan dön gel

Sunumun müthiş ama inandırıcı değil
Böylesi işlerle olmaz tez değiştir
Ne demek vakit uygun değil
Çarenin vakti olmaz dön gel

Yarın olmazsa bugün gel
Olmazsa olsun sonra olmaz
Yolun Açık sensin kapatan
Bırak bahaneyi dön  gel

Yazmıyor Alnında eğri kulum
Çakal görmez uydurur
3 5 Aklı evvele bakma
Yolu uzatma dön gel

Enes Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Döneceğiz

Taşlar bile özlüyor sanki
Bu kutlu yürüyüşleri
Sanki efeler dağlarda değil
Sanki hepsi mezarda artık

Ecdad çileyi çeker
Ceddimiz örnek alsın diye
Yolumuzdan dönmesinler
Bu uğurda kalsınlar

Nice şehir namert oldu
Ya mert kalmadı ya da mezarda
Gavurun dünyası başına girsin
Yağız yer şahit olsun

Memleket ve vatan
asla vazgeçmem sizden
Yolumuz düşecek elbet
Kandırmasın kullar seni
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Duvarlar

Bu duvarlar beni uyarıyor
Buradan kimler geçti diyor
Sessizce bakip hüzün kapımı çalıyor
Sanki herşey mi bizi terketmiş

İstanbulu görür durursun
Ona herkes aşık olur ona
Bu Aşkların en büyüğü benim
Bu şehir bana girdap
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Dünya

Dünyaya Gözlerimi Açtığım Gün
Baharın zor geliyor müjdesi
Omzumda bir kütle beni sayıklatıyordu
Hıçkırırken Çocukluğumda

Yerlerdeki tozlara dahi gõnül Koyuyor
iki üç zalime Meydan okunamayan dünyada
õlenleri Umursayan bir O vardı
Birde sevinçli katilleri

Yaşayanlara anlatamıyoruz öleceklerini
Hepsi keyfini Bâki Sanıyor.
Ama Kapı açılır ve gideriz
Sınavından kaldığımız dersten
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Düşler

Ah kalmasın Şöyle düşleyişler
Olmasın böyle hülyalar
Girmesin rüyama kara yüzlü melekler
Sanmayın bunlar sahi melekler

Bu düşler nokta virgül hesabı
Ne zaman ne geleceği belli
Sanki hiçbir an bitmiyor deryası
Vermeye kimseye böylece düşler
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Düşmanlar

İlerde bir güruh var
Sanırım onlar düşmanlar
Zehirli balı tattırıp
İntikamını Acı Acı Alanlar

Her yer gül gibi
Söylem eder dururlar
Silsilesi meçhuldurlar
Zammı nefsi emmare olanlar

Diyarlarda dolanır dururlar
Barışıkları küstürürler
Allah kelamından uzaktırlar
Bu zamanın nemrutları

Nemrutlar bitmez
 bizdede ibrahimler
Firavun soyundan gelenler
Korkarlar musanın adından
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Düşünce dedikleri

Sayısız kez düşünene bak
Belki sağlam değildir kafası
Bir defa düşünene bak
Belki yoktur kafasi

Oysa ne bilir bu insan
Bildiginden olmazmı hiç
Göremez mi? Hakikati
Anlamazmı ? Bilmemeyi

Yarenler ellerini açar
Dualar ederler
Kabul buyursun Allah diye
Daima susarlar.
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Efendiler

Birileri geliyor peş peşe
Sanki ne korku var ne keder
Hepsi birer efendiler
Sonsuz ırmağın suyunu içerler

Canları vardır  verilecek
Derler ki işte biziz bunlar
Asla korkmaz bu efendiler
Bizim yolumuza göre Gittiler

Ne lüks bilir ne rahat
Bunca ağırlığa aldırmazlar
Sonra arkalarına dönüp bakmazlar
Vatan söz konusu olunca efendiler

Sözler biter ama yürekler sönmez
İyiliğe mayalı binlercesi unutulmaz
Başta birileri var demiştim
İşte onlar Asıl efendiler
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Efendiler Sultanı

Ey! Nübüvveti Alem-i Efendim
Sev yari güzini sermayem
Işık söner yanan senin canı tenin
Yolunla aydınlık verdin bize

Sordum narı çiçek kokusu nerden
Duydum geliyormuş meğer senden
Semere-i Hilkatine Yolcuyum
Namzet oldum yoluna Aşktan

Enes Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Efendim

Efendim kemalinden kokladım
Başım tarifsiz duygular buldu
Zaman geldi bir selama
Bir sünnete bir cemala lisanınla başkoydum

Yolda selamını söyledim
Eziyetsiz yolculuğuma devam ettim
Zaman geldi aç kaldım himmet dedim
Yinede sana salavat getirdim

Suyum bitti çöllerde yalın ayak
Senin Aşkın bana gerek
Ne zaman zorda kaldıysam
Eşhedü enle diye başlarım.

Bu kul biçare efendim
Bitmedi bitmeyecek semaya yakarışım
Sona ermeyecek bereketinden feyzim
Senin biçare ümmetindenim
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Eğer

Yarın senden güzelse yar
Bana da Haber ver
Umudum kalmadı bugünden
Söyle ne isteğin varsa benden

Elimde takunyalarım
Rabbime yönelmekteyim
Şerden defolayım
Bir Cuma sabahı
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Emanet

Şu dağlar Bulutlara Emanet
Ağaçlar ise bizlere
Kitaplar ise raflara
Evlatlar babalarına

Lambalar yanıp sönüyor
İçeride kim bilir hangi ölümlü yaşıyor
Duvarımda kirli bir lekeyle
yolcuyum bende gündüz gece

Mermere koyulmuş bir tabut var.
İçinde hiçlige kavuşmuş biriyle birlikte
Sonsuzluga bakan gözleri var
Artık ölmek yok sonsuzluk var.

Uyuma Artık Yol uzun ve derin
Kalbindedir sonlu emanetin
Derinden gelir Haberin senin
Yolculuğa hala hazır değilmisin?
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Emeksizler

Çalışmak iki hecedir söyleyene
Bir avuç yorgunluktur işi bilene
Zaman nasıl geçti dersin
Kabul ettiğinde o işi

Çalışana emek vermeyi anlatanlar
Oturdukları yerden emir verirler
Onlar paralarını düşürürler
Çalışanlarsa elini cebine atmaktan korkarlar.

Zira onlar bilirler hatalarını
Aynı duruma düştükleri vakit
Kimse alınmasın üstüne
Sonra gerçekleşir aman Allah

Zulüm diyar diyar dolaşmakta
Aynı kisveyle farklı meraklara bulaşmakta
Nice çile nice keder
Emeksizler topluluğundan çıkmakta
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Emir Tecelli

İsmail Teslim oldu İbrahime
O teslimiyet samimi bir Sadakat
Bıçak kesmez tabi emri veren istemedikçe
Ya Asla o koç inmeseydi.

Nemrut ateşi yeter bize
Elbet söner bu ateş de
Ya da Dönüşecek İblise
Bilmeyecek ademoğlu bir bilse!
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Enes Ateş

Doğdum bu günlerde bende
Verildi ellerimie tertemiz defter
Sana emanettir dediler
Başladı yorgunluğu akıbetinden

Senin yolun kutlu olsun
Dediler ki yol meşakkatli
Bunca zahmet çekebilir misin deyu
Sormuşlar bana evvelden

Aklı evvel bilmezki
Kime sorar kimden cevap bekler
Karşısındaki çekik gözlüyü
Sual eyler haberi yok

Bu hikaye nereye gider meçhuldur
Yolun sonunda ne hikaye kalır ne masal
Önemlidir yoldan sapmamak
Enes Ateş gider kalanlara selam olsun
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Er Kan

Türküler dolusu hikayelerin
Ne mutludur ki bizimlesin
Çektiğim özlemi bir ben bilirim
Allah seni başımdan eksik etmesin

Sensin beni yürek dolusu anlayan
Senden başkasına ağabey diyemem
Ümidimi asla yitirmedim
Sen yokken ben bir başıma yalnızım

Bunu yazan hoş olsun diye yazmaz
Biriken gözyaşları yazıyordur bunları
Bilemem ne ederim ben sensiz
Belki ıhlamurlarla avunurum

Benim sana buradan sözüm olsun
Senin ardından gelmekteyim
Sanma gerçek değil sözlerim
Gerekirse çektiğin acıları çekerim

Enes Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Esiyor

Dışarıdan bir matem esiyor
Sanki kar havası esiyor
Güneşe özlem duyuyor
Gönlümdeki efendiler

Ey Emanet Canı Ruha teslim ederken
Gözümüze bir ışık görünüverdi
Canımıza kast edenler
Geliyor On binlerce Kahraman

Sinmiş kan kokuları içinde ve gariplik
Heyecan basmış ruhumda
Hayatım ellerimde bir ip gibi her anım
Laf bilmez ayrı ayrı insanlarla birlikte
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Eyvah

İbrahimler gelmiyor artık
Zalimler mi Hükümdar olacak
Şu vakti yalan dünyada
Allah nurunu kim söndürecek?

