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................He.....ri

Sofrada duruyo çeşit çeşit kebap,
Sorma Yeğen, klostrolum berbat,
Tansiyonum da çıkıyo buna inat,
Yiyemiyom heri….

Elbiselerin aldım en iyisini,
Bu sabah giyim dedim birisini,
Kolumda derman kalmamış,
Giyemiyom heri….

Arabalar evin önünde çifte duruyo
Yaşlılık adamı otururken yoruyo
Bilmeyen, binmeye kıyamıyo sanıyo
Binemiyom heri….

Siyaseti duyunca canım gidiyo
Ajanslar, insanı inan deli ediyo
Şeytan, kalk sende aday ol diyo
Kalkamıyom heri…

Böyle olacam, hiç  aklıma gelmezdi,
Allah’tan diyzeniz her şeyi bilmezdi,
Yoksa, şimdi beni terk eder de sevmezdi
İyi kötü idare ediyok heri….
                                                (22.03.2011)

Mahir Odabaşı
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‘ Hanım Sen Rahmetli Olalı! ‘

Ne halimi soran var, ne kapımı çalan
Yaşlılıkta yalnızlık çok zor  inan
Küçük  sıkıntılar bile kocaman
Hanım sen rahmetli olalı…!

Senden sonra oğlumuz, kızımız gitti gurbete
Baba gel de beraber duralım diyorlar 3-5 gece
Gidince duramıyorum, sıkılıyorum daha ilk gece
Hanım sen rahmetli olalı…!

Mal, mülk, para, pul artık fayda etmiyor
Gönül sohbet edecek bir dost bekliyor
Sağlığımda bozuldu, kalbim tekliyor
Hanım sen rahmetli olalı…!

Biraz geç kalsam endişelenip kapıda beklerdin
Allah ayırmasın bizi herif, beraber ölelim derdin
Hem hayat arkadaşı olur, hem de doktorluk ederdin
Hey şey bitti hanım, sen rahmetli olalı…!

Sensiz çorba dahi boğazımda tıkanıyor
Bulaşıklar bile alel usül yıkanıyor
Çocuklar gurbete gitti, bana bakamıyor
Hanım sen rahmetli olalı…!

Sıcak yemek yapmaya üşeniyorum
Zeytin, ekmek, peynirle idare ediyorum
Ramazanda belediyenin  çadırına gidiyorum
Hanım sen rahmetli olalı…!

Toprağın bol, mekanın cennet olsun
Seni bin kere özlüyorum haberin olsun
Arkadaşlara diyorum, aman karınızla iyi olun
Hanım sen rahmetli olalı…!

Anam ölünce, rahmetli babam da garip kalmıştı
Ne kadar hizmet etsekte, yine alıngan olmuştu
Bende babam gibi oldum şimdi
Hanım sen rahmetli olalı…!

Mahir Odabaşı
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‘Anadolunun İncisi  Çorum, Gönlümün Birincisi Çorum

Yolları  düzdür, gezenleri yormaz,
Huzur sonsuzdur, rahatsız olunmaz,
Buraya yerleşen  bir daha ayrılmaz,
Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi ÇORUM!

On üç  tane güzide ilçesi vardır,
Hititlerin merkezi Boğazkale’dir.
Ebudsuud Efendi de İskilip’tedir,
Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi ÇORUM!

Hayat ucuzdur, çarşıda pazarda,
Evliyalar  yatar, şehirdeki mezarda,
Buralarda kışta güzeldir, son baharda,
Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi ÇORUM!

Bamyası, pirinci  Osmancık’ta,  Kargı’da,
‘Adalet mülkün temelidir’  daima yargıda,
Ayrı  bir lezzet var, doğal Hattutas balında,
Anadolu’nun incisi, gönlümün  birincisi ÇORUM!

Çorum denince, leblebisiz olmaz,
Çalışmak isteyen az-çok işsiz kalmaz,
Buradaki sanayi her yerde bulunmaz,
Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi ÇORUM!

Ne oldum değil, ne olacağım demeli herkes,
Çünkü makamlar, mevkiler elden gidiveriyor tez.
Ahirde, herkesin götüreceği  bir top beyaz bez,
Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi ÇORUM!

Kimler geldi kimler geçti bu şehirden,
Atide ayrılık olacaksa eğer senden,
Sana kavuşmak ister yine bu beden,
Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi ÇORUM!

Tespih taneleri gibi, seksen bir ilimiz,
Sade  sınır var arada, yoksa hep biriz,
Aramızı bozmak isteyenlere fırsat vermeyiz,
Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi ÇORUM!

Ortaköy’de İncesu kalyonu, Kargı’nın yaylası,
Alaca’nın bir başkadır akşamleyin havası,
Sungurlu İlçemizde  Ankara - Çorum arası,
Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi ÇORUM!

Bayat, İskilip, Uğurludağ ilçeleri  bir kol,
Oradan Oğuzlar’a, Dodurga’ya, Laçin’e gider yol.
Mevlam her türlü nimeti vermiş bizlere  bol bol,
Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi ÇORUM!

Kuzey Anadolu Fay hattı gölgesinde,
Türbe  var,   Elvançelebi Beldesinde,

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Buz gibi ayran köylü teyzemin helkesinde,
Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi ÇORUM!

Biliriz ki her güzelliğin bir bedeli vardır,
Olası  depremlere  İlimiz duyarlı olmalıdır.
Çünkü mazide  yaşamış, atide de yaşayacaktır.
Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi ÇORUM!

Türkiye haritasının  ortasında yer alır,
Misafirler burada  kendi evinde gibi kalır,
Yolcular  yirmi dört saat her yere uğurlanır,
Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi ÇORUM!

Valimiz, belediye başkanımız gençtir,
Önemli olan hizmet, gerisi hiçtir,
Sevmek ve sevilmek her zaman hoştur,
Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi ÇORUM!

ODABAŞI  der inanın bana, doğrudur sözüm,
Ayrılıktan  çok çektik, artık birliktedir çözüm,
Sahip çıkalım hemşerilerim, bu memleket bizim,
Anadolu’nun incisi, gönlümün birincisi   ÇORUM!

Mahir Odabaşı
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11 İşçi Yanarak Öldü

kimi oğlunun düğünü için,
kimi çocuğunun eğitimi için,
kimi evinin kredi borcu için,
kimi depremden kaçtığı için,
kimi  yavuklusuna kavuşmak için
……………………………….….,
üç kuruş para ile aileye dönmek için,
geldiler yurdun farklı bölgelerinden
iş buldular İstanbul’da bir şirketten
gece gündüz demeden çalıştılar
yağmura, yağışa, kara kışa alıştılar
sıcağı görünce, çadırda mayıştılar
mışıl mışıl uyurken  eğreti yatakta
yangın başladı elektrikteki kontakta
‘imdat! ’ demeye bile fırsat kalmadı
alevler dört tarafı birden bağladı
kaldılar yangının tam ortasında
11 can gitti  20 - 30 - 40 yaşında
siren sesleri yürekleri dağladı
yakınlar feryadı figan edip  ağladı
tüm medya ‘flaş, flaş ’ diye geçti
ekranlara uzman yorumcu seçti
işçilerin hakları bir bir ortaya serildi
meğer ne çok hakları varmış denildi
ama yazılanla, uygulama bir değildi
yetkililer geldi yaptı bir açıklama:
‘’özetle, tedbirsizlik had safhada
ama hiç bir şey gizli kalmayacak,
bundan sonra bir daha çadır yanmayacak
kanun, yönetmelik mutlak uygulanacak
kasten ihmali olanlar yargılanacak……! ’’

(12.03.2012)

Mahir Odabaşı
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17 Agustosu Unuttuk Bile

Yüz yılın en büyük felaketi,
Yasa boğmuştu tüm memleketi.
Güya bilinçlendirecektik herkesi
17 ağustosu unuttuk bile…!

Ovaları hala  işgal ediyorsak,
Hem ekmek teknemizi tepiyor,
Hem de felakete gidiyorsak.
17 ağustosu unuttuk bile…!

Denizden alıp sahil yapıyorsak,
K&#257; rı görünce hemen kapıyorsak,
Görevimizi    savsaklıyorsak,
17 ağustosu unuttuk bile…!

Mimar Sinan’ı örnek almadıkça,
Mevlana’nın hoşgörüsüne sığınmadıkça,
İşimizi en güzel şekilde yapmadıkça
17 ağustosu unuttuk bile…!

Kanunlara, kurallara tam uymadıkça,
Vicdanımızın sesini, içten duymadıkça,
Temelden afet eğitimi almadıkça,
17 ağustosu unuttuk bile…!

Depremleri hafızamıza yazmadıkça
Doğruyu tutup, eğriye kızmadıkça,
Kutlamalarda klasik söylemler oldukça,
17 ağustosu unuttuk bile…!

Topyekün afet kültürü oluşmadıkça,
Eğitimler, yaptırımlarla buluşmadıkça,
Sorumlular karınca misali çalışmadıkça
17 ağustosu unuttuk bile…!

Televizyonlarda haberlere baktıkça,
Basit tedbirsizlikler, hala can yaktıkça,
Sorunlar yerinde  badanaj yaptıkça,
17 ağustosu unuttuk bile…!

Ne olur kimse darılmasın bu sözüme,
İçimden gelenleri söyledim   size,
Derseniz  sorunlar eskiden kaldı bize,
17 ağustosu unuttuk bile…!

Mahir der doğrudur sözüm,
Afetlerde olur toplu hüzün,
Memleketi şöyle bir gezin
17 ağustosu unuttuk bile…!

Mahir Odabaşı
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20 Yıl Öncesini Hatırlatsın

bırakma beni tut ellerimden
üzer beni bırakıp gitmen
oturup iki kelam etmen
20 yıl öncesini hatırlatsın

gözlerin gözlerime baksın
kalbin hep benim için atsın
dudaklarında anılar dökülürken
20 yıl öncesini hatırlatsın

kulaklarımda hala o ses
bil ki insan ömrü bir nefes
senden gelecek her ses
20 yıl öncesini hatırlatsın

yaz bana hep şiirler yaz
her şiirin versin ayrı bir haz
ilkbahar, kış, sonbahar, yaz
20 yıl öncesini hatırlatsın

fenasın hemde çok fena
20 yıl önce ne demiştin bana
baktıkça oturduğumuz yana
20 yıl öncesini hatırlatsın

Mahir Odabaşı
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25 Kişilik Araca 50 Kişi Binerse

25 kişilik araca 50 kişi birden binerse
Memlekette, fakirin tekeri böyle dönerse
Sonra yük ağır gelip fren de toptan giderse
Acı sonuca kader mi desem, yoksa kaza mı?

İşçiler ötelenip, karga tulumba taşınırsa
Güvenlik hiçe sayılıp, ucuz kara kaçılırsa
Rutin kontrol noktaları da bir şekilde aşılırsa
Acı sonuca kader mi desem, yoksa kaza mı?

Kimi hayatının baharında, kimi de yaşlıysa
Geride kalan çoluk çocuğun gözleri yaşlıysa
Çileleri üç kuruşluk yevmiyenin karşılığıysa
Acı sonuca kader mi desem, yoksa kaza mı?

Biliyoruz bu ilk değil ama son da olmayacaksa
Biraz gündemde kalıp, zamanla unutulacaksa
Yine ocaklar sönüp, yine analar ağlayacaksa
Acı sonuca kader mi desem, yoksa kaza mı?

Mevsimlik işçiler, güvenlikten yoksun olacaksa
Az öne çıkıp hak arayınca, çavuş işten kovacaksa
Alın terleri de gereken karşılığını bulamayacaksa
Acı sonuca kader mi desem, yoksa kaza mı?

Erkenden Konya – Akşehir’den çıktılar yola
Isparta – Yalvaç’ta biraz vereceklerdi mola
Lakin cehalet ağır geldi, yuvarlandı araba
Acı sonuca kader mi desem, yoksa kaza mı?

ODABAŞI acıyı, sızıyı yüreğinde duymayacaksa
Vurdumduymazlığa kalemiyle bir set olmayacaksa
Pisipisine giden canları gündemine koymayacaksa
Acı sonuca kader mi desem, yoksa kaza mı?
                          (mahir odabaşı- 1.11.2014)

Mahir Odabaşı
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8 Mart Bir Gün Sana Yetmez Kadın

Dünyada günler, haftalar paylaşılmış
Herkes kendine düşen bir hisse almış
Sözde kutlanmış, özde içi boş kalmış
8 mart bir gün sana yetmez kadın
öze dönmeyince derdin bitmez kadın

Ana olarak, eş olarak ağlayan kadın
Bir hiç uğruna harcanan yine kadın
Çözülebilir mi derdin  adım adım?
8 mart bir gün sana yetmez kadın
Öze dönmeyince derdin bitmez kadın

Ailenin ve toplumun temeli kadın,
Allah katında her daim yücedir adın
Buna rağmen arka planda sen kaldın
8 mart bir gün sana yetmez kadın
Öze dönmeyince derdin bitmez kadın

Kime iyilik edeyim diye sordu bir Sahabi
Annene, annene diye söyledi üç kez Nebi
Kadına hak, hukuk asrı saadette verildi
İnsanlık bunu işine geldiği gibi çevirdi
8 mart bir gün sana yetmez kadın
Öze dönmeyince derdin bitmez kadın

Bir yandan kadınlar günü kutlanır
Diğer yandan yine şiddet uygulanır
Kimi ölür, kimi ağır yaralı kalır
8 mart bir gün sana yetmez kadın
Öze dönmeyince derdin bitmez kadın

MAHİR ne söylerse doğru söyler
Kırılır kadına kalkan o hain eller
Ah bunu bir anlayabilse dinleyenler
8 mart bir gün sana yetmez kadın
Öze dönmeyince derdin bitmez kadın
                                         (08.03.2012)

Mahir Odabaşı
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Acep Ne Yapar ki, Şimdi Orada?