İnce ince hesaplaşmalar
Öfkem boğacak onca toyu
Bir kaç kendini bilmez konuşur
Bundan sonra kopacak kıyamet

Yusuf idim davut oldum
Haksızlığın karşısında bir elif
Zulme rızası olmayan bir Allahuekber
İşte bunlar kurtardi oncasını kurtaracak

Dostum güzel dostum
Kime kaldı postum
Sorunlanlara karşı sustum
İlelebet iman dolu olsun benim yurdum
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Feda

Bir Aslan çıkıyor karşıma
Ansızın beliriyor yanımda
Aslanlar Asker olmuş
Burayı vatan eylemiş

Varsın alsın canımızı
Yine kendi toprağımıza
Aksın kanımız
Bize emir böyle verildi

Bizi öldüren ölüm değil
Toprağımızda kanımızın olmaması
Okur durur yanar durur.
Aslanlar kralmış derler

Biz sahip olduklarımıza üzülürüz
Onları yarıyolda bırakmaktan
Canımız versek yoluna
Ne çare krallık bu dünyaya

Enes Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Filistin

Filistin Anıları kanla dolu şehir
Mermer gibi yüreğiyle zalim
Dayan mücahid gönüllü kişi
Sana gelende Sabir Etmek düşer

Bilmek değiştirmeye gebe olduğu gün
İşte o gün harekatın başladıği gün
Bizler Eylem çınarlarıyız
Mescidi Aksayı bir gün açacağız.

Hakka Teslim olmuşuz Cezbei yezdan ile
Emanete sahip çıkmışız Ataların emriyle
Ordular şaha kalkar sultan konuşur
Filistin bize Yadigar peygamberin Emriyle
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Garibem

Dokuz Ay beni taşıdın
Her tekmemde sabırlıydın
Benim için onca acıya dayandın
Hakkın ödenmez garibem Anam
 ×                         ×                           ×
Doğururken onca acıya katlandın
Kendini benim için hiçe saydın
Her ağlayışımda başımdaydın
Hakkın ödenmez fedakâr Anam
×                            ×                       ×
Zaman oldu yemek yedirdin
Beni herşeyde evvel düşündün
Lokmalarını yemedin yedirdin
Hakkın ödenmez Merhametli Anam
×                            ×                           ×
Dualarında Benide unutmadın
Geceler boyu uyuyamadın
Saçlarına Ak düşürdün
Hakkın ödenmez Gül anam
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Garip his

Sanki birden Vücudum taşıyamaz oldu
Emir verdim gayrı sevmemeye
Artık özlem başlasın sol yanağında
Buselerim eksik olsun azıcık

Ama ne fayda ne hikmet
Dimağında ezbere kelimeler
döndü durdu bir müddet
Boşlukta kalan nefeslilere ithafen

Lale kokan ilk bahar sabahı doğdum
O günden beri adım sanım belli
Bana lider derlerdi
Tuttu annem ellerimi dünyya verdi.
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Geçiyor zaman

Tren hızlanmaya başladı
ibreler sonsuzluğa akıyor
Umut Hızla Tükeniyor Artık
Mutsuzluklar haddini aşıyorken

Düşünür sessiz sessiz
Nedir bu işin nihayeti acep
Bilinir mi şimdiden zaman
Ne geçen belli ne geçmeyen

Sultan sensin şahım
Ne haddimedir benim
Ben ancak ayak tozuna yüzler surerim
Kendimi bilir yerimi bilirim

Doğru yola alternatif ürettiler
Haşâ sana ortak ürettiler
Ne ettiklerini bilmeden ettiler
Sana söylerim bunları sultanım
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Geleceğe Notlar-1

Gelecek  Sen isen Heyecan isterim senden
Esen yellere aldırma! Harekat isterim senden
Vücudunu Tanıyarak sevgi isterim senden
Umudunu bularak Zaferler beklerim senden

Enes Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Geleceğe Notlar-2

Şu Akan Nehirlere düşen damlalar
Yurdumu koruyan Aslanlar
Bendini Bilmeyen Analar
Sensizliği Çeken yaralar
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Geleceğe Notlar-3

Katlardan ses geliyor
Yatlarda keyifler tıkırında
Atlar çatlayacak
Güneşe koşmaktan
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Geleceğe Notlar-4

Susmak yardımseverlikten gelir
Öyle herkesin yaptığı değildir bir iş
Gözlerde Hafif Buğular var.
Sana karşı merhametinden
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Geleceğe Notlar-5

Sensiz geçmiyor yaralarım
Darlandım ancak bilinmiyor yaralarım
Susamış çatlak kaplumbağa misali
Yürürüm bir takım meçhullere
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Genç osman

Bulunurmu böyle bir Aslan
Atının üstünde genç osman
Terkisi ayağının ucunda
Kınındadır kılıcı

Sefer Eyledi Bağdata
Zaman geldi Cengaver oldu
Niyeti bağdatı islama sunmaktı
İki üç kendini bilmez karışmasaydı

Genç osman dediler adına
Nasıl olsa gençtir yıkarız dediler
Bir fitneyi kadın süsüyle verdik mi?
İşimiz kolay dediler

Genç osman ölmedi
ölen osman idi
Emanet bizedir Şehitler ölmez
Elbet bir gün bağdat yarimizdir.
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Gideriz

Vakit gelir gideriz
Çalar şanlı şarkımız bizim
Bu devranda bir gün döner
Şahlanır gülümüz bizim...
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Gizli kalmışlar

Selam verdim sana aslan Parçam
İnsan ölmüs benden yana
Düşünceyi bırakmışsan oyalama
Bize lazımdır Akıllı olan

Yaram derin olmuş
Sen bana gayrı tuz oldun
Yaramı dağladın durdun
Bana görünmeyedur artık

Geliyorum sonunda yanına
Olmaktan gurur duydum
Seni benimsemek huzurdur
Oldum demekle olunmuyor

Gizli saklı kalmasın
Bu Aşk bu ara solmasın
Ozanım ama aklını yitirmem
Gizliyi saklıyı bilirim ben
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Gül kokusu

Kokuyor peygamberi Alişan
Misler Açmış Bahçesinde onun
Sanki bulutlar izin veriyor
Güllerin boynu bükülmesin

Dünyada Kokan Cennet
Özledik seni esirgeme selami bizden
Gül kokan Servere selam olsun
Irmaklar sana secdeye dursun

Güller Açılmıyor Artık sensiz
Ve senin Kokundan habersiz
Bilinmiyor Kıymeti hiçbirşeyin
Sanki senden herşey habersiz
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Günler

Güzel günler gelmişde geçmiş
Biz uyuyormuşuz belkide
Sözümüz büyükmüş herkese
Yolumuz genişmiş nice insana

Gözlüğümün cami buğulu
Ağlamak beni mutlu etti
Yollarim dikenli Tekerleğim patladı
Yolumda kimin gözü kaldı?
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Hatay

Sabah Olsun yine bir telaş Başlasın
Derme Çatma gelişlerls Hatay ben buyum Desin
Defne kokan ilkbaharında hüzün bir nebze azalsın
Bu şehir Başı eğik Ve yaralı kalmasın

Bırakın seller gibi Akan insanları
Yoğursun Habibi Neccarın gazabını
Gül toplasın yerden kuşlar
Şu Mahyasız kalan minarelerden

sular soğuk akmaya başladı
Telaşlı okul sabahlarında
kış marifetini gõsteriyor.
Tüten Bacalar Etkiliyordu sanki yağmuru
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Hayaller

Karanlık bastı yolumu
Heyecan veren etkisiyle
İnsan istiyorki hayırlısını
Belki sahiden hissediyordur

Yürüyorum adımlayarak
Yolun başını henüz görebiliyorum
Derman isteyen bir ruhum var
Yanlış yerde arıyorum bunu

Bende biliyorum kuşlar masum
Kelebekler kanatlarını çırptılar vuslata
Yol ikiye kaldı takdir ve vuslat
Menekşedir sevgimizin adı

Artık tamam seninim ben
Yoktur ait olduğum bir yer
Zamanım kalmdı ses ver
Tek kelimeyle vuslatım ben
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Heyecan

Dilimiz Dinimiz birliktir.
Zalime bileğimiz bükülmez
Mazluma edelim merhameti
Zalime kusalım kinimizi

Yiğidi Ayakta tutan heyecan
Mazluma sabrı veren heyecan
Tarihe yön veren heyecan
Birşey istiyorum heyecan heyecan heyecan

Sabrı veren hüdadır.
Devamız yakındır.
Feraset isteyen fikirlerle
Açılın biz geliyoruz.

Bu düzen adil olacak.
Vatandaş elbet sevinecek
Zalimler öfkelenecek
Zulüm ansızın bitecek
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Hicran

Sevda dedim ben sana
Sen ise inanamadın bana
Sandın ben sevemem asla
Bunu anlamadın ömür boyunca

Sen beni sevmezsin sevmedin
Ne ihtiyacın olur ki senin
Oysa ben sana istanbul derdim
Senin kadar derin ve yalnız sevdim

Gözlerim buğulanıyor seni seyretmekten
Sözlerim kesliliyor aniden sevgiden bilirmisin bunu ben sana sevda dedim
Sende beni bir kez olsun sevmez misin?
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Huzur zamanı

Uykusuz geçiriyorum zamanımı
doyamıyorum tutamıyorum onu
Kaçıyor mu yoksa bu bir elveda mı?
Elbet olur yarınımız lale sofrasında

Tükenmedik tazelendik sadece
Güçlendik yıkılmadık da
Bize güç veren bahar kokan sabahında
Sahiptir bizim onca güzel yarınımıza

Okusun kutlu dualar
Açılsın semaya eller
Zaman aksada sel gibi
Biliyorum bu geçen zaman değil

Efendim şahım Hanım
Mutluluğu arayan gönülleri
Gözleri hasret tüten anneler
Sensin ol diyen kabul eyle
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Hüsn-i Aşk

Mert Gelip Kalabilmektir Mesele
Şu dünya Temiz durabilmek
Zamanı Sevip Okşayabilmek
Kulaklardan ırak Olabilmektir.

Bir Çizikle Ayrılırsın Yoksa
Dikkat etmek Ne güzel Ayrıntı
Mert ile Namert İki Harf ile Ayrı
Pozisyonun Bu Tarafını da Görebilsen Gayrı

Sev Ama Sevinme
Güzel Gördüğüm Diye Övünme
Orada burada Böbürlenme
Kime göre Neye göre

Aşk Çok derinden Gelir
Sevmek ise Geçici Bir histir
Bu Dönemde Mutsuzluğun Sebebi
Severek Evlenmektir.
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Islak Sevgi

Bunca İşkence Yeter bize
Bari Bırakmayın Islak
Güneşin doğuşu yeter bize
Sanki Herşey mi Battı?

Hani Aşıklar Demiş ya;
Sevmelere doyamam
Belkide En Güzel zamanda
Nakşedildi deftere
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Issız Düşünce

Dinliyorum,Hayattayım
Umudumun sonunda Zirvedeyim
Düşüncelerdeyim,Derindeyim
Sonunda Varılacak Menzilimdeyim.

Bacalar Tütüyor Öyleyse Sevinin
Sevinç Nâraları Kesilmiyor
Bu Kadar Acıdan Sonra
Çatlamış Düşünceler Yeşeriyor.

Direniş Herkese Uğramaz
Kimi Boyun eğer Kimi Ölü
Zulümden Kaçanlarda Sığmaz Hiçbir Yere
Soluksuz Yaşarlar Şu dünyada

Düşünce Suç ile Ortak Olduğu Gün
Bilemeyecek kimse akla karayı
Ayırt edemez Yanlış ile Hatâyı
Düşün Ancak Köle Kalma!
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Işıksız Ev

BİR GÜN NEHİR ÇAĞLAMAZMIŞ
O GÜN GÜNEŞ DOĞMAZMIŞ
SONRA GÜLLER SOLMAZMIŞ
İŞTE O GÜN DÜNYA IŞIKSIZ KALIR

EDEBİ GÜCÜ OLMAYANLAR
BU DÜNYAYI İNSANDAN İBARET SANARLAR
TENEŞİR TAHTASINA YATMAYANLAR
BU MÜLKÜ KENDİNİN SANIR.
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İlim

Derdimin çaresi oldun
Nimet üzere dolsun
Kokmayan gül dahi solsun
Zalim diyar diyar kol geziyorsa

Buldum bildim durdum
Sandım yaptım gittim
Solmasın Asla umudum
Bize gerek ilmin senin

Bir yemişde bin hikmet
Yediğin taamlara şükret
Yoktur ondan sana kötülük
Nefsin gözlerini açmadıkça

Verdiği şeylerden tefekkür Et
Umudunu kalbinde seyret
Asla sanma sefere dua et
Galiben zafere daima şükret
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İmtihan

Geçmiş Gelir,Seyreder
Acaba Bensiz Ne Haldeler
Zaman Bunca Zaman Tesir Eder
Ama İnsanlar Hala İmtihandalar

Zemheri Ayazında Takılı Kaldım
Camsız Evde Lâl Oldum
Ufuklarda Bir görünen Var
Parıldıyor Koca Yıldızı Güneşin

İmtihan Dedikleri Ne olsa Gerek
Kalem ve Kağıttan İbaret
Çizersin İstenilen Cevabı
Alırsın İstediğin Sevabı

İmtihan İki Türlü dediler
İkincisi Dünyalık içinmiş meğer
O zaman çalış İstediğin Kadar
Işığını Açsın Sana istediğin Radar
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İnce olmak

İnce olucaksın yayı germeden fırlayacaksın
Hedefini dogru seçeceksin milim oynamayacak
Hülyalara kapılıp mazlumları unutmayacaksın
Tüyü bitmemiş yetimi hor gormeyeceksin

Düşünmelisin ayırt edebilmeli aşk ile meşki
Dogrusunu konuşabilmeli yanlıştan ırak ol
Rüzgara değil konumuna göre davranmalı
Sebebine bakmalı sonucuna değil

Yaptıklarına bakmalı yattıklarına değil
Cümleyi kurmalisın cümleyi bozmamalı
Zamanı kendine değil kişilere bağlamalısın
Ahengi bozan tozcukları üflemeli

Gelgelelim incelik görunüşte değil ruhtadır
Ağzından çıkanı kulağından işitmektedir
Zulmü zalimin yaptığıni bilmektir
Dünyadan göçecegini Allahuekber ile Anlamalı.
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İnsanlılık özlemi

Mescidi Aksayı Gördüm Düşümde
Hüzünlüydü ve Ağlıyordu
Gökyüzü bir nehir çağlıyordu
Zemin yüzü yarılmış sanki kıyamet kopuyordu

Ecdad Ağlıyordu,Sızlıyor Ruhu
İnsanlık ölmüş mağaraya gömülmüş
Haklarından bahsedenler bağırıyordu
Ağlıyor insanoğlu ne için vardı bu hak mevzusu

Belkide insan değildik onlara göre
Ne idik bana söylesene
Hiç idik onlara göre
Boyunduruğu atıp yenmeye and içmiştir.

Ağlarmı bir gün acaba
Onca mazlum güler mi acaba
Nihayet Anladım sabır bizim yongamızdır
Geri kalan da imtihanımızdır.
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İstanbul

Beyazıt Meydanında bayram
Ah bende Oralarda olsam
Taşlar Bile güluyor yerlerinde
Her biri kendine kırgın Şu dünyada

Süleymaniyenin selamı Var
Ayasofya Sultanahmete
İstanbulun Sevdası yeter
Bu yerlere gitmeye

Kalk ve doğrul Yerinden tez evvel
Sanadır Bu yapılan Suikastler
Ayasofya! Senide Özlüyoruz
Dinmeyecek Kadar Özlemle
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İstanbul Semalarında

İstanbul özü sözü Altın diyar
Bağrında yaşarıyor Cümle varlık
Baharında laleler boy veriyor
Memleket olmalı böyle memleket

Renk renk kıvılcım hepsi bir telaş
İçinde garip bir sevilme yûşa tepesinde
Beyazıtta Kitap kokusuna vurgun olanlardanım
SultanAhmettede Her dilden insana

İstanbul seni sevmek,Seni özlemektir.
Bu şehir şimdilik Bana ne yar Ne diyar
Bu şehir ancak seyrialemdir
Böyle memlekete aşığım hiç olmadığı kadar
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İstanbul uğruna

Bu şehir Artık bir şehir olamaz
Ebedi yurdun üstünde rahmani bir gölge
İstanbul rüyalarımın süsü
Kiminin devası kiminin belası

Çamlıcadan seyre dalsam
O matem-i cennetten koklasam
Sanki her adımına bin kez ehemmiyet
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme

Nice Alperen verildi bu uğurda
Bu milletin yolunda Az desen değil
Yeryüzü dediğin su ve toprak
Olmasaydı Onlar Olmazdı cennet

İstanbul hayallerim rüyalarım
Seni gördüğüm rüyamda uyanmaktan korkarım
Yolunda verilmiş Canlar
Bu milletin peygamber sevdasından
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Kalem

Sıramız ne zamandır bilinmez
Yolumuz düşersede denilmez
Kaçış yok umulmaz
Yağız olan akıl cürmünü bilendir.

Umut var yarın var mı Bilemem?
Allah var Ben var mı bilemem?
Yok Yok Ben yok Biz Var.
Aşıka Tarif uzun yollar

Yazıyorum ama nüsha olur mu?
Kalemimde tükenen yok
Bileğimde vardır titreme
Kalbim ilk günku aşkla çarpmakla

Bunu soran gitmiş ola
Güya hayal güya rüya
Oku Anla Ama asla yatma
Zaman bize emreder

Enes Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kalır

İnsan zengin olmuş sanırlar
Başlarlar yaranmaya
İyiyim güzelim demeye
Oysa bilseler ciğersiz olduklarını

Bunu yapan kim olsa gerek
Bunlardan haberdarlar güya
Sanma bunlar iş bilir
Bildikleri kalp kırmaktır

Söyledim ya olmayan olmuyor diye
Bu dedemin sözüymüş benim
Ne kadar doğruymuş meğer
Kıymetli insanları erken kaybettik

Soysuz dediğinin nikahı düşer
Yapmaz hata güya biter
Sonu geldi vakit tövbe eder
İyi bir kuldur onun yanında kim bilir?
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Kalkış

Sabahın rüzgarı kaldırdı beni
Boğazımda oluşan şiş sağolsun
Su ayılttı beni soğuk hava sağolsun
Okul var Bugün ilk ders buz

Esen fırtınaları uzakta arama nolur
Kalbimde Karayeller coştu
Bana ait olmus senin tenin
Yeter ki bir kere gülümseyin

Bayılmış ruhuna Ateş lazım
Ateşi söndürmek için su lazım
Gerek ateş gerek su
İşte gerçek sevgi bu
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Kandırmasın

 Ey dost kanma şu dünya malına
Giden gidiyor daha mı? Anlamadın
Sakın Aldanma Daha var diye
Ansızın görüşürsün bir melek ile

Ey Dost Aldanma Dünya velvelesine
Ölüm var ölüm
Kimine hüzün kimine zulüm
Ölmeden önce öldüm gülüm

Sanma kardeşim bu düzen böyle kalacak
Dağlardan yükselecek Nidalar
Birleşme Türküsüyle birlikte
Döneceğiz birlikte olacağız.