Hayaller kurardı uzunca
Rızkı kesildi eceli gelince
Çok korkarım derdi kabre girince
Acep ne yapar ki, şimdi orada?

Münkir – Nekir sual sormuştur
Acaba cevabını nasıl bulmuştur
Malı mülkü de varislere dağılmıştır
Acep ne yapar ki, şimdi orada?

Yalan dünyanın yoktur vefası
Kabirde çıkar gerçek cefası
Bilmem nasıldır meleklerle arası
Acep ne yapar ki, şimdi orada?

Mahir doğru sözleri acı söyledi
Artık dikkat et, konuşma ileri geri
Her şeyi yazıyor Kiramen kâtipleri
Acep ne yapar ki, şimdi orada?

Mahir Odabaşı
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Acı Haber Vermek

Oturmuştum,
Evin çardağına,
Bakıyordum,
Dalgın dalgın,
Karşıdaki dağa
Telefonum çaldı
Hemen koştum,
Ahizeyi aldım elime,
Karşıdan geliyor,
Heyecanlı bir kelime
Alo demeye kalmadı,
Dedi:teyze dört oğlun,
Kazada dereyi boyladı
Beklenmedik bu şok haberle,
Dizlerimin dermanı kesildi,
Elim, ayağım titredi, sanki
Başıma sıcak su döküldü,
Pat diye düştüm beton yere,
Birkaç saat geçtikten sonra,
Ancak gelebildim eski hale
Şükür oğullarımın burnu kanamamış,
Sadece araba da epey hasar varmış,
Önemli değil, yeter ki cana gelmesin,
Verilmiş bir sadakamız savmış!
Amma lakin olanlar oldu bana,
Doktor doktor geziyorum,
O günden bu yana…
Başımdan dökülen sıcak su var ya,
İşte onu bir türlü çözemiyorum,
Sağlığım bir kelime ile bitti,
Artık rahat gezemiyorum…
……………………………………………….
Ben cahil bir anayım, her şeye aklım ermez,
Lakin  düşünüyorum da acı haber böyle, pat diye verilmez!
                                                        (19.03.2011)

Mahir Odabaşı
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Acı Manzara..!

Adapazarı, Sakarya,
Gölcük, Değirmendere,
Bolu, Kaynaşlı, Düzce,
Erzurum,  Erzincan,
Afyon, Elazığ, Adana,
…………………………………….
Gelecekte kim bilir nere?
Ortalık ana baba günü,
Bir tarafta yıkık binalar,
Diğer tarafta çığlıklar,
Ambulans, itfaiye, polis,
Siren sesleri  çıkıyor
Eskileri anladık ta,
Yeni binalar niye yıkılıyor?
Kanalizasyonlar patlak,
Tüm yollar kapalı,
Elektrikler, sular yok
Hem kar yağıyor,
Hem de hava çok soğuk
Korku panik zirvede,
Kimsenin kimseye,
Bakacak mecali yok!
Gün ağardı, acı  manzara görünüyor,
Biraz var  olan ümit hüzne bürünüyor.
Cesetler toplanıp, toplu halde gömülüyor
Yaraları sarmak için, seferber olmuşken Türkiye,
Bundan sonra aynı tür manzaralar görünmesin diye,
 ‘Temel afet bilinci’ için, haydi,  verelim şimdiden el ele..!
                                                                         (26.12.2010)

Mahir Odabaşı
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Acıyorum - Kızıyorum

Çalışmadan yatanlara,
Helale haram katanlara,
Bol keseden laf atanlara,
Acıyorum… Acıyorum
Kızıyorum… Kızıyorum

Tedbirsizliği takdire yoranlara,
Yalakalık olsun diye övenlere,
Edepsizce ecdadına sövenlere,
Acıyorum… Acıyorum
Kızıyorum… Kızıyorum

İsrafın içine balıklama dalanlara,
Hava olsun diye pahalı alanlara,
Sonra da aç açık kalanlara,
Acıyorum… Acıyorum
Kızıyorum… Kızıyorum

Haddini - hesabını bilmeyenlere,
Doğduğu toprakları sevmeyenlere,
Bayramlarda büyükleri görmeyenlere,
Acıyorum… Acıyorum
Kızıyorum… Kızıyorum

ODABAŞI sen hep acı yine,
Sevinirsin akılları başa gelirse
Hayırlısını versin Allah ne verirse,
Acıyorum… Acıyorum
Kızıyorum… Kızıyorum

(mahir odabaşı / 30.9.2014)

Mahir Odabaşı
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Acıyorum Efendiler...!

Yalan, dolan, hile ile yaşayanlara,
Doğruyu bilerek eğriye taşıyanlara,
İyileşecek yarayı kaşıyanlara,
Acıyorum efendiler!

Düşene basıp geçenlere,
Köşe dönmeyi seçenlere,
Sinsi sinsi hesap biçenlere,
Acıyorum efendiler!

İnsanlığın şerrine çalışanlara,
Huzuru bozmak için yarışanlara,
Kötü alışkanlıklara alışanlara,
Acıyorum efendiler!

Gücünü çıkarı için  kullananlara,
Bulanıkken göstermelik  dullananlara,
Körü körüne  buna inananlara,
Acıyorum efendiler!

Kendini yüksekte görenlere,
Garibanı  küçümseyip yerenlere,
Menfaat için sahte sevenlere,
Acıyorum efendiler!

Acılara alkış tutanlara,
Kamu malını yakanlara,
Sonrada bir kulp takanlara,
Acıyorum efendiler!

Bilime sırt dönenlere,
Yenildiği halde, yenenlere,
Verdiği sözden dönenlere,
Acıyorum efendiler!

İlmini şerre kullananlara,
Bu vatanın ekmeğini yeyip te,
Sonra başına çullananlara,
Acıyorum efendiler!

Ülkenin bölünmesini özleyenlere,
Bunun için fırsat gözleyenlere,
Düşman olup ta gizleyenlere,
Acıyorum efendiler!

Pire kadar menfaat için,
Deve kadar küçülenlere,
Sonra da dürüst geçinenlere,
Acıyorum efendiler!

Fakir fukaranın derdini  bilmeyenlere,
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Kendinden başka doğru görmeyenlere,
Kimseye bir bardak su vermeyenlere,
Acıyorum efendiler!

Kurdu gövdenin içine  koyanlara,
Sadece  haksız kazançla doyanlara,
Bile bile memleketi soyanlara,
Acıyorum efendiler!

Mahir der söz bitti, daha ne söylesem,
Yazık; ayıptır,  günahtır  düzelin desem,
Kim takar beni oturup öğüt versem,
Sadece, acıyorum efendiler!

Mahir Odabaşı
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Acil Kan Aranıyor..!

Radyodan yayın kesiliyor,
Acil üç hasta için, çok acele
O rh(-) ,  A rh(+) ,  AB rh (-)
Taze kana acil ihtiyaç vardır,
Kan vermek isteyenlerin,
Kan merkezine başvurmaları,
Rica olunur….’’
Sen kendi dünyandasın,
Sanki hiç duymuyorsun,
Aman canım sende,
Nasıl olsa bir başkası,
Verir diye düşünüyorsun!
O anda çalıyor, telefonun,
Panikle ‘Alo, Alo’ diyor hanım,
Ne oldu, ne var demeye kalmadan,
Diyor, acele gel, acilde yatıyor annen,
Doktor istedi üç ünite kan, gecikmeden
Aman Allahım, şimdi ben ne ederim, ne yaparım,
Markette  satılmıyor ki, para verip  te alayım….!
Biraz sakinleşince, radyodaki kan anonsu aklından geçti,
Dedin Anlaşıldı: Tanrım ders vermek için, duyarsız kulunu seçti!
…………………………………………………………………………………………………………………..
Bin defa tövbeler olsun, bir daha duyarsız olursam kan anonsuna,
Tanrım ne olur  samimi tövbem uğruna  bu seferlik annemi bağışla..
                                                                                 (26.12.2010)

Mahir Odabaşı
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Acil Numaralar...!

Yaralı birini gördüğünde,
Ansızın acil hasta olduğunda
Neticede çaresiz kaldığında
Hemen ara, 112 ACİL YARDIMI

Meskun mahallerin dışında,
Her türlü tehlike karşısında
Unutma Mehmetçik başucunda
Hemen ara, 156 JANDARMAYI

Sokaklarda, kavga olduğunda,
Trafik kuralı ihlali gördüğünde
Çevreyi rahatsız eden düğünlerde
Hemen ara, 155 POLİS İMDADI

Doğanın  saf düzeni bozulmasın,
Ormana kimse zarar vermesin,
Gördüğün küçük yangın büyümesin
Hemen ara,  177 ORMAN YANGINI

Gıdalarda lezzet diye bir şey kalmadı
Hormon kelimesi her tarafı kapladı
Zehirlenme, eskiye göre çok patladı
Hemen ara, 114  ZEHİRLENMEYİ

Evinde, işyerinde yangın olduğunda,
Söndürmeye çalışıp, çaresiz kaldığında,
24 saat kesintisiz yardımcın var karşında
Hemen ara,  110 YANGIN İHBARI

Çevre dostu doğalgazı eve  aldığında,
Dikkat et, çocuklar yalnız kaldığında
Gaz kaçağı olup, ortama dolduğunda
Hemen ara,  187 ÇORUM GAZI

Çarşıda, pazarda görürsen olumsuzluk,
Kibarca uyar ki, çıkmasın bir tatsızlık
Özür dilemek yerine, yaparsa artistlik
Hemen ara, 153 BELEDİYE ZABITAYI

Telefonla görüşmek istediğin zaman,
Aklında değilse arayacağın numaran,
Üzülme kolayı var, öğrenirsin her an,
Hemen ara, 11818 BİLİNMEYEN NUMARAYI

Bilirsin, en temel ihtiyaçlardandır  elektrik
Tasarrufa aman dikkat et, artık  gereklilik
Boşa yanıyorsa sokak lambası göster titizlik
Hemen ara, 186 ELEKTRİK ARIZAYI

Hizmet gelmesi için herkese
Elbette vergi toplanacak ülkede,
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Bu noktada kafanıza bir soru gelirse
Hemen ara, 4440189 VERGİ İLETİŞİMİ

Memlekette iş te lazım, işçi de lazım
Bunları buluşturacak bir de kurum lazım
O halde not bir yere,  unutma oğlum Kazım,
Hemen ara, 180 İŞ VE İŞÇİ BULMAYI

Mahlukatın en temel ihtiyacı o dur
Onsuz yaşam olmaz, her taraf kurur
Boşa akan çeşme varsa  acilen duyur
Hemen ara, 185 SU ARIZAYI

Tecrübe der, dağ başına çok kış  gelir,
İnsanoğlunun başına türlü türlü iş gelir,
Bazen kafa karışır,  yaşamak  boş gelir
Hemen ara, 184  SAĞLIK DANIŞMAYI

Fişini, faturanı her zaman  aksatmadan al,
Bazen  orijinal yazılıp ta, satılır taklit mal
Bu durumda sana sahip çıkacak birileri var,
Hemen ara, 175 TÜKETİCİ HATTINI

Bir zamanlar mektuplarımız vardı
Şimdi onun yerini telefonlar aldı
Kargo dahil olmak üzere, hizmeti çoğaldı
Hemen ara, 169  PTT KARGOYU

Ölüm uzak değil,  kaş ile göz arasında
Hepimiz panikleriz acıların arasında,
Güzel bir hizmet var, cenazenin arkasında
Hemen ara, 188  BELEDİYE BEYAZ MASAYI
                                       (01.07.2010 – 05.15)

Mahir Odabaşı
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Aç Gözlü

aç gözlünün gözünü,
ya kanaat doyurur
ya da mezar toprağı
50'sinden sonra hızlı açar
yaşlılık yaprağı

Mahir Odabaşı
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Adam 'HAY' dedi

Adam, eşinden bir fırça yedi,
‘Şey’ dedi yumdu ağzını
Baktı devam ediyor dırdırı
‘Hay’ dedi salladı başını
Düşündü ayrılıkta çocukların gözyaşını

Gök gürledi, şimşek çaktı, eşi kaktı
Adam ‘şey’ dedi yumdu ağzını
Kadın sinirini alamadı terlik fırlattı
Adam ‘hay’ dedi salladı başını
Düşündü ayrılıkta çocukların gözyaşını

Çocuklarda başladı ağlaşmaya
Adam ‘şey’ dedi yumdu ağzını
Baktı devam ediyor hala tantana
Adam ‘hay’ dedi salladı başını
Düşündü ayrılıkta çocukların gözyaşını

Tartışma büyüdü ulaştı kayınbabaya
Adam ‘şey’ dedi yumdu ağzını
Kaynana hakaret ediyor hala
Adam ‘hay’ dedi salladı başını
Düşündü ayrılıkta çocukların gözyaşını

Adam dedi: Keşke şey ’in arkasını getirebilsem
Bu evliliği mutlulukla sonsuza götürebilsem
Baktım olmuyor, tatlılıkla bitirebilsem
Adam: ‘HAY’  dedi salladı başını
Düşündü ayrılıkta çocukların gözyaşını
                                             (Mahir Odabaşı / 23.02.2013)

Mahir Odabaşı
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Adımız Devrik Müdür Oldu Efendim

Kimi yirmi, kimi otuz, kimi kırk yıllık
Bu zamana kadar görmedik darlık
Ani bir karar aldı bizim bakanlık
Adımız devrik müdür oldu efendim!