Nidalarda buluşuruz hiç değilse
Belkide şeytan taşarken aynı oluruz sadece
Allah kimseye vermeye dünyalık diye
Zaferin bugünleredir sonsuzan...
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Kapalı kapan

Her Açık kapanır
Yalan dogruyu ortaya çıkarır
Kader ve kaza görevini bitirir
Son defa gözlerini yumduğunda insan

Doğrular yakanı tutmuşsa eğer
Bu yol sonsuzluğa gider
Sensizlik sonsuzluğa bedel
Sonsuzluğu gözlerinde buldum ben
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Kapılar

Kapı Açılır Az kaldı gitmeye
Bulutlar Haber yollar
Rahmandandır taze
Yollar yeşil ve taptaze

Kim demiş ben insanı evvelim
Oysa ben bir başı bozugun tekiyim
Güneşler haber salıverdi toprağa
Sıkı tutun geliyor alemin efendisi

Kim demiş yiğit gam çeker diye
Tasalanma yiğidim
Toprağın çerhi bizden yanadır.
Suyun soyu bizden yanadır.
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Kara

Kara yüzünde istemsiz gülüş
Çocuklar gibi oldum rüyalarımda
Kaç yaşındayım sahi bilmiyorum
Günler ağardı olmuyor eskisi gibi

Zaman geri gelecek diyordu birileri
Ama Âti mâziyi aratıyordu
Yok oluş varoluş meselesi dedikleri
Bir avuç Toprakmış meğerse

Geri gelin diyoruz birde yok olanlara
Sanki topraktan çıkıp gelecekler gibi
Birisi var ki Ateş gibi
Yakar ruhumu alev alev
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Kaybedilenler

Kaybedilenler unutulmaz
Kaybettirenlerde elbet
Bittabi hesap yakın
Canımızı yakanın

Sessizlik hayra alamet
Ama bizide bu hesaba kat
Yarın belki olur belki okunur
Küçük adamın büyüklüğü geçmez.
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Kesin

Kesin bu hadsiz başları
Konuşr durur bu ahmak başlar
Belki toprağa faydası olur kalanlarin
Zamanla belli olur kim cevher

Bu Akan şahit olsun
Yıldızlar şeridim olsun
Bendimi çizedursun
Gönül penceresi birleşsin
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Kılıç

Pusat Derler Zülfikara
Kahramanlara Ait silah
Düldülüne binip İttihadi islam uğruna
Kanlar Akti Haritalar Kurban oldu

Yürekler çığ gibi sabırsız
Aslanlar meydanda korkusuz
Kâh aslan kâh kaplan
Yürekler odunsuz

Ordudur devletin hası
Millet bunu anlamalı
Yürek erin hasılı
Zalim bunu bilmeli
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Kış günü

Ellerim üşüdü bu sabah
Kalbimde soğudu yaşayanlardan
Gönlüm bana ihtar ediyordu
Bu sabah ellerini kalbine koy

Duvarlarda onun yüzünü gördüm
Duvarlara bakmak yasak oldu
Si'nem Beni bunaltıyordu
Göğe baktıkça

Enes Yazar Ama dinler mi?
Belki bunlar kendisinde var
Yazar durur gelir gider
Düşündükçe Adım Atmayı öğrenir.
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Kimin suçu?

Hatayı yapan yaptığını bilir elbet
Amma suçu yoktur elbette
Bunca düzensizlik varken
Sular ters akarken

Acaba yolda bozukluk mu ? Var
Bunca çilenin umudu mu? Var
Haşâ ileri gittin dur yavaş
Sorun çobanda degil koyunun Aklında

Ne zaman karanlık kesilir
Zifiri Tez dağılır bilinmez
Tapınmanın ardı arkası kesilmez
Bunca sıkıntı ahmağa tesir etse ne çare

Kalplerde yok bir sevgi
Kalmamış kimsenin türküsü
Günlerdir herkesin derdi dünya olmuş
Veyl işin ucu ölüm...
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Kokular

Sanki bildim Kokunu
Mis gibi şemalinden
Görmek seni kalmaz bu dünyaya
Gerek diğer taraf seni görebilmek

Hislerimize yenik düşmemek gönüllerde
Umudumuzu sevmek ellerde
Hayat bize namus
Verdiğin en anlamlı şey bize

Alınıyorum onca haksızlık
Derim sıyrılıyor ağlayan görünce
Yardım et kelimesi anlamlı olmamıstı bu kadar
Sebepler dünyasının sonuçları bunlar

Bu kervanın duracağı yeri
Sen evet sen belirle
İster durdur ister göçtür
Ama sen birşeyler söyle
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Kokun

Bir anda kokun geliyor
Sanki sende geliyorsun Ardından
Gülleri başında Toplamış geliyorsun
Bana doğru ellerini açıp

Bilemezdim gerçekten Var mısın?
Yokmusun? Ya da Hiç misin?
Acaba bir işin neticesi misin?
Bu yeterli dünyanın omzunda

Sallandın ve artık bıktın
Sonunda kabul oldun
Sonsuz hayatın nurunda
Bir fidan oldun.
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Kolay mı?

Umduğum Günlerde Geldin Aklıma
Nice Başlarda Bulunmaz Yük ile
Umursamaz Onca Sorunu,Bir Tek Sen ol
Semavat Aleminde Dolu öyleleri
×                          ×                          ×
Çile dediğin uğramadan bilinmez
Esiyor Esmekte Onun Esması
Görse İnsan O Cemâli
Belki Ayrılır ikiye Kolay mı?
×                         ×                          ×
İzledim ve Artık Eminim
Her Hâlükarda Onun yolcusuyum
Ümidimi yitirdim,Ancak Diriyim
Yitirdiğim Dünyadanmış Ne Mutlu Ki
×                         ×                          ×
Sevincim Tüm Bedenimi Aldı
Gidici olmamdır Bu kadar sevindirici
Geldi Gördü Gitti
Şahit olanlar Böyle Söyledi.
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Konya

Gel diyorsun Ne olursan Ol gel
Bitsin Bu ardına Bakmadan gidişler
Mevlana Sana Öğüt verir
Ağzın Tatlansın diye

Konya yadiğârdır bizlere
Alparslandan Melikşahtan
Etli Ekmeğinin yanında
Alırız bir yayık ayran

Bu saat artık sonsuzlaştı Konya
Gökte sana Bir yıldız kayar
Vaktim yollarda geçsin Yeterki ulaşayım
O kokan Mâteminden Bir bukrede Ben Alayım
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Korkmak

Biz Korkumuşuz ondan Bundan
Bizim Korktuğumuz insan değil
Nemrut Dahi Zalim değil
Zalim olan İnsan Değil
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Kudüs

Bu sabah Biraz eksiğim dünden
Yandı ciğerim dünden
Dağlanır durur sivri hançerle
Yaram dağlansada ciğerimdir yanan

Ammar sana selam eder
gözüm arkada kalmasın der
Tamam derim Bende herkes Adına
Ne yapayım ümmet dağılmışsa

Mescidi Aksa Kapansada
Ben onu görürüm düşlerimde
Kudüs bir gün kuddüse sığınır.
Ebabiller yardım ısmarlar.

Selahaddin Eyyubiler yetişemedi
Bu aziz diyar yetim kalmadı
Allah bir gün tecelli olanı gönderir
Biz ne kadar haketmesekde
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Kurtlar Geliyor

Açılmış yola bakıyorum
Gelenlere doğru akıyorum
Sonsuz düşüncelere dalıyorum
Kurtlarla beraberken
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Kuşlar

Kuşlar uçun karanlığın Afakına
Bırakmayın Bir Adım Bir karış daha
Hür olun hür yaşayın evvela
Kanatlarınız benim ki kadar yorgun değil

Güneşin doğdugu yerden başla
Ey zümrüdü Anka daha fazla çırpınma
Biraz daha burada konakla
İhtişam görsün haksızlığa kör gözler

Kanatlarımi kırdılar zümrüdü ankayı unut dediler
Neymiş bu dünyadan istekleri
Beni özgürlüğumden ettiler
Hırsı dünya olanların
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Kuşlara

Manâ Ağırdır Terazisi Olmayana
Ağlar Gözüne Kaçanlardan Sonra
Umuda Koşan Alperenlerden
Biraz Sadakat öğreniver.