Bunca zaman verdik, iyi-kötü emek
Zorumuza gitti 75 puan altına düşmek
Kolay olmayacak sınıfta ders vermek
Adımız devrik müdür oldu efendim!

İnsan bu; kimi vah diyor, kimi oh diyor
Kimi de bildiği halde sebebini soruyor
Herkese laf anlatmak gerçekten zor oluyor
Adımız devrik müdür oldu efendim!

Ülkede yeni bir sistem başladı
Güvendiğimiz 657 sert kayaya tosladı
Bizim açımızdan pekte iyi olmadı
Adımız devrik müdür oldu efendim!

Maşallah kimse kendine toz kondurmuyor
Haklı da haksız da mağdurum deyip hopluyor
Bu arada epey de dedi-kodu oluyor
Adımız devrik müdür oldu efendim!

Zaten yoruldum, yaşım altmış beşi buldu
Emekli olayım desem, hanım oldurmuyordu
Kızıyorum ama bu da bana bir vesile oldu
Adımız devrik müdür oldu efendim!

Hep doğruyu söylerim darılmayın sözüme
Arada alınması gerekenlerde vardı bence
Bir düzene girmedi eğitim- öğretimde
Adımız devrik müdür oldu efendim!

Yerimize oturacaklara var bir nasihatimiz
Makamlar gelip geçer, neyse o kalır aslınız
Bize iyi bakın, ne demek istediğimi anlarsınız
Adımız devrik müdür oldu efendim!

ODABAŞI der, işini iyi yap sakın takma kafana
Nasibin de varsa bir gün dönüp gelir vallaha
Gelmiyorsa bil ki, bu da senin hayrına
Adımız devrik müdür oldu efendim!
(Mahir Odabaşı-çorum / 4.9.2014)

Mahir Odabaşı
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Afetlerde Gidenler, Gelenler...!

AFETLERDE GİDENLER – GELENLER

Afetler olur, iş gider
Afetler olur, aş gider
Afetler olur, eş gider
Afetler olur,  can gider
Afetler olur, Canan gider
Afetler olur, mal gider
Afetler olur, sağlık gider
Afetler olur, huzur gider
Afetler olur, kibir gider
                  *
Afetler olur, keder gelir
Afetler olur, üzüntü gelir
Afetler olur, burukluk gelir
Afetler olur,  korku gelir
Afetler olur, endişe gelir
Afetler olur, gözyaşı gelir
Afetler olur, stres gelir
Afetler olur, hırs  gelir
Afetler olur, kargaşa gelir
Afetler  olur, yokluk gelir
Afetler olur, sakatlık gelir
Afetler olur, bataklık gelir
Afetler olur, yatalaklık gelir
                   *
Afetler olur, birlik gelir
Afetler olur, dirlik gelir
Afetler olur, sabır gelir
Afetler olur, dostluk gelir
Afetler olur, eşitlik gelir
Afetler olur, dayanışma gelir
Afetler olur, paylaşma gelir
Afetler olur, yardımlaşma gelir
Afetler olur, ders alma gelir
Afetler olur, mütevazılık gelir
                           (2009)

Mahir Odabaşı
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Ah Baba Ah

AH.....BABA
Ne gerek vardı okutmana baba
'bir sürü' koyun alsaydın ya bana
şehirde amirimle uğraşıp durmaktansa
köyde koyunlarımın patronu olurdum ha.
ayrıca kafamı yormazdım sağa - sola
üstelik ayda bir kuzu keserdik dostlara
ne çok dostumuz olurdu, değil mi baba
hem de büyük işler gördürürdük Ankara'da
gitmeye bile gerek yok, bir selam yeterdi valla
düşünsene baba, nice amirler- memurlar gelirdi ayağımıza
...................................,
ah babam ah,
hem sen yoruldun, hem ben yoruldum okumakla
okumanın, çok çalışmanın kadri kıymeti yok.artık anla
ama ben de artık koyun alamayacağım çocuklarıma
çünkü bu saatten sonra alışamazlar köy hayatına
.........................ne yapalım yine de SAĞOL BABA
(1988-kargı dağları)
*yıllar önce köyde görev yaparken, bir vatandaş ne işin varsa bir telefonla yaptırayım
hava atmıştı.....şartlar tutmuyor deyince de biz istersek tuttururuz hoca demişti.

Mahir Odabaşı
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Akım

Akım hızlı geldi.
Şalterler attı
Elektrikler kesildi.
Yeni makine gitti
Tekrar gelir mi?
Gelirse de,
Düzelir mi?
Bilmem,
Sen bilir misin,
Dostum?

Mahir Odabaşı
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Aladağ 'da Yandı Kızlarımız

Kimi onunda, kimi on beşinde
Hepsi de Hz Kuran’ın peşinde
Kül oldular lam bir ateşinde
Aladağ’da yandı kızlarımız
Son olsun artık acılarımız!

Yine hep bilindik hikâye
İhmal gidiyor ya elektriğe
Ya da yangın merdivenine
Aladağ’da yandı kızlarımız
Son olsun artık acılarımız!

Ne olur birazcık susun artık
Bilmeden konuşmayın ecek acak
İçimiz kan ağlıyor, daha ne olacak?
Aladağ’da yandı kızlarımız
Son olsun artık acılarımız!

İnanıyoruz ki hepsi masum ve şehit
Lakin tedbirsizlik ediyor daima tehdit
Acılar aynı, sadece şehirler ise gel git
Aladağ’da yandı kızlarımız
Son olsun artık acılarımız!

Ne desem, bilmem ki daha ne desem?
Ağzımı açmam hiç bir şey bilmesem
Kafaya da takmam ihmalleri görmesem
Aladağ’da yandı kızlarımız
Son olsun artık acılarımız!

Geleceğe dair hayalleri vardı
Gelinlik yerine kefenlere sarıldı
Gökyüzünde dumanlar bile bağırdı
Aladağ’da yandı kızlarımız
Son olsun artık acılarımız!

Sıcağı sıcağına evladının acısını basmış bağrına
İlk cümle ‘vatan sağ olsun’ diyor o gariban baba
Sadece elini öpmek yetmez vallahi ayağına kapanıla
Aladağ’da yandı kızlarımız
Son olsun artık acılarımız!

ODABAŞI hep feryadı figan eder
Eder de sözü nereye kadar gider
Aynı acılar daim tekerrür eder
Aladağ’da yandı kızlarımız
Son olsun artık acılarımız!
            (Mahir odabaşı-29.11.2016)

• Adana – Aladağ ilçesinde ortaokul- lise özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 11
öğrenci, bir belletmen vefat etti.29.11.2016
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Alın Sizin Olsun..!

Bütün hormonlu gıdaları alın, sizin olsun,
Süt, yoğurt, yumurta, bırakın bana kalsın!

Sıcak somunlar, pideler alın sizin olsun
Yufka ekmekle, tahrana bırakın  bana kalsın!

Duble yollar, lüks apartmanlar alın sizin olsun,
Köyümün tozlu yolları, bırakın bana kalsın!

Kaloriferli, doğalgazlı evler alın sizin olsun,
Gönlümü ısıtan teneke soba, bırakın bana kalsın!

Yalanlar, dolanlar, haramlar alın sizin olsun,
Mazinin saf dostlukları, bırakın bana kalsın!

Mega alışveriş merkezleri, alın sizin olsun,
Köyümün hijyensiz bakkalı, bırakın bana  kalsın!

Bilgisayarlar, televizyonlar alın sizin olsun,
Zor şer çeken pilli radyo, bırakın bana kalsın!

Suni göletler, sanal manzaralar alın sizin olsun,
Köyümün doğal ormanları, bırakın bana kalsın!

Gününüzü gün yapın, yaşayın alın sizin olsun,
Köydeki çocukluğumu bırakın, bana kalsın!

Şehirlerde ki kalabalıkta yalnızlık, alın sizin olsun,
Çorbayı paylaşabilecek dostluk, bırakın bana kalsın!

ODABAŞI der, değişime karşı değilim, elbet olmalı
Ancak değişimle, eski mutluluklar kaybolmamalı…….!
                                                                 (14.04.1987)

Mahir Odabaşı
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Ali'ler Öldü

Badali öldü,
Tantali öldü,
 Köm Ali öldü,
Kara Ali öldü,
Beşir Ali öldü,
Ölmez Ali öldü,
Göcen Ali öldü,
Gülden Ali öldü,
Arabın Ali öldü,
Tekercinin Ali öldü,
Kabakçının Ali öldü,
Ayma Çavuşun Ali öldü
……………………………………..
Köyümdeki Ali’ler gitti,
Kurtuluş yok, herkes gidecek,
 Lakaplı Ali  gibi, lakapsız Ali’lerde,
Vakti  saat tamam olunca mutlak gidecek..!
                                             (30.01.2011)

Mahir Odabaşı
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Alkol

Lokantada oturup alkol aldı,
Hesap kabarık gelince afalladı,
Öfkeyle, gariban garsonu bıçakladı
Soluğu hapishanede aldı efendim..!

Alkol alıp, direksiyona geçti,
Trafik  kontrolünü yapan polisti
Dur ihtarına uymadı, hepsini ezdi
Soluğu hapishane aldı efendim..!

Alkol alıp, geç vakit evine gitti,
Ölçüyü kaçırıp, eşine zulmetti
Sonunda, hanımını  da katletti,
Soluğu hapishanede aldı efendim..!

Arkadaşlarıyla oturup alkol aldı,
Kendinden geçip sarhoş oldu
Hiç yoktan arkadaş katili oldu,
Soluğu hapishanede aldı efendim..!

Çocuklarının harçlığını alkole verdi,
Böyle yapma bey diyen eşini dövdü
Artık çekilmez olunca, aile bölündü
Sonunda perişan oldu efendim..!

ODABAŞI der, aman dikkat ediniz,
Alkol alınca  kendinizi kaybetmeyiniz,
Yaşam ve özgürlüğün kıymetini biliniz,
Bir hiç uğruna mezara, hapse girmeyiniz..!
(03.01.2011-05.15) 

Mahir Odabaşı
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Allah Rasülü Teşrif Etse

Allah resulü ansızın teşrif eylese bizim eve,
Ve dese ümmetim çağır komşularını sohbete
Acep kaç kişinin ziline basabiliriz çekinmeden
Birde uyarır mıyız ‘komşu kıyafetini değiştir gelmeden’

Mahir Odabaşı
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Almancı Ali'nin Hikayesi

İlçede D-100 karayolu üzerinde,
Oturduk çay içiyoruz bir yerde,
Alman plakalı bir araç geldi,
İçinde bulunan dört kişiyle
Bana tanıdık gibi gelince,
Şoföre baktım ince ince
Otuz yıl önceki arkadaşım olmasın
Ali dedim ki, oysa bana bir baksın
Şöyle bir baktı, kardeş sen misin?
Deyince, ciğerimi toptan yaktı
Sarmaş dolaş oluverdik,
Ta eskilere doğru dalıverdik
Ali  yıllar önce Almanya’ya gitmiş,
Feleğin çemberinden bir bir  geçmiş
Çok şükür işlerini epey ilerletmiş
Maddi anlamda sıkıntılar bitmiş,
Ama köydeki örf adeti de terk etmiş
Yıllardır uğramadığı köyüne,
Alman eşi ısrar edince gitmiş
Yedik içtik, üç saat sohbet ettik
Dedi bana müsaade, yol çok uzun,
Bundan sonra geleceğim her güzün
Hep  ihmal ettim, memleketimi,
Alman eşimin gidelim demesi
İnan çok mahcup etti beni
Gelecek yıl, görüşmek üzere,
Vedalaştık Ali ve ailesiyle..
Dedim, aman dikkat ediniz,
Yollar çok çok  tehlikeli,
Pür dikkat gidiniz….!
…………………………….
Eve gelince açtım haberleri,
Bir alt yazı geçti, kaza haberi,
Osmancık- Tosya karayolunda,
Bir ölü var trafik kazasında,
Gurbetçi bir aile yok oldu hiçten
Benimde içim cız etti birden
Eyvah dedim, bizim Ali gitti,
Ölünün Ali olduğu ilk tespitti.
Haberciler akın etmiş oraya,
İki çocuğu ve Alman eşiyle,
Görgü tanıkları konuşuyor.
‘’Alman plakalı araç çarpıştı,
Alkollü olduğu, sanılan biriyle’’
Otuz yıl sonra geldi köyüne,
Alman eşinin ısrarlı isteğiyle,
Ali’nin hayat hikayesi bitti,
D-100 karayolunda böyle…!
………………………………………………
Eşi ağlayarak  dedi, hey Türkiye,
Sizde insan hayatı,  ucuz mu böyle!
                    (17.07.2010-05.45)
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Aman Dikkat Et Kardeşim