Haber Salın Kuşlara
Hüthüde,Bülbüle
Kartallar İngin Uçar Olmuş
Çakallar Hüküm sürerken

Fırtına Gelir Kaçan Kim?
Sel gider Yel gelir
Arkasından Nicesi Biner
Dostum Varolsun Ardımda

Benim Ömrüm Kuş Misali
Nice Dağlar Meskenim Yuvam
Zamanım Toz Misâli
Bir Fırtına Gelir Olmuş.
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Kuyu

Vaktimiz Daralıyor Gittikçe
Hazır olmam gerek her an
Sesim azaldı konuşamıyorum
Belkide Artık ölüyorum

Bu dünyada vaziyet alamadım
İşi tam yapamadım
çoğu zaman gölge ettim
Bilirim bu yaptığım iş değil

Ben bilmedim asıl olanı
Enes Görmez olmuş
Sanki herşey yalan olmuş
Sözler tesir edemez olmuş

Kandım durdum
İnandım aldandım
Yanlış yaptım
Canımı vermeye geldim
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Kül

Giden Gider Kalan Bizimdir.
Soba Yanar Külü Bizimdir.
Çokça Çaba Akıllı Adama Gerektir.
Yol uzun Sıkılana İlham niyedir?
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Leyle-i Kadir

Açıldı nice eller semaya
Bu gece indi bu kitap
Bir Avuç inanmışa
Leylei kadirimiz kutlu olsun.

Ne kadar şükretsek az
Ahlak istiyorsan Aç ve Oku
Eğer Bahaneler hazırsa
Yoktur bir sonucu

Keder değil kader denir
Çektiğin sıkıntıları çekti peygamber
Birazcık kendine gel
Ölen hep ihtiyar mı?

Aşıklar ölmez der yunus emre
Bulunur mu böyle aşıklar
Evet ye's günahtır
Allah Aşkını yayacaktır.
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M E S A F E S İ Z

İnsanlar Yan Yana Durduğu Vakit
Başlar,Başlayacak Ümit
Diri Kaldığı Zaman Elbet Büyür
Durma Öyle Sende ol Ümitvar

Küs Kalmak Sebebe işaret
Barış Kalmak ise Sonuca İşaret
Yok mu? Dünyada Kıbirsiz Duvar
Bulunur Elbet Taş kalpli olmayan Bir Yâr

Özlem Ne güzel Haslettir
Özle Sende Sevdiklerini Ömrün Yettikçe
Özlemeyene Kalp Değil Taş denir
Birde Toplum İçinde İnsan Gibi durur.

İnsan Kötü değil Kötümserdir
Sabret Olacak Bir gün İyimser
O Zaman Mutlu Sonla Bitecek Bu Sefer
Yeter ki Okuduğunla Amel Eyle!
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Mahyalar

Bir Bakıyorum Mahyalarda Adın
Kim Yazmış Bunu oraya Diyorum
Düşünüyorum  Bulamıyorum
Sonunda Anlamamamı anlıyorum.
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Maneviyat

Maneviyat koktu buralar
Sen geldin ne korku ne keder
Ömrümüz şenleniverdi sayende
sensiz kurumuştuk dünya bahçesinde

Gül bahçesinde bir kul'um ben
Sensin bizlere rahmet bahçesi
Nefes aldı ruhum rahmetli feyzinden
Dualarımızı esirgemedik biz sen gel diye

Ey! Recep Şaban Ramazanımız
Ben sizsiz yapamıyorken neden kavuşamadık
Bunca mazlum ağlar iken neden tez kavuşamadık
GELİN ALLAH DİYELİM KALPTEN PASI SİLELİM
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Mazluma Yunus Zalime Yavuz

Haine Karşı Yavuz Selim ol
Akıl lazımsa Sultan Hamidi bil
Cesaret oldumu fatih mehmet hanı gör
Asıl deden onlar senin
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Meftun

Akıl dediğin bedende mi?
Sevgi dediğin kalpte mi?
Bunca insanlar neyi istedi?
Yokmuydu? hiçbirinin ekmeği

Ben Bir garip Meftunum
Aklıma geleni yazarım.
Benim Aklıma her gelen sensin
Bu garip Biçare Gayrı ne eylesin?
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Mekânı Cennet

Cennet mekan olur hepsi elbet
Bu millet bilmedi kıymet maalesef
Zaman geldi kandı zaman geldi kandırıldı
Ama benim dedem asla ölmeyecek
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Mektuplu sevgi

Ey yar Bir Mektup Gönder.
Anılarınla süslü kalbin içinde kalsın.
İmza Atmana gerek yok
Ben seni tanırım Yazdıklarınla...
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Mermer

Mermer yere vurulur
Ham olduğu an
Başak dik durur
Boş olduğu an

Dolu olan dik durmaz
Engince eğilur hüdaya
Rahmanca seslenir kuluna
Olur veya olmaz mesele bu

Enes Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mevsimler hüzün

Kuşlar ötmüyor Eskisi gibi
Feryat ediyorlar hep bir ağızdan
Ağaçlar yaprak döküyor
Elveda Ediyor Herşey

Issız ve Karanlık gecelerde
Bir şimşek uyandırıyor beni
Yağmurun şiddeti yoruyor bedenimi
Geceler boyu uykum teslim olur sana
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Meydanlar

Tek bir Nefer Dahi Yok
Dağılmış sansınlar Bırak
Âfâk Dağılınca Çıkarlar Ortaya
Umutlu ol! Sürü dağılır Elbet.

Bilmeli Düşman Bir karış Silleyi
Sallamalı Küffarın Bağrına Eli
Acınacak halde olan Mazlumlardır
Zalime Merhamet İhanettir.

Boş Kaldı! Elbet Dolacak
Bir Gün Bu Meydanlar
Arşa Kadar titreyecek
Kalbi Aşkla Çarpanlardan

Bunu Yazan Bilir mi?
Ben Yazarım Siz Okuyun Misâli
Sanmayın ölüdür Kalbi
Çarpışır durur İzzeti Nefsi...
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Ne Mutlu

Ne mutlu Ey insan
Varlığın Anlam Kazandı Bu Aşkla
Ey insan sensin ruhu can
Melekut-ı Kıblesin

Sermaye dedikleri ömürmüş
Ömür süresi pek Azdır
Önemli işler fazladır
Gönül dertleri yaralıdır

Yaram kaşındı bu Aşkla
Sanki beni Tanıyordu bu rüya
Gördüğüm En kalbi Hülya
Belki bu gelendi bana

Aslanın işi ne boyundurukta
Kurtun işi ne Aydınlıkta
Kurt puslu havayı sever
Teyakkuz Halinde olanlar
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Ne mutlu sana

Sana selam getirdim aciz kulundan
Sahralarda kavruluyordu aşkından
Yok mu ilacı yaradandan
Vardır elbet yarınlardan

Yüzümüz düştü işten güçten
Henüz yaşıyoruz emriyle
Sabah olur verilir selamız
Sana müştakım ne mutlu sana

Kulların yapamadılar affeyle
Sensin yerin göğun yaratanı
Senden başka yoktur sahibimiz
Af sana mahsus ne mutlu sana

İçimden geçmiyor çoğu şey
Sanki hak ediyoruz buncasını
Sınavdan kaldım eyvahlar olsun
Bu cihan sanadır ne mutlu sana
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Neden mi?

Kitaplarda geçiyor sürekli adın
Ne yapsam karşımda
Bunun sebebi ben miyim?
Yoksa olanlar neden mi?

Yazmayi öğrendigin andan beri
Yazdıklarım kontrol edilemiyor
Bazen birisi kül oluyor
Bazen diğeri mezar

Bunu yazan izi belli olmayan biri
Ama iyi bilir sizi
Sanmayın bıkar yorulur
Elinde daima kalemi

Yarın oldugunda pişmanlık vukuu bulursa
Geçmişe dönmeye üşenmeyin
Yaktıgınız yürekleri saya durun
İntikam yemeği yeniyorken
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Neden Yar?

Koşmak Belki En İyi çözüm
Uzaklaşmak Mantıklı buralardan
Kimin ne ettiği belli değilken
Atını Düzlüğe sür,Durma
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Nefer

Bu topraklarda ot bittiği gün
Kızgın güneş yüzümüze Baktıği gün
Yağmurun fire vermediği gün
Ağaçlar Nefes aldı Neferler Varolsun.

Savaşın Neferler Er meydanı Açık
Düşman korktu sanki dağlara kaçtı
Ömür bitti şehadet kaçtı
Neferim Kanım sana helal olsun
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Nefis savaşı

Zulüm kokan sokaklarda
Yitip giden Canlarda
Bilinir ki Bunca savaşın birtek nedeni
Kibir dolu kalplerin tatmin edilemeyen arzuları

Bana der ki sensin haklı olan
Olamaz sende hata falan
Vardır bunlara da inanan
Yoksa akarmıydı bunca kan

Sensin ilim sahibi der
Gece gündüz akıl çeler
Rehin bir kalp ister
Can tatlı olmasa yerine geçer

Bu savaş sona ererse bilki ölmüşsün
Yeryüzünde gökyüzünde yoksun
İçindeki Haininden yoksunsun
Nefistir Adı Aklında Kalsın.
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Nûr

Çöle bir Burak indi o gün
Sanki nebatat Gülümsüyordu
Yeryüzü o gün bayram Kutluyordu
Alemlere rahmet insanlara merhamet...
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Nursuzlar

Güneş içimi ısıtırken
Yolların bulanır durur
Zamanın yolları vazgeçmez
İnsana sürekli bilenir

Gözlerim yaşlı oldu
Bakmak istemediğim insanlara
Gözlükler kâr etmez oldu
Bir gram nursuz insanlara

Ben benden geçmek niyetindeyim
Kimse beni birşey sanmasın
Benim canım kaldırım misali
Ne kibiri kalsın ne Tevazu
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Onun Aşkına

Vardır Elbet bir hesabı
Yoksa susar mı? Bunca
Sormaz mı? Akan kanın hesabını
Akan kan değil oluk oluk

Şam kudüs bağdat
Yaralısınız ama sayılır ki iyileştiniz
Ne hallerdeydin ayıldın ölü uykundan
Bir gün hesabını soracağız

İstanbul size selam söyledi
Fatihin Vakfiyesi Ayasofyadan
Evliyaullah rahat uyusun
Sahibiniz Allahtır Çok şükür
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Ömr-ü Bahar

Sadece Yorulduk,Öldük Sandılar.
Ayağa Kalktık,dirildik sandılar
Elimizi kaldırdık,Vurduk sandılar
Kıyafetimizi gönderdik, geldik sandılar...
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Ömür Dediğin

Şu dönen şarkıya bir bak
Beni Hatırlatır belki sana
Hiç olmazsa dinlersin
Gökten  düşen damlalarda adım gizli

Buram buram Kokan ilkbahar sabahları
Ömrüme katar Renk
Bu sabah ayrı güzel günler bana meftun
Sözlerim mesela onlara demeli her an

Kızıl bir ırmağın Akan son damlasıyım
Saçlarımın ağarmasına son 1 gün kala
Bir mutlu haber ver Ana
O vermezse sen ver ağa
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Örtü

Umudum Var Benim
Gelecekten umudum
Güzel günler umudum
Temiz insanlar umudum

Meğer madenlerin örtüsü toprak imiş
İnsanın örtüsü ise güzel Ahlak imiş
Zamanın kalmıyor Yaşayan
Hızlı ol Hesap günü Yakın

Ömrümüz her geçen daika azalıyor
Aldanmak insanı uyutuyor
Kafanızda olmasın Soru işaretleri
Zaman bizden yanadır

İmtihan Ağırdır Amel ise kolaydır.
Kulluk nasip olmaz insanoğluna
Nice belalardan sonra
Ömür gidiyor kalanlara uyarı olsun.
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Özlem

Yanında Olsam Da Ölsem.
Başında Dursam Da Uyusam.
Sana Bağırsamda Üzülsem.
Ah! Deyip Özür dilesem.
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Pervane

Pençesini Açmış Bekliyorlar
Döndükçe serinletiyor pervanem
Bilirmi Ateşi tadanlar
Serinliğin Hazzını

Kokulu yeni baş vermiş çiçekler
Başı eğiliyor kokladıkça
Suç işlemiş hissediyorlar
Zamanında Ellerinde olanlardan
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Saklı

Gönül ister ki benden
Ne yar ne ser görmem
Yol bilmem gün saymam
Kendi içimde saklıyım ben
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Sanma

Sanma Şahım Sen büyüksün
Büyük Güçlere Vâkıfsın
Sakın Aldanma
Senden Daha büyük Allahın
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Sebebini unuttum

Kaldırımlar sanki bekliyorlar basılmayı
Sonsuz umutlarla besliyirlar sevgilerini
Yüreksizler hani nerede sapmışlar
Bunun derdi yine beni gerd

Dudaklarında kıpraşmalar eksik olmaz
Daima konuş daima bağırış
Eylemsizlikten tez canlı olmayı unuttu
On binlerce masumdan hesap soran

Ey serseri gönüllü sen misin istikbal
Dön ardına bir bak istersen
Sırtında asil milletin ağır yükü
Sana mıdır bu kutlu vazife

Sebebini unuttum ama niyetim var
Her niyete bin sebep doğar
Ey oğul kalk temizlen işimiz çok
Ehemmiyete binmiş milletin mesuliyeti
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Sebepler

Rüzgar dolu pençelerde
Esmekte aslan sesi
Vurmaktan Ağrıdı Eti
Yarım Akıl Bir insana Tamdır.
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Sen bilirsin

Güller Açtı hala gelmedin
Sen gelmedin buralar yalnız
Bu yalnızlığa dayanılır gibi değil
Belki gelirsin yinede sen bilirsin

Sebepsizce üzülmemek elde değil
Tarif etmek de imkansız
Bunu Anlamakta kolay değil
Belki zor ama yinede sen bilirsin

Sular durulur ve sessizce izleriz
İşte bu günler armağandır bize
Sen yinede ümidini kesme
Allah Var Gam yok

Elbet mevlam bir yol Açar
Üzülme sakın yalnız değilsin
Bu günlerde gelip geçer
Sonra Adına mazi dersin
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Sessizce

Karanlıkta sıkıştım aralardayım
Elimi tut nolursun canım sonum olmasın
Solmasın hissemden bir gül bile
Olmasın yanan yürekler kor

Sabaha az var.
Suçum çoktur hesabım yakın
Zaman varken akıllan
Bu dünya kimseye kalmaz

Sallandılar başları yüzünden
Oncası cennetlerde
Senin Günahın neden kardeş
Güvenim vardır hesabım ağır

Umutsuz olma gardaş
Dikenler dahi gülden sayılıyor
Sen misin? bunca kötülüğün sebebi
Sanma bildiğini bir gün gelir.
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Sessizce veda

Yerin altı telaşlı bu aralar
Üstündekilerde sabırsız
Biri der biri yer
Nice yollar açılır zorlukların ardında

Emir Telakki ettim
Kulu köpeği oldum
Ne yazıkki başaramadım
Olmadı yazamadım

Bu düzen böyle sürmez dediler
Sessizce ayrıl sinyali verdiler
Bilsinler herşey yalanmış
Gidiyorum kalanlara...
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Sevgi Şahı

Sordum Çiçeklerin Şahına
Sende Sevgi nerededir?
Bende sevgi Gövdemdedir
Sevgim azalırsa Çiçegim Solar

Bu Alemde Aşıkaneyim
Var mıdır? Bu Alemde Afeti Ferman
Söyle Bana Aramızda
Sende kaynarmı? Sevgi selleri
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Sevgili

Geniş zaman içinde tanıdım seni
Vuruldum bakışına tanıdım seni
Alnına bir kere öpücük kondursam
Benim ömrüm senin ömrünün koynunda

Sevmek değil bu tutulmak adeta
Her seferinde farklılaşıyor
hissederim belki varlığını
Kim bilir şuanki yalnızlığımı

Sarılırım gecelere sana diye
Övünürüm sevdigim afeti devran diye
Umudum da sende sakli
Adında her şey gizli

Bu aşk bir gün kavuşur sevdiklerine
Sıcak bir gülümsemeyle gerçek olur
Sevdigimi görmeden ölürsem eğer
Beni öldü diye saymansınlar
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Sıfır000

Bildiğim insanlara belki güvenebilirim
Yaptığım işleri başa kalkar dururum
Gönüllerden habersiz olurum
Ne Değişik insan aa ben

Bunca emeği bilmeyen
Bir insan dahi olamaz
Yaptıği işleri başa kalkıp durur
Cümle varlık olamaz

Yemin olsun Allahım
Senin için yaşarım dünyada
İlmin için nefes alırım
Ömrüme ömür verensin
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Sıfır10

Bu yerler Hep kirli mi kalacak?
Bu gönüldeki pas hiç mi silinmeyecek?
Atan nabzımda mı Yükselmeyecek?
Umudum bir nebze artmayacak

Unuttum sanma seni her an dilimdesin
Ey sevgili uzatma sevda yükümü benim
ölüler bile benden daha mutlu
Esen rüzgarlar Bir bu kadar şiddetli

Artık ölmek yok bana bu hayatta
Ölümü öldürmüşüm kendi zerremde
Sevgisiz insan yaşarmı hiç?
Umutsuz insan ayakta kalırmı?

Kapı Açılmadı hiç bir vakit
Önümde ayağın bir bulut parçası
Mis kokan tenin beni sana çekiyor
Geleceğim ama bir daha gitmeyeceğim
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Sınav

Atılmıyor üstüme sevgi dolu gülmeler
Ruhum aldırmasada yüzüm belirtiyor
Ayağa kalkıyor sürekli söyleniyor
Belirsiz sınavı olduğunu

Tarihi olmayan vakitte
Açıklanacaktı sınavı yaşayanın
O büyük günde ya susacaktı
Sonsuzluğa açılacaktı ya da

Çiçekleri kokluyordu ve dert etmiyordu
Sürekli vecde eğiliyordu
Zamanı yolluyordu elleriyle
Artık biliyordu sınavını bitirmişti
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Siyah

Yolun belki uzun ama
Yol arkadaşın yetisecek imdadına
Tutacak sağ elini sıkıca
Yolun uzun olsa da farketmez

Ümidini kaybedersen selan verilir
Belki 50 60 yıl musallada beklersin
Ama ümidin diri kaldığında
belki ölmezsin belki öldürmezsin

Bazen sadece izle herşeyi
Hareket etme gör dönen dolapları
Sonra Harekete geç
Öldür fitne fesatçıları

Akılcı ol ve öyle kal
Ayırt etmeyi bil
Seninle gülenelrde samimiyet ara
Hata 1 kere yapılır yalan 1 kere söylenmez
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Siyah Gül

Gönlündeki sevdayla
Yılmadan Yıkılmadan
Yaşayan insanlara
Sabırla baharlara

Sarı çiçekler fazla sevilmez
Kırmızısının havası fazla
Beyazlar klasikleşti
Siyahlar ise meydanlarda

Gülün inceliği birbirine sarılmasında
Ayrık gülleri kimse sevmez
Papatyalar el ele tutuşmuş
Laleler iç içe bağlanmış

Siyah kötülüğün olduğu kadar
Sahipsizliğinde kendisidir
Yokluğun yoksulluğun
Siyah güller kimsenin umrunda olmaz

Enes Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sonsuzluklar Çayırı

Giden geri gelmez
Gelen  gider.
Yolu düşen gelmez
Yolsuz olan gelir.