Üç tarafımız denizlerle çevrili
Kaçımız biliyor doğru yüzmeyi
Suya girince aşıyorsa çizmeyi
Aman dikkat et kardeşim

Irmakta, denizde, barajda
Sahiller çekicidir her yazda
Girenler bazen çıkamaz da
Aman dikkat et kardeşim

Kimi dalgalarda kaybolur
Kimi akıntılarda yok olur
Kimi de İki girip tek olur
Aman dikkat et kardeşim

Serinlemek için suya girdiğinde
Cesaretli olursun yüzme bildiğinde
Dibe vurursun dönek geldiğinde
Aman dikkat et kardeşim

Her yıl onlarca insan boğulur
Arkalarından gözyaşı sel olur
Biraz duyarlı olun ne olur
Aman dikkat et kardeşim

ODABAŞI der tedbiri elden bırakma
Güvensiz alanda sakın suya dalma
Pisipisine boğulanlardan olma
Aman dikkat et kardeşim
  (Mahir Odabaşı /çorum-19.8.2013)

Mahir Odabaşı
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Amca Bizim Sobamız Yokki...!

Bir Pazar sabahı, balkonda kahvaltı yapıyoruz
Sofra da zeytin, peynir, reçel, bal, yağ var...
Çocukların gözü tutmadı, mırın – gırın ediyor.
Yememek için, anne daha başka ne var? diyorlar.
Anlaşılan  salam, sosis, sucuk türü  istiyorlar…
O anda ben balkondan,  yola bakıyorum…
İki kardeş önlerinde 4 tekerlekli araba,
Çöp tankının yanında, niye duruyorlar acaba?
Anladım, çöpten bir şeyler alacaklar,
Bizimkilerin iğrenerek attıkları çöpü,
Bak  bu çocuklar  nasıl  karıştıracaklar.
Kağıt- pet şişe - teneke – demir  bulunca,
Arabadaki çuvalın içine hemen doluşturacaklar.
Çocukluğum aklıma geliveriyor  birden,
Ve gayri ihtiyari  içim cıııız ediveriyor…
Hemen balkondan sesleniyorum,
Hey çocuklar..! ,  bakar mısınız?
Buyur amca, bize mi seslendiniz?
Evet, kapının önüne gelir misiniz?
Size hurda vereyim de satarsınız.
Tamam deyip, koşarak geliyorlar kapıya,
İçimden diyorum, cin gibi çocuklar vallaha.
Amca, bunları  parayla mı satacaksın  bize?
Hayır yavrum,  para istemiyorum sizden.
Zaten döküntü bunlar, kurtulsun ev eskiden (!)
Soruyorum, çocuklar okula gidiyor musunuz?
Hemen küçük atılıp cevap veriyor
Evet amca, ben üçe, abim yediye.
Peki dersleriniz nasıl? Bakalım…
Hemen küçük  cevap veriyor yine
Abim  her sene geliyor takdir ile
Ya sen canavar..!  Amca benim ki de iyi..
Aferin, tebrik ederim çocuklar sizi,
Zaten emek vermeden, yemek olmaz.
Her rahatlığın bir bedeli vardır.
Bende  Osmancığın  t&#257; … dağ köyünde,
Zor şartlarda okudum. Ve şimdi…..
Diye  motive etmeye çalışıyorum.
                   ‘’Amca bizim annemiz geçen sene öldü! ’’
Diyor  küçük yavru…Ve ben kendimi
Zor tutuyorum.. Peki ya baban!
O da iş buldukça inşaatlarda çalışıyor,
Bizde tatilde ona böyle yardım ediyoruz.
Amca,  bizim bir kardeşimiz daha var,
O da yetiştirme yurdunda kalıyor…
Keşke beraber kalsak, insan özlüyor.
Eski elektrik süpürgesini veriyorum,
Sevinçle alıyorlar  ve küçük abisine,
Abi bununla bizim evi temizleriz  demi diyor.
Eskiden kalma  odunları vermek istiyorum
Amca bunları almayalım, işimize yaramaz.
Oğlum  bak,  kışın sobanızda yakarsınız,
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‘’Amca, bizim sobamız yok ki.. ‘’ deyiveriyor.
Ben de pardon!  doğalgaz kullanıyorsunuz  demi,
Deyince  yoooo…., peki  kışın soğukta ne yapıyorsunuz?
Battaniyemiz var  amca, ona sarılıp oturuyoruz.
Ona sarılıp abimle  beraber ders çalışıyoruz.
Konuş konuşabilirsen… Söz burada bitiyor…
Çocuktan al gerçek haberi hesabı,
Anlatılanlar fazlasıyla yetiyor…
Ve çocuklar… baba bütçesine
Katkı için, yeni çöp bidonları
Arasında gözden uzaklaşıyor..!
Ben  ise  eve çıkıyorum,
Yarım kalan sofraya oturup,
Kahvaltıya devam ediyorum.
Ama aynı iştahla ye yiyebilirsen
Çünkü  zeytin, peynir, bal, reçel
Boğazımdan geçmiyor, batıyor…
Ve çocuklarımla  uzun uzadıya,
Konuşuyoruz… Hanım mırıldanıyor,
Bu ne garip dünyadır ki böyle,
Kimi kuru sedirde  yatarken,
Kimine kuş tüyü yatak batıyor!

NOT: Bu bizzat benim yaşadığım bir olaydır.

Mahir Odabaşı
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Anı

hayat tomurcuklarını
ümit yağmurları ıslatır
yıllar geçince aradan
hatıralar yaşatır

Mahir Odabaşı
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Anılar

İlkokulda anı var,
Ortaokulda anı var,
Lisede anı var,
Üniversitede anı var,
Askerlikte  anı var,
Memurlukta anı var,
Amirlikte anı var,
İşçilikte anı var,
Patronlukta anı var,
Çarşıda, anı var,
Pazarda anı var,
Hacda anı var,
Depremde anı var,
Yangında anı var,
Kahvanede anı var,
Hastanede anı var,
Hapishanede anı var,
…………………………………….
Madem bu kadar anı var,
Mezara gitmesin, ölümün elinden kurtar,
Yazda faydalansın, gelecekte  okuyacaklar..!
                                                 (03.12.2010)

Mahir Odabaşı
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Anlamazlar Seni Oğul

Öz ile kabuğa karışmış
Dargın görünenler barışmış
Hayır gösterip, şere çalışmış
Anlamazlar seni oğul

Ufuklar kapalı, ileriyi görmez
Menfaat tatlı, hiç taviz vermez
Çatlasan da kimse duymaz
Anlamazlar seni oğul

Uzağa atarken yakına düşer
Unutmak isterken aklına düşer
Aldırma, bu da gelip geçer
Anlamazlar seni oğul

Doğru söze itibar kalmadı
Riyakarlık çok puan topladı
Susmak istedim, sabrımı zorladı
Anlamazlar seni oğul

ODABAŞI daha ne söylesin
Hak sonumuzu hayreylesin
Bırak, isteyene versin
Anlamazlar seni oğul

Mahir Odabaşı
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Anne Sözü Dinlemeyen Kız!

Oturtup dizinin dibine,
Güzel güzel  öğütler verirdin,
İkide bir, büyük sözü  dinlemeyenler,
‘Çok kolay toslar’, unutma kızım derdin!
Gençliğin gözü kör, kulağı sağır hesabı,
Bunları ciddiye almaz hep afaki dinlerdim,
İnsanlar; annemin abarttığı kadar da,
Öyle acımasız değildir canım, derdim…
Sanal alemde cicili, bicili sözleri sever,
Tanımadığım, bilmediğim kişilerle,
Gece sabahlara kadar Chat-leşirdim.
………………………………………………………………

Sizden gizlice buluştuğum  kişiyi,
Yapmacık iltifatlarına inanıp,
Gerçekten  adam gibi adam sandım.
Temiz, saf duygularla bağlandım.
Kimseyi dinlemeyip peşine takıldım,
Bilmediğim Büyükşehirlere vardım…
Meğer iş sandığım gibi değilmiş  anne..!
Benim duygularıma tuzak kurulmuş,
Her şey  sanal alemde yapmacıkmış.
Büyük sözü dinlemeyen cahil kızın,
Senin tabirinle duvara toslamış…!
…………………………………………………………..
Bedelini çok ağır ödedim anne,
Önce hayallerim, sonra gençliğim gitti,
Ve bir bataklık içerisinde  viraneyim şimdi.
Gece gündüz haykırıyorum, ama nafile …..!
Sesimi duymak istemiyor,  artık hiç kimse.!
…………………………………………
Canım annem biliyorum;
Sen benim için çok  ağlamışsın,
Ama sen vazifeni yaptın, bütün suç bende,
Ne olur hakkını helal et ANNE!
Suçlu olsam da dayanamazsın yine!
Çünkü sen, annesin, ANNE……………..!
                     (27.09.2010)

Mahir Odabaşı
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Anneler Gününde   O Anne

Şehirden yüksek, şirin bir dağ köyünde zemherinin soğuğunda dünyaya gözlerini açtı.
Dünyaya ayak bastığı andan itibaren çileyle geçecek bir hayat onu bekliyordu. ’’Kız
erkek arasında ayrım yapılmasına müsaade edilseydi, ben kız çocuklarını tercih
ederdim’’ diyen bir peygamberin ümmeti olmasına rağmen peş peşe kız çocuğu olunca
öfkelenen, bundan sonra doğacak çocuklar oğlana dönsün diye ablasına Döndü adını
koyan ama yine kız çocuğu doğunca artık yeter niyetiyle adının YETER olarak konduğu
bir kız çocuğu.

          1942 yılında gece meydana gelen Çorum depreminde küçük oğlunu kucağına
alıp dışarı kaçarken, merdivenlere geldiğinde kucağındakinin oğlan değil kız çocuğu
olduğunu anlayınca oraya bırakıp, oğlan çocuğunu kurtarmak için eve geri koşan bir
babanın kızı.

          İlkokula başlayıp ancak okulun yıkılmasıyla üçüncü sınıftan itibaren okuma
imkânı bulamamış kız çocuğu. Eşi rahmetli olmuş ve üç çocuğu bulunan köy muhtarıyla
evlendirilmeye karar kılınmış bir gelin. Babanın karşısında iki kelam edemeyen ancak,
söz kesildiğinde ablasının da kocasından ayrıldığında maddi manevi hiç hak
almamasının etkisiyle anasına ‘’Ana izinnamemi alın, ne olur ne olmaz’’ diye resmi
nikah isteyince ‘’izinnamen alınınca ……mu olacaksın? ’’ denip fırça yiyen ve dediğine
bin bir pişman olan resmi nikahsız olarak evlendirilen genç gelin.

         Zamanla muhtarlığın ve çevrenin etkisiyle eşinin üzerine kuma getireceğini
duyunca; ’’Ne olur, 3 çocuğumun üzerine getirme, düzenimizi bozma, ben
sabredemem’’ diye eşine günlerce yalvarıp sonuç alamayınca kuma olarak gelecek
kadının ailesine yalvaran ama söz dinletemeyen o anne.

         Kuma geldiğinde dayanamayıp 3 çocuğuyla babasının evine giden anasının
sahiplenmesine rağmen ama asabi babasının ‘’çocuklarını at öyle gel’’ teklifi karşısında
‘’Ben yavrularımdan ayrılamam. Onların hasretine dayanamam. Tek yavrularım
yanımda olsun da ben bağda bahçede bir fazla çalışırım’’ diye babasına yalvaran o
anne.

         Babası kızmasın diye bağa bahçeye çalışmak için koşarak giden, sofraya
oturmaya çekinen ve çocuklarına ‘’yavrum dedeniz varken sofraya oturmayın da ben
size saklı getiririm’’ diye göz yaşları içerisinde tembih ederken aynı zamanda ‘’ Allah’ım
beni çocuklarımdan ayırma, babalarına da akıl fikir ver ‘’ diye durmadan dua eden o
anne.