Umudu bulmak meseledir.
Ama Olmayanı üretmek güzel
Bulunanı tekrarlamak neye yarar.
Yolun yarısı 5 eder.
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Sözde Adil Olanlar

Bu Kadar Söylenir Dururlar
Sanki Hakkı Hukuku Korurlar
Yoksulu,Yetimi sözde savunurlar
Silkelersen bile palavra çıkar.

Umudum Hakkın Adil düzeni
Kiminin sebebi kiminin vesilesi
Adil düzen kurulur
Zulümden kurtulunur.
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Sözler

Bu sözler ona ait
O diyor ol diye
Oluyor anında
Selam götür benden ona

Anlamaz içini et ve kemikle kilitlemiş biri
Bunca güce Akıl erdiremez
Tesaduf deyip de susar
Saçmalamayı esirgemez.

Yağmur kokan kaldırımlar
Teslim oldu ona
Emir verdi Anında
Göründü kızgın güneşi
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Su değil Zehir

Sanma insanoğlu değişti güvenilir
Birde bunu kardeş kardeşi vururken deme
Asla olmaz kimse değil Ahlak abidesi
İlla temkin illa temkin

Güvenmek merhametin kardeşi olduğu gün
İşte başlar insanı yarıyolda bırakanlar
Benim bunu yazmaya ne bileğim ne kalemim var
Ben sadece dünya içinde cezveyim

Her yüzü gülen dersen iyi kalpli
O vakit arkandan dolapları gözle dur
Bak işe yine başladı abideli er
Sana ne diyebilirim sende bu dünyayı saymadın

Hayat rahiyasını su diye içirir
Ama zaman geçer zehur nüfus eder
Sonra pişmanlık fayda etmez
Sözler dinlersen eğrilmessin hatalar seni fark etmez
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Sultanım

#MevlidKandili
Ey Ruhu Canıyla,Nuru Pak Tâha
Ömrün Bize Işık oldu Yıllar Boyunca
Ümmetine Yol gösterensin Tâha
Yürekler Aşkınla Çarpar Daima

Sen geldin Devrildi Nice Zalimaneler
Yürüdün Yolunu Takip Ettiler.
Ne Mutlu Onlara ki
Senin Davandan Sapmadılar.

Enes Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Suskunluk güzel

Seni gördüm Dün
Yürüyordun yapayalnızca
Yolu sordum sana
Tanımadın beni

Önceden konuşurdun
Ama şimdi suskunsun
Bence şimdi daha olgunsun
Suskunluk güzel şey...
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Susma

Zaman doğranıyor günler geçtikçe
Karıncalar yuvalarını Terk ediyor
İnsanlar sevemiyor artık
Kalp körleşmeye başladı

İlim amel olmaktan çıktı
Zalimler kazanıyor sanki hep
Mazlumların ağlaması dinmedi
Ellerimiz havada asılı kaldı

Eyvahlar oldu ve oluyor
Bunca insan sustu kaldı
Susan sen olma bari
Canımız kanımız toprağa emanet

Sustum durdum yanıyor yurdum
Haberdar edin tüm melekleri
Anlatamadım ben bu derdimi
Susturulmam sende söyle bana
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Susma Kalbim

Sustukça Zaman geçmiyor
Konuşanlar hep yanlış konuşuyor
Zaman yalan oldu bize
Bundan sonra yolumuz ayrı

Sevmeyi bize kim öğretti
Niye sevdik insanoğlunu
Karşılıksız sevgi içinmiydi?
Susma Kalbim Hakkı söyle

Kibir olan yerde yokum
İnsanlık yangınlarda iken
Susma kalbim hakkı söyle
Hem söyle hem kendin dinle

Zaman olur kalırlar
Güç imtihan olur severler
Kullanmasını bilmeyenden alırlar
Pişmanlık kabul etmezler
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Susma Robin hood

Başta Hepsi Robin hood
Güvence gelir,insanlıktan eser kalmaz
Sonunda gelecek bir dadaloğlu
Yapacak elbette bu millete kahramanlığı

İyilik Kervanı kurulur bir gün
Hakkın yolundan ayrılmaz Hem de
Yoksa kula kalsa bulunmaz çare
Yakışmaz rahmana bunca baş kaldırış
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Süngü

Ucunda ölüm dahi olsa
Gideriz korkusuz süngü Takıp
Yolumuz gazadır sonu şehadet
Fitneler bitmez şehadet bitmez

Minareler süngü kubbeler miğfer
Zaman kırpsada ellerimizdedir kudret
Ortalıkda geziyor iki üç çatlak
Konuşuyor ağızlarını yayarak

Zaman geldi çattı diyenlere
Süngü takmayıp laf edenlere
Bayrağa sığınıp ihanet edenlere
Çöplükten cennetten sayılır.

Özlem gelmedi desem en büyük yalan
Yapacak bir iş bulunur ilelebet
Zaten onca sıyamoğlu tepelendi
Yetmedi soyu kurudu kuruyacak
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Şair Ruhu

Bunu yazan bir garip Şair
Yolu Açık gözleri çekik
Zorlu şeyler yoruyor onu
Ama önemli olan zoru başarmak

Ey Gönül Sevinirim senin kendine
Biliyorum bende fazla içime kapanığım
Zorda kalmasam söylerim dışıma
Umudum diri kalmasada
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Teslim

Mutluluk dediğin sesindir senin
Mutsuzluk da suskun olduğundur senin
Emir verme başkasına
Ademden geldin umarsızsın

Gözlerimde hep bir Hayalin özlemi
Nasıl olmuş buğulanmış gözleri
Ya sevindi ya da Hiç sevinmedi
Onca zaman ne eyledi

Sahipsiz olan da kim?
Bir sahibimiz vardır bizim
Sonsuza dek ağlayacak değilim
Bu cihanın sahibine sığınmışım
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Tozlu toprak

Buralardan birileri geçti
Tozu toprağa katarak
Eşsiz rüzgarla dans ederek
Kendiliğini unuttu belki çoktan

Zamanı insanlığa adamaktır.
Yokluğu varlığa özdeşlirmektir.
Yağmurlarla bulutlara selam yollamaktır.
Gel yeter biz vuslata erelim.

Baktığinda ayna gibi şeffaf
Martılardan daha hisli
Son çırpınışlarındaki bir insanın
Hayata karşı verdiği mücadele
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Ulu Hakan

Yol Ayrılır ve giderler
Bazıları konstantinden de beterler
Onca tarihe zulmederler
Yanlışlar tekerrür eder

Tarih demek ulu hakan olsaydı
Bir 33 yıl koca dünyaya sığardı
Yazdığın Tarih kitaplara sığmadı
Tarih demek verdiğin mücadeleden ibaret

Zulmedenler bile Tarihe girdiler
Ancak Sen Tarih yazdın diye kızıl sultan dediler
Bilsinler ki Allah bilir
Seni Anlamak bize çok sey katacak

Gençlik gider ve Elbet gidecek
Seni sürgün eden sütü bozuklar
Daha ingiliz payitahta basmadan
Arkasına bakmadan bu vatandan kaçanlar
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Umut Kervanı

SAÇLARI AĞARIR YİNEDE DURMAZ
GÖZLERİ GÖRMEZ YİNEDE SORMAZ
KULAKLARI İŞİTMEZ YİNEDE BAKMAZ
BU YOLDA BAŞARI İNSANA AİT OLAMAZ

UMUDU DİRİ OLUNCA İNSANLIĞI BİLİR
YERİ GÖĞÜ SARINCA NEFESİ KALIR
SONSUZLUĞA BAKINCA GÖZLERİ TAKILIR
YİNEDE UMUT KERVANINA BİNMEZ İNSANOĞLU
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Uykusuz gözler

Uyudum uyudum da Geç kalktım
Sormam sonra ne oldu haliniz
Sağ mısın? Yoksa daha yokmusun?
Bırak mutluluğu yaşa umudunla beraber

Bunu yazandır değildir dertli
Yazdıği anda verildi bereketi
Sert olan var bir Kanlı nigarı
Uyusan belki düzelirsin diye

Keklik olmadan uçamam yarime
Umud olmadan savrulmam kalplere
Cemre olmadan düşmem toprağa
Ben gider oldum uyuyanlara selam ola

Enes olduk garip olarak
Ezildik bezdik ama yorulmadık
İnandım Allahın Daima gücüne
Beni eleştirenlerin canı sağolsun
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Vakt-i Hüzün

Ağlarım Onca yaşanmış olanlara
Bakarım Saklı bir Akılları bozan
Anladım Hayır gelmez onca zaman
Yıllar kere kâbeyi görse gözler

İnsan,Bunca Sorun nedir?
Neyin Kavgası,Sonucu
Bıkmadınız mı? geçici olandan
Güya Mangalda Kül bırakmazsınız?