         Bir taraftan orak tarlasında  ‘’Yeşil ördek gibi daldım göllere, sen düşürdün beni
dilden dillere’’ türküsünü mırıldanırken diğer taraftan çevreden gelen ‘’yaşın genç,
çocuklarını at babasına yeniden evlen’’ teklifleri karşısında ‘’çocuklarımı babasına
atarsam, kendimi de ırmağa atarım yaşayamam’’ diyecek kadar koyunun kuzusunu
kokladığı gibi çocuklarını bir fazla koklayan anne.

         3 yıl sonra eşinin aklının başına gelmesiyle mi, yoksa duasının kabul olmasıyla mı
bilinmez eskinin üzerine sünger çekilip geri getirmek istediği noktasında aracılar kapıyı
çalınca ‘’Rabbim sana şükürler olsun, yavrularım yuvasına tekrar kavuşacak’’ diye
şükreden o anne.

         İlçe de okuyan çocukları için merkebe odun yükleyip, bir eline yoğurt sitilini diğer
eline yumurta sepetini alıp 4-5 saat yürüyerek gelip şehirdeki çocuklarının evine bırakıp
sonra akşam olmadan köyüne dönmeye çalışan o anne.
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         Hayatı boyunca eşi ve kumasıyla kavgasının eksik olmadığını gören çocuğunun,
annesinin gözyaşlarına dayanamayıp ‘’anne ben o kadını öldüreyim dediğinde – oğlum
sen oku kendini kurtar hayat nasıl olsa geçer’’ deyip, zamanla üniversite de okuyan
oğlunun cebine ‘zorda kaldığında bozdurursun’ diye bir cumhuriyet altını koyan ama
oğlunun ‘o anamın hatırası’  diye bozduramadığı ve diploma ile birlikte o altını da
annesine teslim eden evladın annesi o anne.

         Anne – babası rahmetli olunca erkek kardeşi tarafından kızlara miras verilmez
diye diğer kız kardeşleri gibi mirastan mahrum bırakılan, diğer kardeşleri haklarını
aramak için mahkemeye gidince ‘’ben mal için kardeşimin karşısına çıkmam’’ diye ince
düşünen o anne. Kaderin cilvesi olmalı ki, yıllar sonra bacısının durumu iyi olunca
ondan maddi bağlamda destek istemek zorunda kalan kardeşin ablası yine o anne.

        ‘’Her gecenin nehari, her kışın baharı vardır’’ sırrınca, eşi rahmetli olduktan sonra,
yaratanın lütfuyla hayatı değişen, maddi bağlamda hiçbir ihtiyacı olmayan ‘’çöplükte
biten ağacın meyvesi daha iyi olurmuş’’ misali çocuklarının durumu iyi olan ve
annelerine vefa da kusur etmemeye çalışan, tabiri caizse 7/24  zaman diliminde el
pençe duran evlatlara sahip olan o anne.

        Çocukların günahı olmasa da, büyüklerin hatası ve annenin masumiyeti nedeniyle
kin ve nefret gözlüğüyle bakılan ama babanın rahmetli olmasıyla bir anda ‘’İnsanları acı
hatıralar kadar, hiçbir acı birbirine bağlamaz’’ (Lovis Verneuil)  sırrınca, özlük – üveylik
sona erip samimi kardeşliğin filizlendiği, köy yeri olması nedeniyle maddi değeri olan
miras bırakılmadığı için geçmişin daha kolay unutulduğu ve bugün 80 yaşına merdiven
dayamış iki kumanın yan yana oturunca mutlu olduğu; yemek yiyip, çay içip, sohbet
ettiği annelerden biri o anne.

        Anneler bilirim, ÇOCUKLARI İÇİN kendilerini feda ederler.
        Anneler bilirim, KENDİLERİ İÇİN çocuklarını feda ederler.

        Özelde bu annenin, genelde tüm annelerin ellerinden öpüyor, sağlık, sıhhat ve
afetlerden uzak afiyetler içerisinde yaşam sürmeleri dileklerimle AN N E L E R   G Ü N Ü
N Ü tebrik ediyorum.

Mahir Odabaşı
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Annemizdir, Annemiz...!

Doğmadan yolumuzu gözleyen,
Doğunca emzirip, bezleyen,
Yanında olsak ta,  yine özleyen,
Annemizdir, annemiz…

Kötülüklere karşı kanat geren,
Gözünü kırpmadan canını veren,
Hiçbir karşılık beklemeden seven,
Annemizdir, annemiz…

Tecrübesiyle geleceği gören,
Bunun için hep iyi öğüt veren,
Duasıyla belalara set ören,
Annemizdir, annemiz…

Büyüsekte, bizi yine küçük gören,
Yavrusu için, yavrusunu seven,
Acıyı içine atıp, mutluluk veren,
Annemizdir, annemiz..
                    (07.04.2004)

Mahir Odabaşı
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Antalya da emekli öğretmenden öğütler

Belirli bir yaştan sonra parklar meskendir. Merkezde Kaleiçi civarında gezerken az
dinlenmek için parka geçtim ve selam verip yaşlı bir amcanın yanına oturdum.  Amca
‘iyi ki geldin, kendimi daha güvende hissediyorum’ dedi. Belli ki onun da sohbete
ihtiyacı vardı. Bir cümle ile tanışınca ‘ben nereden emekliyim? bil bakalım ama üç tane
hakkın var’ dedi. Ben de söyle biraz süzdükten sonra astsubaylıktan dedim. ‘Yok yanlış
ikinci hakkını kullan’ dedi. Öğretmen deyince ‘bildin aferin’ dedi. Ben de yıllaradır milli
eğitim camiasında çalışıyorum o kadarcık olsun hocam dedim.

80 yaşına merdiven dayamış, eski köy enstitülerinden mezun olmuş ve heybesi dolu,
başka bir ifade ile heybesindeki bilgi ve tecrübe elindeki bastonla ayakta duran
muhterem bir amca. Dolaysıyla böyle bir amcadan istifade gerek diye geleceğin
öğretmen adayı olan oğlumu da yanımıza çağırdım. Çünkü mum dibini ışıtmaz misali
insanın kendi evladına verdiği öğütler pek erken rağbet görmez. Ancak ellisinden sonra
değer kazanır lakin o zaman da vakit çok geçer. Fazla uzatmadan sözü emektar
eğitimci amcaya bırakayım. Oğluma hitaben tüm gençlere;

 Tahsilin babandan daha yüksek olsun. Çünkü imkânlar çok değişti mutlaka
üniversiteyi bitir. Hatta ikinci, üçüncü üniversite olsun.
 Sakın bir süslü kız görünce hemen aldanma. Sen kariyerine bak ki, arkasından
daha çooook süslüsü gelir
 Önce sen beğen ama annen baban beğenmezse onları mutlaka dinle. Belki
bilmediğin bir husus vardır

 Evleneceğin kızın örf adetleri senin ailene uyan olsun. Yoksa cicim ayları geçince
sıkıntılar başlar. ( bilerek kapalı alıp sonra zoraki açmaya-açık alıp zoraki kapatmaya
çalışma)
 Sehiriçi otobüse bindiğinde yanına tanımadığı bir yaşlıyı yaklaştır, ona yer
veriyor mu yoksa telefonla oynayıp görmezden mi geliyor? baksın. Amca, teyze buyur
deyip yer veriyorsa insan evladıdır güvenebilirsin. Yoksa uzak dur.
 Çok uzak memleketlerden evlenme yoksa zamanla tatiller bayramlar zindan
olur.
 Ben okulu bitirdim görev alınca anneme, senin oğlana bizim kızı verelim diye en
yakın çevreden talipliler başladı memur diye. Dünden bugüne insanlar öncelikle
görevine, iş garantisine bakıyor. Sen önce iyi bir işe sahip olmaya çalış, sonra babanın
gömleğini çek bana falanı al diye.
 Ben müstakbel eşimi ilk gördüğümde ufak tefek geldi. Tekrar gördüm bir anda
boylu boslu fidan gibi geldi. Unutma özellikle gençlikte beyin neyi düşünürse ona
yönelir.
 Evleneceğin kızla aynı sofrada yemek ye. Hatta onun sevdiği yemek biraz az
olsun. Servis yaparken çoğunu kendine koyuyorsa uzak dur. Misafir doyurmaz yüz
güldürmez.
 Ailesi çok önemli çünkü evlat anne babanın gölgesi gibidir. Testide ne varsa o
sızar.
 Gençlikte evlilik sinek gibidir. Bir an önce sahandaki pekmeze dalmak ister ama
daldığında da çoğu zaman çıkamaz ve boğulur gider. Dalmadan önce dalan sineklerden
ibret al ki, sen boğulmayasın.
 Anne babanı sakın üzme, en büyük dayanağındır. Hele yaşlılıklarında ihmal
etme. Çünkü yaşlılar reşit olmamış çocuk gibi olurlar. Korunmaya ihyacıları vardır.
 Nişanlıyken nasıl başlarsan ömür boyu öyle devam eder. Önce sevilmek için çok
taviz verirsen sonra önünü alamazsın. Erkeğin ve kadının hassasiyetleri olmalı.
Kırmızıçizgilerini önce eşin ve ailesi bilsin ki sonra başın ağrımasın.
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 Harcamalarına dikkat et, sakın para benim deme. İsrafa maaş yetmez. Karı koca
çalıştığı halde nice erkeklerin iki yakası bir araya gelmez. Harcamalarınızda + - değil el
ele olun. Bunu alışkanlık haline getirin. Unutmayın gelmekten çok tutmak önemlidir.
 Madem öğretmen olacakmışsın işini en iyi yap. Veliler çocuğunu sana verebilmek
için adeta yarış yapsın. Bunu başarırsan seni sevmeyen müdür bile senden (veli
tepkisinden) çekinir.
 Takdir edilmezsen hemen üzülme. Gün gelir hak yerini bulur. Sana yansımasa
da çocuklarına, torunlarına mutlaka yansır. Şevkin kırılmasın.
 Ben başarılı bir öğretmen olduğum için Türk çocuklarını okutmak üzere arayıp
Almanya ya gönderdiler.  Orada öyle çalıştım ki, özel günlerde; tahta buldum kale
kurdum gösteri yaptım. Bırak benim okulumu, çevre okullar, veliler de istedi. Göstere
göstere yoruldum.  Öğretmenliğim süresince kesinlikle yatmadım. Hep ürettim
kendimden tükettim ama mutlu oldum. Bugün geçmişe bakınca iyi ki çok çalışmışım
diyorum. Sen de yatma çalış.
 Ben fakir bir köylü çocuğu idim. Çok zor şartlarda okuduk. Babam getirdiği
odunun yarısını satar yarısını da biz yakardık. Şimdiki nesil telefonun markası istediğim
gibi değil diye sinir krizleri geçiriyor. Eh, şimdi bende zenginler arasına girdim (
gülerek) belki.
 Dört çoğum da üniversite mezunu ve bizden daha iyi şartlarda yaşıyorlar.
 Eskiden bize rehber yoktu. Şimdi çok şanslısınız. Kıymetini bil dinle mutlaka
uygula.

Hocam ben makale, şiir yazıyorum. Bana bir makale konusu çıktı deyince çok sevindi.
‘Yaz oğlum yaz, şimdi ki uşaklar ekseriya ne yazıyorlar ne de okuyorlar, ne de nasihat
dinliyorlar. Gözlerinde gözlük, ellerinde telefon geziyorlar.’

Çevremizde nice hazineler vardır. Lakin kilit vurulmuştur kapısına istifade edilmez.
Zamanla toprağa karışır gider. Keşke karışmadan verilebilse değer.

    Emektar öğretmen amcanın öğütleri oğlumun da çok hoşuna gitti. Geleceğin
öğretmen adayı olarak mutlaka tesir edecek ve öğrencilerine anlatılacaktır. Matematik
öğretmeni deyince, amca öğrencilik yıllarını hatırlayarak, ‘sizden ne çektik hiç not
alamadık. Matematikçiler çok cimri oluyor’diye espri yaptı.

  Teyze yaşıyor mu? Deyince,   ‘çok şükür deyip gülümseyerek, eskiden hayat
arkadaşımdı şimdi ise en yakın doktorum ve en büyük patron bir parmağı ile hepimizi
(çocuklar dâhil) sıraya dizer’

‘’Seni unutmayacağım Çorumlu, yolun düşerse ben yine buralarda ömür sermayesini
tüketmeye devam ediyorum. İnşaat mühendisi olan oğlumun yazıhanesi şurada’’ dedi.

Heybesi dolu, emektar eğitimci olunca canla başla dinledik. İlla size bir şeyler ikram
edeyim dedi. Elini öptük müsaade istedik. Bizler de  seni sevdik unutmayacağız, ismini
sormayı unuttuğumuz aslen Ispartalı olan emektar eğitimci amca. Allah hayırlı ömürler
versin.

Bazen eski kovalar yeni kovalardan daha çok işe yarar. Yol kenarlarındaki kurumuş
otları o eski kovalardan akan damlalar yeşertir. Onun için ey genç nesil, eski kovaları
hemen üç kuruşa hurdacıya satmayın. Gün gelir lazım olur da bulunmaz belki.
(1.8.2018 – Antalya anıları)
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Ap Ayrı

Eş:
Tanışmadan ayrı, tanışınca ayrı,
Nişanlanınca ayrı, evlenince ayrı,
Ayrılınca  ap ayrı

Memur:
İşe girmeden ayrı, işe girince ayrı
Asaleti tasdik olunca ayrı, amir olunca ayrı
Emekli olunca ap ayrı

Meyve:
Dalda ayrı, sepette ayrı
Tezgahta ayrı, poşette ayrı
Damakta ap ayrı

Buğday:
Tarlada ayrı, başakta ayrı
Harmanda ayrı, değirmende ayrı
Çuvalda ayrı, fırında ayrı
Midede ap ayrı

Apartman:
Dıştan ayrı, içten ayrı, depremde ap ayrı

Öğrenci:
Evde aynı, okulda aynı, dershane aynı
Sınavda ap ayrı

bal:
kovanda ayrı, kavanozda ayrı,tabakta ayrı,
damakta  ap ayrı

gül:
dalda ayrı, elde ayrı
sevgilide ap ayrı

kardeş:
dünde aynı, bugün de aynı,
yarında ap ayrı

ölüm:
sende ayrı, onda ayrı,
bende ap ayrı

evlat:
dünde ayrı, bugün de ayrı,
yarında ap ayrı

…………ayrı, ……….ayrı,
………….ayrı, …….…ayrı,
………… ap ayrı
                                                  (Mahir Odabaşı/07.03.2012)
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Apartman Çocukları

Apartmanlar,
Her biri, bir köy gibi,
20 - 30 hane duruyor,
Etrafı beton yığını olan,
Bahçesi olmayan bir köy
Her apartmanda 40- 50 çocuk var
Ama hepsi birbirinden bağımsızlar
Oynayacak oyun alanları yok ki,
Tanışmak, kaynaşmak için,
Nasıl bir arada toplansınlar!
*
Evde televizyonun sesini açma,
Terlik giyme, ayağını sürüme,
Pat pat yapma, kapıyı çarpma,
Aman sessizlikten  hiç sapma.
Ev değil mübarek, sanki hapishane…
Birde bunun yanına sınavları ekleyince,
İster istemez geriliyor çocuklar epeyce,
Ondan sonra patlayacak bomba gibi oluyorlar,
Daha hayata başlamadan yoruluyorlar.
*
Kızı soruyor babasına,
Baba sen bizi nasıl yetiştirdin?
Biz senin gibi yetiştiremiyoruz.
Her halde biz o zamanlar usluyduk.
Şimdi çocuklarımıza bağırmaktan bıktık.
Baba: Kızım çocuk çocuktur, sizde aynıydınız,
Farklı olan siz değil, sizi düşünen babanız…
Çocukluğunu doya doya, yaşamayan çocuk,
Hem asi olur,hem de toplumdan kopuk.
Bunu hesap ederek,  bir ev satın alacağım
Ya da tutacağım zaman siz rahat edebilesiniz diye
Şehri alt üst eder, bahçeli olanı arardım
Bulamadım mı, park yanında olanı sorardım
Sizde böylece parklarda rahatça oynar,
Toprakla  haşır neşir olurdunuz
Enerjinizi toprağa attığınız için,
Akşam erkenden uyurdunuz.
Apartmanda dursanız da,
Köy hayatını bulurdunuz,
Yaramazlığa vakit kalmaz,
Kuzu kuzu olurdunuz…
 (20.07.2010)

Mahir Odabaşı
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Apartman Hayatı

Köyler kente,
Kentler mega kente,
Durmadan yürüyor
Yürürken,  peşi sıra
Problemleri de sürüyor
Eski alışkanlıkları
Bir anda silmek
Mümkün değil özünden dönmek
Her apartman bir köy kadar oluyor,
Sorunlar çözülmeden üst üste duruyor.
Kimi gece yarısı tak tak gürültü yapıyor,
Kimi apartmanı birbirine katıyor,
Postacı gelip isim sorsa,
Ben bilmem hemşerim deyip,
Hemen kapıcıya  savsaklanıyor.
Bir deprem, bir yangın olsa,
Bu dairede kaç kişi  yaşıyor,
Özürlü var mıydı? diye araştırılsa,
Doğru dürüst cevap alınmıyor,
Her komşu ayrı yorumluyor.
*
Yan dairede hasta olsa,
Ancak ölünce biliniyor,
Biri çöpe ekmek atarken,
Diğeri açlıktan inliyor.
Selam, sabah mazide kaldı,
Köylerde mehleye gitme vardı,
Simdi, o tatlı sohbetlerin yerini,
Televizyon dizileri aldı.
Ortak paylaşım azaldı,
*
Aman Allah’ım!
Bu ne acı durum böyle.!
Nasıl geldik biz  bu hale,
Apartmanlarda yavaş yavaş,
Çöpten evler  oluşuyor,
Herkes kendi sevdasında,
Kalabalık içinde insan,
Yalnız yaşamaya alışıyor..
Sinir, stres ortada,
Sınırsız dolaşıyor…
*
Bir ev alacağımız,
Kiralayacağımız zaman,
Rast gele bir zile basıp,
Soruyoruz nasıl bir apartman?
Hemen cevabı yapıştırıyor,
Sakın kaçımayın, harika inan(!)
Çünkü kimse kimseyi tanımaz,
K&#257; rı yoktur ama  zararı olmaz!
*
Apartmanda,
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En iyi kiminle anlaşıyorsun?
Diye sorulunca bir arkadaşa,
O da  hemen  cevap  vermiş,
Kaç yıldır oturuyorum burada,
Kimseyi sevmem asansörden başka.
Beni adam yerine koyan tek asansör,
Çünkü  ne zaman yolum düşse ona,
‘HOŞ GELDİNİZ DİYOR! ’ hemen bana..!
                             (12.06.2010-24.00)
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Apartmanlar Onu Da Aldınız Elimizden

Önceden mahallede herkes bilinirdi,
Akşam olunca  mehleye gidilip, gelinirdi,
Milli oyunlar oynanıp, sohbet edilirdi,
Apartmanlar onu da aldınız elimizden
Ayırdınız  bizi özümüzden..!

Önceden fakir fukara gözetilirdi,
Yiyecekler hep iktisatla tüketilirdi,
Bayramlarda sofralar birleştirildi,
Apartmanlar onu da aldınız elimizden
Ayırdınız  bizi özümüzden..!

Önceden çocuklar avluda top oynardı,
Semaver bir köşede durmadan kaynardı,
Derdi olana, dertli değil, herkes ağlardı,
Apartmanlar onu da aldınız elimizden
Ayırdınız bizi özümüzden..!

Önceden temel ihtiyaçlarla yetinilirdi,
Unutulanlar için  komşuya gidilirdi,
Şimdi masraf çoğaldı, bütçeler gerildi,
Apartmanlar onu da aldınız elimizden
Ayırdınız  bizi özümüzden..!

Önceden yumurtaya, süte para verilmezdi,
Randevu alarak, asla oturmaya gelinmezdi,
Hele misafire ‘müsait değiliz’ hiç denilmezdi,
Apartmanlar onu da aldınız  elimizden
Ayırdınız  bizi özümüzden..!

Her bacadan ayrı ayrı duman tüterdi,
Düğüne cenazeye komşular biterdi,
Gelen yemekler bir hafta yeterdi,
Apartmanlar onu da aldınız elimizden
Ayırdınız  bizi özümüzden..!

Selam vermeden geçenler ayıplanırdı,
Ortak iş varsa, hemen imece toplanırdı,
Gelen misafirler hanelere bir bir dağıtılırdı,
Apartmanlar onu da aldınız  elimizden
Ayırdınız  bizi özümüzden..!

Önceden türkü söylesen, duymazdı karşıdaki teyzen,
Şimdi fıs fıs konuşulsa, işitiliyor  dış  merdivenden,
Hele birde komşu ketum değilse, ifşa oluyor hemen,
Apartmanlar özgürlüğümüzü de aldınız elimizden
Ayırdınız  bizi özümüzden..!

Önceden evlerde konuşanlar rahatsız olmadı,
Affedersiniz, helaya gidenler bile  sıkılmazdı,
Çünkü çıkabilecek sesi komşular duymazdı,
Apartmanlar onu da aldınız elimizden
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Ayırdınız  bizi özümüzden..!

Önceden çocuklar amcayı, dayıyı, halayı arardı,
Emmi, dayı, hala da onlar için  epey kafa yorardı,
Sonuçta ne stres kalır, ne de anne-baba ağlardı,
Apartmanlar sılayı rahmi de aldınız elimizden
Ayırdınız  bizi özümüzden..!

Bir köy bir apartmana sığdı,
Yönetici olmak sabırlının harcı,
Çünkü ya hırsız oluyor, ya da yalancı
Apartmanlar güveni de aldınız elimizden
Ayırdınız  bizi özümüzden..!

Yönetici olmak ateşten gömlek,
Zengin-fakir istemiyor aidat vermek,
Mümkün değil, dedi koduyu önlemek,
Apartmanlar sevabı da aldınız elimizden
Ayırdınız  bizi özümüzden..!

ODABAŞI der, bu gidişle ne olacak halimiz,
Mal- mülk, makam- mevki oldu hayalimiz,
Çöpten evler çoğalırsa, inanın olmaz sürpriz,
Apartmanlar vefayı da aldınız elimizden,
Ayırdınız  bizi özümüzden..!
                                (06.01.2012-01.30)
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Arkadaş Değilmiyiz Biz

Kimseye paylaşmadığımı senle paylaştım
Otuz kırk sene önceki yaramı yeniden açtın
Gerçi boş ver, iyi oldu biraz da rahatlaştım
Arkadaş değil miyiz biz?

Arada bir çay bahane, sohbet şahane
Nice sırlı çıkılar vardır sende
Çekinme arkadaş birazını söyle
Arkadaş değil miyiz biz?

Gençlikte baskı görmüş gibisin
Şimdi de özgürlüğü bulmuş gibisin
Gönülden uzanan eli tutacak gibisin
Arkadaş değil miyiz biz?

Meyvesi olmasa da gölgesi yeter
Selam verince de uzayıp gider
Dostluk arkadaşlık ince işler
Arkadaş değil miyiz biz?

Hayat tomurcuklarını ümit yağmurları ıslatır
Yaş kemale erince belki bu anılar yaşatır
Dostlarla iki kelam etmek rahatlatır
Arkadaş değil miyiz biz?

Şair aklına geleni yazar
Yanlış anlarsan inan kızar
Hepsi birden değil, azar azar
Arkadaş değil miyiz biz?

                            (1986-kargı dağları)

Mahir Odabaşı
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Artık Zaman Aleyhime İşliyor...!

Saniyelere,
Dakikalar ekleniyor
Saatler, günler,aylar
Yıllar derken,
Zaman  aleyhime işliyor.
Ama benden,
Hep bir şeyler
Alıp giderek.
Hangi birini sayayım;
Simsiyah saçlarım ağarıyor,
Yüz hatlarım kırışıyor,
Tansiyon, şeker,
Kolesterol derken,
Ellerim, ayaklarım uyuşuyor,
Zihnim karışıyor.
Sanki hastalıklar;
Bir bir,
bana inat,
Benimle yarışıyor.
Dedim ya,
Artık zaman,
Hep aleyhime çalışıyor,
Her gün benden,
Bir şeyler alıp götürerek.
Bazen eski dostlarım,
Gözümün içine baka baka
‘’Hiç değişmiyorsunuz ‘’
İltifatında bulunuyor.
Ama ben, beni tanıyor,
Bunu külahıma anlatın diyorum
Ve artık;
tüm aynaları kırmak,
Eski resimleri yakmak,
İstiyorum…
Başka çarem var mı?
Çünkü ben,
Eski benleri arıyor
Ama bir türlü bulamıyorum.
Zaman hep aleyhime işliyor,
Bende çaresiz,
Hangi yıl, hangi ay,hangi gün,
Nerede, nasıl,
Saat kaçta,
Saniyeler duracak,
Onu bekliyorum!

Mahir Odabaşı
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Aynı Çark Dönecek

Dünyaya,
Tek geldin ve hoş geldin,
Sonra yanında annen- baban,
Peşinden bir bir geliyor kardeşlerin,
Üniversite yıllarına kadar en mutlu günlerin,
Çünkü baş ucunda canından çok sevdiklerin,
Ve emeksiz yerine  geliyor bütün  isteklerin
Hani ilk göz ağrısı sendin ya, o sıcak yuva da,
Öyleyse sana gözüküyor önce acı gurbet yolları,
Sonra seni takip edecek annenin biricik kuzuları,
Tek kalacak, annen-baban, hayatın acımasız kuralı
Özlemin tüter burunlarında, olurlar her an ağlamalı
Anne- baba, kardeş bayramdan bayrama aranmamalı,
Çocukluktaki gönül  kapısı, gençlikte   kapanmamalı,
Evet gençlikte.. evlilikte…ve ahirde hiç kapanmamalı
Annem-babam dediğin zaman damardaki kan oynamalı,
…………………………………………………………,
Vakit saat gelir annen rahmetli olur, baban kalır evde tek,
Baban da gidince bilirsin ki artık  ata ocağın  tütmeyecek,
Ve bir zaman gelecek senin de dağılacak  bir bir yavruların,
Anlayacaksın ki; babanın akıbeti senin için ya akşam, ya yarın,
Bu alemde çark böyle dönecek ve çocuklarında yaşanacak tekrarın,
……………………………………………………………………...,
Hani dünyaya tek gelmiştin ya,  bak işte şimdi de  tek gideceksin,
Güçlü ihtimaldir ki, annenle - babanla aynı kulvarda yürüyeceksin
Unutma, ne kadar azığın varsa al, bu çetin yolda onu tüketeceksin!
 (11.01.2012)

Mahir Odabaşı
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Aynı Safta Değil Miyiz?