Aşık Yunus görse sizi
Ya terki diyar eyler ya Ölü yıkayan
Anca uzaklaşır bunca et yığınından
Yoksa Bir müddet sonra bozulur insan

Belki Böylesi Hayırlı diyenler
Sizedir Bu sözlerim
Kalp kırmak Kaderde yazmaz
Ben Bilirim demek Ne güzel demi?
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Vakti Ömür

Bu vakit sonsuzluğa yolcu
Sonsuzluk umutsuzluğa komşu
Oldu yada oldu mu?
Suskunluk burayı damı vurdu?

El Alem ne demiş önemsiz
Sevmez bizi bu alem
Yükümüz Ağır menzilimiz Hâyır
Yol yakın Ömür kısa
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Var Ya-da Yok~

Laleler Açar Papatyalar Mahzun
Güller dikensiz  olmak istiyor.
Karanfiller Daha güzel kokmak istiyor.
Gökyūzu Ağlamak İstemiyor Baharda
Her gün Cemre gibi kan
Akmasa kalacak insan
Ama ne çare var yaşayan
Emir Şehadettir Haktan
Ne bir çile Ne Bir Hūsran
Sonunda Kalacak VATAN
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Vatan

Cihan diyorum bu düzene
Vatan bana bir emanet
Dedem Abdülhamud Handan
Ona da Fatih sultan Mehmed Handan
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Vecd

Günler Çabucak geçiyor sinemden Habersiz
Gözlerim ışık gibi bakıyor onlara Haberim yok.
Būyuduk mu yoksa  sadece gunler mi geçti belli Değil
Bu hayatta Aman diye bildiğim şu günlerde belki Tekrar doğar dirilirim Aynamda
Zūmrelerim sıyrılıyor bedenimden
Sahipsiz gözlerim çıkıyor karşıma
Birileri vecdi sanıyor yargı
Olsa olsa bizim için bir saygı
Buncadır Gūzel Şeylerin Ardı
Zaman Tatlı Bakıyor Geçmek istemiyor Buralardan ...
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Yağmur

Sabah oldu yağmur başladı
Gök gürledi karanlığa gömüldü
Çiçekler Toprağa sığındı
Korkularından Allahtan

Emir verir oldurur
Emir verir öldürür
Dünyaya şekil verir
sadece bizler için

Unuttum unutmayı
Gönlümede kilit verdim
Kim ne derse desin
Enes Ateş derler bana
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Yağmur sokağı

Buralardan bir bulur geçti hızlıca
Sanki habercisiydi yağacak yağmurun
Döküldüğünde yükseliyor kokusu yağmurun
Toprağa düştüğünden habersiz

Yetiştiriyor binlerce bitkiyi bir vazifeyle
İnsanlar bu oluşu anlamıyor acıkana dek
Doyduklarında şükursuzluk başlıyor
Bunun Adına Nankör edebiyati denir

Terimsizlik  sarmış bacayi habersizce
Birileri herşeyi bilir uygulamaz
Zamanın yükünü omuzlara uğurlar
Gör bakalım sonra kimler omurgasız kalmış

Aydın demek insana hakarettir
Cahil desen bir yerde doğrulugu var
Sanki aydın kişinin altı parmağı var
Zira öldürmeden aydın olamıyorlar
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Yanakları

Pembe yanakları altında temiz bir gülüş
Güzel gözleri kirpiklerine emanet
Buram buram alsam temiz kokunu
İğde kokulu terlerinden

Ben sana Talip değilim Aşığım
Olmaz bu cihanda böylesi bir daha
Süreklinir etrafında adımlarım
Türlü tatlılıkların, ben senin hayranın

Duvarlarda belirir Tatlıca bakışın
Ömrüm sana yalnız sana
Kalp dediysem sökülecek yerinden
Her şey sana sahip olabilmek için
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Yâr

Yar,Seni özledim Diye mi bunlar?
Bana yaptığın bunca acımasızlıklar
Sonunu düşünmeden verdiğin cezalar
Gül yüzünü bana göstersen ne çıkar?
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Yaralı güvercin

Kıvranır durur güvercinim
Yarası vardir bilirim
Kanatlarını çırpar durur
Umudunu yitirmez asla

Ders verir kişiye
 bir güvercin bile
Mazlum olma Mahzun ol
Dünyanın önlemi bu

Raflarda her kitap var
İçinde her bilgi yazar
Yoksa hata bizde mi?
Bunca bilgi yüküyle beraber

Güvercin iyileşir Gerisi bize ibret
Derdimiz ne ola ki bizim
Mahzun olup onca işimiz varken
Mazlum olmakta ne fayda var.
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Yardım Et Allahım

Binlerce kişi Ölüyor Artık
Çocuklar Boynu Bükük kalıyor
Geride Kaldığını Anlamıyor
Bunca Zulüm  Neden?

Sebep Yok Sonuç Var
Zalim Yok Ama Zulüm Var
Kan Var Gozyaşı Var
Yetim Kalmış Onca Çocuklar

Masum Yavruların Suçu neydi?
Onların Yok muydu Umudu
Allaha Duaları Zulmün Sonu
Onlar Zalimden Yana değil

Ya Rab! Bu din senin
Bunca Ölendir Kulun
Yardım Et Derman Olalım
Gayrı Yeter Sultanım.
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Yaşamak

Sebepsiz saplantılar arasındayim
Habersiz nefes alıyorum gibi
Yaşamak buna  deniyorsa yaşıyorum işte
Yaşamak umutsuz olmamaktır

Zaman yeterli sorun bende
Mekân ala sorun bende
Yaşamak kötülüklere göz yummaksa
Beni benden uzak tutun

Düğün olur gideriz
Cenaze olur ağlarız
Bayram olur seviniriz
Biz hep birlikte güzeliz

Soýleyin erenlere selamımı
Bir garip derviş deyin adımı
Bu yalan dünyadan giderim
Söz söyleyenlerr kelam olsun.

Enes Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yayladağı

Şimdi Girdim kapısından
Yayla kokusu aldım dağlarından
Buse'mde Bir gülme belirdi
Buram Buram havasından

Ey gõzu pek kişi
Sana Yavuzun emanetidir Yayladağı
Güreştirdenmi Erleri
İşte şimdi Yayladağlı oldun Demektir

Gönül ister Her gün yanına varalım
Buz gibi suyundan içelim
Muhacirlerle Sohbet edelim
Toprağıma su verelim
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Yerini Bilmek

Biliyorum Ben Küçüğüm Yanında
Ama sen Ağamsįn daima
Enes öldü  diye sela Verirler
Ölenle erilmiş Aşıklar ölmez

Erkân diye Bir koçyiğit Karanlığın Âfakında
Devrilsin Kara Bulutlar
Bizim Bir sözümüz var
Yolumuz Birdir İkimizin

Enes Ateş 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yorgun Lamba

Serin ve ıssızım canparem
Ya geldim gidiyorum
Ya uğradım sadece geçiyorum
Ne bilir oncası varken acılar

Küsmeyiver bu seferlik
Solmayıver gayrı baharın sonunda
Açıver sonsuzluklara deminle
Pervanem eşlik eder seninle
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Yorgun Yolcu

Biraz Yorgunum
Kavgaları Birikiyor insanın
Her uzvundan Acısı
Taşıyor Zamanla
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Yunus

İbrettir bize yunusun hikayesi
Kadı yunus oldu derviş yunus
Kibir oldu tevazu
Başlar oldu ayak

Taptuk emre himmetiyle
Derviş yunus eliyle
Yazıldı onca mersiye
Rahmandan feyizle

Canlar satıldı
Hayvan pazarında
Benlik atıldı
hiçlik yolunda

Her yerde olur Molla Kasımlar
Sanarlar ehli biziz Cihanın
Oysa Ehillik Bilmek değil
Kalp gözüyle görmek olduğunu
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Yürüyüş

Yürümeli Yürümeli Heyecana insan
Kopan fırtınaları yönetebilmelide
Zira bilinmeli yok oluşu
Nedensiz kavgalarıyla birlikte

Bu yürüyüş Asla sona ermez
Kirpikler kaşı geçmez
Koyunlar çoban olamaz
Devranı düzen değişmeden

Bu millet Aç kalmış Zafere
Tez çıkmalılar sefere
Mazlumlar umut bekler
Şefkat abidesi erlerden
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Zaman Gelir

Zaman gelir bilirsen bugünü
İşte O gün çileli yılların küçültülmüşü
Dayan kalbim elbet bu da geçecek
Sen yeter ki unutma zor günleri

Enes olur Anlarsın
Erkan olur sorarsın
Eren olur çözersin
Hikmet olur göçersin

Bu günler beklenildi
Çalışıldı geceler boyu
Aldırmadı kimse aldırmayacak
Yılgınlık ve Rehavete yer kalmayacak

Eminim kalacak bunlar Anı
Ama hepsi birer denenmiş acı
Farketmez ne de olsa hepsi aracı
Zaman gelir ve buradan gideriz.
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Zulme rıza

Er meydanı dediğin
Sahipsiz mi kalacak?
Zulüm diyar diyar
Can mı gezecek?

Canlar pazarda mı satılacak?
Bunca dengeler boşuna mı dönecek?
Kaldırımlar sahipsiz mi olacak?
Kubbeler yarımmı olacak?

Meftun gönüllere ver selamı
Tüm dünya bilmelidir Artık
Zulme rıza zulümdür
Sebep olanlar Zalimdir.

Kalbini dinle ey dost
Sevene ne çare olur kalmak
Gitsede uzaklara
kalmazmı içinde buruk sevgisi
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