Kardeşim, nedir bu, ben sen kavgası
Ölümümüz olacak iki bayram arası
Sonuç ta üç günlük dünya vara varası
Hepimiz aynı safta değil miyiz?

Az evlat çok mal, hakkın kadar olanı al
Kabristanda dar gelmesin babana mezar
Onun da sonrasında sırat, vakfe, haşir var
Hepimiz aynı safta değil miyiz?

Bakarsın kimi pervasızca beddua eder
Kimi sıkışınca arkasına bakmadan gider
Dünyada kim ne ederse kendine eder
Hepimiz aynı safta değil miyiz?

Ham olan hiç anlar mı halden
Yazsam çizsem ne gelir ki elden
Farkımız yok aslında birbirimizden
Hepimiz aynı safta değil miyiz?
             (M. Odabaşı-9.5.2016)
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Ayrı Aynı

bal:
kovanda ayrı,kavanozda ayrı,
tabakta ayrı, damakta ayrı
gül:
dalda ayrı, elde ayrı
dost(!) :
makamda ayrı, emeklilikte ayrı
kardeş:
dünde aynı, bugün de aynı,yarında ayrı
ölüm:
elde ayrı, bende ayrı
evlat:
dünde aynı, bugün de aynı,yarında olur inşallah aynı-

Mahir Odabaşı
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Azraille  Sohbet Çocuklara Vasiyet

ömrüm nasıl da  geçti anlamadım bir şey,
davetsiz misafir geldi, dedi bitti her şey
dedim: nasıl olur, daha yolun başında gibiyim
müsaade edin lütfen, az daha ömür süreyim
dedi: kak gidiyoruz, bende bir emir kuluyum
dedim: ne olur yapma daha çok hayaller var
çocuklar kendini kurtardı, lakin torunlar var
dedi: takma kafana onlarında babaları var
dedim: kaçamak bir yolu yok mu bu işin?
dedi: ecel vakti değişmez gideceğin kesin
vasiyet et çocuklarına istersen,
onlarda senin durumuna düşmesin
hayal meyal diyerek kendilerini  üzmesin
dedi: yavrularım geçin bakalım şöyle karşıma
hiç hesapta yokken bakın neler geldi başıma
dün bende amirdim bu şehrin toprağına taşına
lakin şimdi gideceğim  mezara tek başına
emellerim yarım kaldı, Azrail  başımda olunca
siz kısa tutun hayallerinizi daha işin başında
feryadı figan etmeyin benim gibi giderken 80 yaşında
Azrail hafifçe dokunda omzuna, dedi ihtiyar artık iş tamam
Bak münker ve nekir karşıda seni bekliyor fazla bırakamam..!

*
çocukları hep birden ağladı
dediler  babamız doğru söyledi,
lakin kırkı çıkınca unuttular vasiyeti
herkes eski bildiği yoluna devam eyledi
…………………………………………..,
bir gün Azrail bunlara da gelecek,
acep bunlar çocuklarına ne söyleyecek?
(01.04.2012)

Mahir Odabaşı
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Baba Hani Sen Sabah İşe Gitmiştin ya?

Çocuklar,
Varya çocuklar,
Bazen boylarından büyük,
Öyle ebe laflar ederler ki,
Bunu duyan büyükler ağlar!
*
Baba,
Çocuklarını okutmak için,
Köyden göç etmiş şehre…
Bir dost vasıtası  ile girmiş,
Asgari ücretli bir işe.
Çok şükür deyip,
Her gün aynı  saatte,
İşine gidip gelir.
Artan zamanlarda,
Tüm mesaisini ailesine verir.
Kafasında uzun hesaplar yapar.
Aldığı  ücretten ne kısabilirse,
Tasarruf adına üst üste katar.
İster ki gelecekte çocuklar,
Olmasın muhanete naçar!
*
Haberlerde,
Kriz söylentileri dolaşır,
Bunu duyan baba tuhaflaşır.
Açık kapı  bırakmamak için,
Canla başla daha çok çalışır…
Ama nafile…Çünkü çalıştığı şirket,
Personel indirimine karar verir.
Çekilen kurada  korktuğu başına gelir.
*
Anlatır işten çıkarıldığını,
Üzüle büzüle, biricik eşine…
Kendi suçlu olmasa da,
Eziklik duyar yine.
Eşi, sen sıkma canını,
Ekmeğin gevreğini içine sarar yine
idare ederiz … Allah bir kapı kapatırsa,
bin kapı  açar, hele sabır der…ama
Görünüşü  üzüldüğünü belli eder..
Baba çocuklarına hissettirmemek için,
Sabah yine aynı  saatte çıkar evden!
Çarşı- Pazar iş arar, her yerden.
Ama nafile…  Çünkü oynayan taş
Düzen tutmaz birden!
*
Anne çocuğu  hastaneye götürür.
Eski alışkanlıkla ilaçları almak için,
Eczaneye girer. Reçeteyi verir.
Eczacı  sigortanız bitmiş,
İlaç alamazsınız deyiverir…
Anne kusura bakmayın,
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Bilmiyordum deyip çıkar.
Tutar çocuğunun elinden,
Biraz parkta oturalım yavrum,
Çok  fena yoruldum der.
Aksilik bu ya, baba da
Çocuklarına belli etmemek için,
Zaman doldurmak adına,
Aynı parkta oturmuş bekler.
Çocuk görür babasını,
Koşar sarılır boynuna…
Babacığım hani sen sabah
İşe gitmiştin ya!
Sende benim gibi
Hastalandın mı yoksa?
Neden oturuyorsun yalnız burada?
Bize ilaç  vermedi eczacı amca..!
Anne sus dese de  çocuk devam eder,
Ebe ebe konuşmaya….
Babanın  boğazına kelimeler düğümlenir,
Yavrum işten çıkarıldım diyemez,
İçin için hüzünlenir ve başlar,
HÜNGÜR HÜNGÜR ağlamaya….!

Mahir Odabaşı
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Baba Oğul Gelin Sohbeti

BABA-OĞUL- GELİN SOHBETİ
Baba:  yaşlılık  çok müşkül, biliyorum evlat
            yüksünmüyorsunuz ama yine de yük oluyorum evlat
            yatıp kalkıp  durmadan  dua ediyorum sizin için evlat
            artık yolun sonu görünüyor, her halde yavaş yavaş gidiyorum evlat
            hakkınızı helal edin; benim için oğlum, kızım, gelinim  birsiniz evlat
            ………………………………………………………………………..,
            sakın ihmal etme oğul; hanımına iyi bak, daha çok yaşlılıkta lazımmış avrat…!

Gelin:  babacığım gülü seven dikenine daim katlanır
            sen bize veli nimetsin sende hakkımız mı olur?
            gerçek evlatlık muhtaç olduğunda bakmakla olur
            bugün  yaptıklarımız  elbet yarın  bize de  lazım olur
            senden tek isteğimiz duanı esirgeme bizim için ne olur
            inanıyoruz ki yaşlı anne- babanın duası mutlak makbul olur
Oğul:   Allah razı olsun hanım senden,
            babama daha çok baktın benden
            ahrette de ayırmasın rabbim senden
            herkese nasip olmaz, dua almak KAYINPEDERDEN
                                                                  (14.02.2012)

Mahir Odabaşı
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Babadan Asker Oğluna Mektup

Kar kış var mı oralarda, geceleri donuyor musun?
Annen hep seni sayıklıyor, alo de de bir sesini duysun
Sakın buraları düşünme, iyiyiz yeter ki senin canın sağ olsun
Bizleri habersiz bırakma oğul, kendine çok iyi bak ne olur

Komutanların nasıl, bu civarlardan olan var mı?
Memiş’in Hasan kızımı vereyim demiş adını koyam mı?
Yoksa sen askerden gelinceye kadar başkasını bulayım mı?
Bizleri habersiz bırakma oğul, kendine çok iyi bak ne olur

Geçen hafta kışlıklarını postaya verdim, aldın mı?
Annen çorabın içerisine azıcık para koymuş buldun mu?
Sarı Hüseyin’in oğlu da orada asker diyorlar, gördün mü?
Bizleri habersiz bırakma oğul, kendine çok iyi bak ne olur

Seninle gurur duyuyoruz oğul, bahtın açık ola
Tanımasak ta, selamlarımızı ilet tüm arkadaşlarına
Hakkımız varsa sende yerden göğe kadar helali hoş ola
Bizleri habersiz bırakma oğul, kendine çok iyi bak ne olur

Yine eskisi gibi başın ağrıyor mu?
Yediğin yemekler midene dokunuyor mu?
Gece soğukta nöbete kalkmak zor oluyor mu?
Bizleri habersiz bırakma oğul, kendine çok iyi bak ne olur

ODABAŞI der, ayrımsız her anne baba böyledir
Yazın sıcağı, kışın soğuğu hesap edip endişelenir
Bil ki, yavrunun yavrusu da yavruyla bütünleşir
Bizleri habersiz bırakma oğul, kendine çok iyi bak ne olur
                                   (Mahir odabaşı – çorum)
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Babadan oğula-50

Ey oğul;
Gün gelecek insanlar en çok yalnızlık ve eş dost akraba ilgisizliğinden şikâyetçi
olacaklar. Şimdi daha iyi günlerimiz. Onun sen sen ol eşi dostu akrabayı ihmal
etmemeye çalış oğul.

*
Ey oğul;
Bir amir memuruna ileride gelebilecek bir cezayı öncesinde fırça ile önleme yolunu
tercih ediyorsa o amire önce kızılır ama sonra teşekkür edilir. Onun için bazen sui zan
yerine hüsnü zan eylemek lazımdır oğul.

*
Ey oğul;
Aç insandan korkma doyunca şükreder ama açgözlü insandan çok kork. Çünkü ona
dünyayı versen yanında ahireti de promosyon olarak ister oğul.

*
Ey oğul;
Köy yolunda iki araba karşılaşıp ta selam vermeden geçmeye başlamışlarsa ‘’eyvah
köylerde apartmanlaşıyor’’ demektir. Onun için sen köy yolunda bir araçla
karşılaştığında kornaya basıp selam vermekten imtina etmemeye çalış oğul.

*
Ey oğul;
Çocuğunu en iyi öğretmene verebilmek için emek sarf eden eğitimci, kendisi de en iyi
öğretmen olabilmek için aynı emeği sarf etmeye çalışmalıdır. Sen geleceğin eğitimci
adayı olarak bunu şiar edinmeye çalış oğul.

*
Ey oğul;
Ne isabet ki, bazen küçükken hep ‘yaramaz’ denir. Büyür yine tam tanınmadan
‘yaramaz!’ denir. Sen sen ol bizzat tanımadan sui zanla yaramaz deme, belki en
yarayacak olandır oğul.

*
Ey oğul;
Yabancı bir memlekette her yörenin kendine has bir mutfağı vardır. En iyi yeri bulmak
için tek kişiye sorma, en az iki kişiye sor ki aynı yeri söylerlerse aldığın damak tadı
verdiğin ücrete değsin. Tek kişiye sorup gidersen akrabasına eşine dostuna
yönlendirebilirler. Sonra verdiğin ücrete mukabil alamadığın damak tadına üzülürsün
oğul.

*
Ey oğul;
İnsan hayatta iki tür arkadaş-dost biriktirir.
Birincisi; yakınından geçerken merak edersin, bir selam verip iki muhabbet ederek
geçmişi yâd edelim adına mesaj atarsın ve müsaitsen görüşelim dersin ama
görmezlerden gelir. Lakin whatsApp ta görüldü yazıverir.
İkincisi; uzağından geçerken seni hisseder haberdar olur. Hemen telefona sarılır, bir
mesaj atar, bir kahvemi içmeden bizim memleketten geçme yoksa üzülürüm der. Bu
dostta gerekirse artı 100 km de olsa rotayı çevir, çünkü değer. O halde oğul; birincisi
arkadaş olarak kalsın çünkü dostluk makamına erişememiştir. Ama ikincisini ihmal
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etme, dostluğunu daha da perçinleştir oğul.

*
Ey oğul;
Gerçek aydın kimdir biliyor musun? İlimde bilgili dinle de ilgili olandır. Sen bunu şiar
edinmeye çalış oğul.

*
Ey oğul;
bir kelime bir bir cümle bir dörtlük yazarken üzerine bir damla gözyaşı dökülmüşse o
dünyanın en samimi sözü-şiiridir. Bu tür söz ve şiirleri yabana atmayasın oğul.

*
Ey oğul;
Eskiden bayramlarda kabristanlara ziyarete gidilince akrabayı bırak eş dosttun kabirleri
bile merak edilip bilinirdi. Şimdi ise artık 20-25 yaşına gelmiş çocuklarımız
ebe-dede-hala-teyzenin mezarının yerini bile bilmemeye başladı. Sen ilgili olup bilmeye
çalış oğul.

Mahir Odabaşı
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Babalar Günü...!

17 Ağustos depreminde,
Annemi ve seni kaybettikten sonra,
Özel günleri unutmuştum baba.
Ama şimdi tekrar hatırladım
Bugün babalar günüymüş!
Nereden öğrendin dersen,
Çiçekçilerde ayrı bir hazırlık
Çarşı, Pazar bilsen bir kalabalık.
Bende, belki sizi hayalen görürüm diye,
Koştum geldim, özel günlerde
Ailecek  beraber oturduğumuz,
Sizi benden ayıran  apartmanın
Tam karşınındaki yeşil parka.
Kenarda duran banka oturmuş
Ben sizi düşünürken baba,
Beni emin bilmiş olacak ki,
Yanıma yaklaştı küçük bir çocuk.
Gözleri nemli ve titrek bir sesle,
Bende oturabilir miyim abi dedi.
Buyur dedim.Teşekkür ederek,
 Benim adım Ali dedi,
Ve  başladı  anlatmaya
Uzun hikaye işte.
Babasını tanımıyor,
O küçükken, babası  evi terk etmiş
Annesi  benden bu kadar diyerek,
Yeniden evlenip uzak şehre gitmiş.
Bunlar iki kardeş sokakta kalmış
Zavallının bakımsızlıktan,
Üstü başı kir,
Rengi de sapsarı olmuş.
Parkları,köprü altlarını mesken tutmuşlar
Muhanete muhtaç olmamak için,
Çöpten topladıkları ekmeği
Yeyip yatmışlar.
Ve en önemlisi, bu da geçer diyerek
Acıları, çileleri hep içlerine atıp,
Omuz omuza vererek birbirlerini avutmuşlar.
Hani baba hep derdinya sen,
‘’Aman oğul dikkat edin, çevrede  hırlıda  var, hırsızda var’’  diye.
O zaman pek anlamazdım ne demek istediğini,
Ama şimdi daha iyi anlıyorum baba.
Çünkü, Ali’nin abisi hırsızların  iftirasına  kurban gitmiş.
Sorgu sual derken, zavallının  üç yılı hapiste bitmiş
Ali’de  abim suçsuz amcalar diyerek,
Çevreden  yardım talep etmiş!
Ama nafile…
Sonuç mu, hala haber yok
Ben suçsuzum abi dese de, idarenin karnı tok
İşin kahreden yönü  ne biliyor musun baba,
Kötülerin şerrinden
Ali’nin abisinin lehinde şahitlik edecek
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Bir tek er kişi yok.
Ali’de çekiyor yokluk içinde  yok.
Biz Ali ile sohbet ederken baba,
Önümüzden bir çocuk geçiyor
Babasının elinden tutmuş,
Belli ki  mutluluktan dünyayı unutmuş.
Ablasının da bir elinde hediye paketi,
Diğer elinde çiçek var.
Bir zamanlar annemle sana aldığımız gibi
Üzerinde ‘’babalar günün kutlu olsun ‘’ yazıyor.
Bizde gıpta ile onlara bakıyoruz baba
Çünkü ben annemi ve seni vakitsiz kaybettim
Ali ise istenmeyip sokağa terkedilmiş
Anne- baba tarafından unutulmuş bir çocuk.
 Yaşını sorarsan, yaşımın yarısı yani  on buçuk
Ali’yi tanıyınca  sizi daha çok özledim baba.
 Çünkü siz beni asla terk etmediniz,
Sizi  benden deprem ayırdı.
Ama Ali’nin durumu farklı
Onun  hem annesi, hem babası yaşıyor
Zavallı istenmediği için, onlara kavuşamıyor
Her ne olursa bunda da  bir hayır vardır derdin
Demek babalar gününde de hayır varmış baba
İyi ki gelmişim buraya, yoksa siz mi çağırdınız?
Çünkü Ali gibi saf ve temiz bir arkadaşım oldu.
Nasıl olsa imkanımız var,paylaşmakta  güzeldir.
Artık bana, Ali için ağabeylik  yapmak vardır.
Bir babalar günüde böyle geçti işte baba
Sen vesile oldun bir Ali kurtuldu ama,
Belki geride  binlerce Ali  var.
Bu günlerden habersiz,
Yaşıyorlar sokaklarda,
Çaresiz, çaresiz…

Mahir Odabaşı
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Babaları Üzmeyin Efendiler..!

İlkokul, ortaokul, lise,
En önemlisi üniversite,
Unutmayalım, birde KPSS
Siz ey çocuklar ve gençler,
Çalışarak yoruluyorsunuz,
Ya biz büyükler,
Çalışmadan yoruluyoruz
Siz üzülmeyesiniz diye,
Elpence duruyoruz…
Belki şimdi anlayamazsınız,
Ama yarın baba olunca
Mutlak çok iyi anlayacaksınız
Babaların kıymetini biliniz,
Yoksa kaybedince ararsınız,
Size bir baba tavsiyesi,
Babanızı üzmeyin efendiler!
Onların arkanızda bulunması,
Sizin için birer hazineye değer,
Unutmayın, tekrar ediyorum,
Babanızı üzmeyin efendiler..!
Babanızı üzmeyin efendiler..!
Babanızı üzmeyin efendiler..!

               (09.01.2011)

Mahir Odabaşı
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Baba-oğul Sohbeti

Dedi
Baba yaşın geçti kemali
Emsaller in de gidiyor bir bir
Daha hala çocuk gibisin
Sende ki dünya sevgisi nedir?

Bak evlat;
Karıştırma yaşı başı
Akıtma sakın gözüm yaşı
Dünya sofrasında ki acı aşı
Yemeden döküp te mi gidelim?

Dedi;
Baba sen de haklısın
Gönlümün en derin yerinde saklısın
Lakin amaç ile aracı karıştırma
Bizi de kendin gibi alıştırma

Sonunda;
Baba oğul oturduk düşündük
Dünya tamahını gündemden düşürdük
Ahirete uzanan kısa yolda
İfratı da tefriti de bitirdik

Dedik:
         ................ olana maşallah
         .............olmayana inşallah
     Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya
Yarın ölecekmiş gibi ahirete yaşa

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bağdat'ta Baba Olmak

Yıllarca bekledik,
Güneş doğacak diye
Ama bir türlü doğmadı.
Ne hikmettir bilinmez,
Üzerimizdeki sis bulutları,
Tarih boyu hiç dağılmadı
Güneş yerine bombalar doğdu
Alaca karanlıklarda, kayboldu
Kurtarmak için geldik diyenler,
Birde baktık bize musallat oldu.
Kapımız  vakitsiz pat pat çalındı.
Bu ne yüzsüzlük örneği Allah’ım,
Buyurun gelin demeden içeri dalındı.
Apar topar beni hemen yere yatırdılar,
Namlunun ucunu göğsüme batırdılar.
Doksan yaşındaki annem suçsuzuz dedi.
Der demez, hainlerden bir dipçik  yedi.
Kızım, oğlum korkuyla başladı ağlamaya,
Eşim haykırıyor bırak  kocamı vururum ha,
Ama nafile cevap bile yok bu laflara…
Çocuklarımı, eşimi kapattılar bir odaya
Beni alıp attılar dışarıdaki arabaya
Sonuç ne olacak, bende bilmiyorum,
Belki işkence, belki de kısadan ölüm.
Sebep  olursa olsun, bu yapılan zulüm.
Çocuklarım, babamızı bırakın diye bağırıyor
Eşim ellerini açmış ağlayarak Allah’a yalvarıyor.
‘’Ey dünya Müslümanları, siz eğlenin keyfinizce
Bugün Irak, Filistin, yarın belki sıra sizde
Özgürlük mü heyhat! boşuna sadece sözde
Ey Allah’ım azı çoğa tebdil eyle,
Gelecek zaferimizle…
Kocamı bağışla,
Sen bize..’’
(08.04.2003)

Mahir Odabaşı
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Bak Hele

Baba çok çalışıyordum derdi
Sınavlarda çakmış
Bak hele

Seni çok seviyorum derdi
Aldatıyormuş beni
Bak hele

Televizyonda izdivaç dedi
Sonra altınlarla kayboluverdi
Bak hele

Hakiki bal diye pahalı verdi
Şekeri doldurmuş
Bak hele

Adayken kapım açık derdi
Şimdi telefonlara çıkmıyor
Bak hele

Karnım çok tok derdi
Açlıktan ölmüş
Bak hele

Satarken çok sağlam bina derdi
Depremde yıkılıverdi
Bak hele

Mülakatta aferin demişlerdi
Listede ismimi göremedi
Bak hele

Artık o partiye oy vermem derdi
Sandıkta yine eli ona gidiverdi
Bak hele
(mahir Odabaşı-2013)

Mahir Odabaşı
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Balkon Mahkumu Yaşlılar

Yaşlılık,
Ah şu yaşlılık
Ne kadar zor geliyor,
Elden ayaktan düşüp,
Çoluk çocuğa bağımlılık
Hayatın ahirinde zoraki,
Doğduğun mekanlardan ayrılık
Selamsız şehirlerin sokaklarında,
Kalabalıklar arasında yalnızlık
Beton yığınları içerisinde,
Yarı açık cezaevi misali
Balkonlara mahkumluk
*
Yaşlılık,
Ah yaşlılık
insana zor geliyor
Anılarla  dolu olan
Evinden, yurdundan ayrılık
inan düşmanını bile özletiyor,
Kalabalık sokaklarda ki, yalnızlık
*
Ah o eski komşular,
Şimdi olacak ki yanında
Oturup memleket düzelteceksin,
Çayı yudumlayarak karşıdaki parkta
Ama heyhat nafile…Yalnızım yine sokakta
*
Yaşlılık, ah yaşlılık
kopardı beni öz yurdumdan
İki kelam edecek bir dost yok
Koskoca şu apartmandan
*
Apartmanlarda bedenler ısınıyor,
lakin gönüller soğuk mu soğuk
Dokunuyor insana bu yaştan sonra,
Demir parmaklı balkonlara mahkumluk
*
Torunlar internete,
Anneleri dizilere, babaları spora esir
Bu ortamda bende balkona mahkumum
Beni en iyi sen anlarsın  demi cancağızım,
Balkon mahkumiyetinden kurtulmam için,
Tek çare sana kavuşmam lazım
*
Aslında çocuklarda üzülüyor, bakınca halime
Arada bir lanet okuyorlar apartmandakilere
Lakin kimsenin umurunda bile değil,
Herkes yine bildiğini yapıyor.
İşin özü, köyden uzaklarda
Balkonlara mahkum olmak,
İnsanı daha da yıpratıyor,
Kimseye diyemesem de,
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İçin için AĞLATIYOR..!

(Mahir Odabaşı/27.4.202)

Mahir Odabaşı
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Bana Öğretmediler, Sen Öğren Yavrum

(Ölen anneden, yavrusuna mektup)

Mutfakta gaz kokusu hissedildiğinde,
Kapının, pencerenin hemen açılacağını,
Gaz vanasının kesinlikle kapatılacağını,
Elektrik prizlerine dokunulmayacağını,
Lambalar  yanıyorsa kapatılmayacağını,
Yanmıyorsa asla ve asla  açılmayacağını,
Kombinin, fırının fişinin çekilmeyeceğini,
Makineler çalışıyorsa dokunulmayacağını,
Hiç bir surette ateş yakılmayacağını,
Kapının ziline dahi basılmayacağını,
Buzdolabının kapağının açılmayacağını,
Telsiz ve telefonla  konuşulmayacağını,
Gazı tahliye için, havanın süpürüleceğini,
Tehlike  varsa 187 ’ye acil iletileceğini,
Evin adresinin de doğru belirtileceğini,
Bana öğretmediler, sen öğren yavrum!

                                    *
Doğalgazın, renksiz, kokusuz olduğunu,
Tanınsın diye içine özel koku konduğunu,
Çoğunun bunu çürük sarımsak sandığını,
LPG ’nin tersine havadan hafif kaldığını,
Bu nedenle  yoğunluğun havada olduğunu,
Doğru tahliyenin çömelerek yapıldığını,
Bana öğretmediler, sen öğren yavrum!
                                    *
Mutfakta ocağın düğmesiyle oynanmayacağını,
Her temizlikte hortumun kontrolünün olacağını,
Gece yatarken mutfak kapısının kapatılacağını,
Yatak odasına ’Gazı kontrol ettin mi? ’ yazılacağını,
Kontrol edilmemişse üşenmeden gidip  bakılacağını,
Apartmanda  sağlam yangın cihazının bulunacağını,
Tüm vanaların açık, kapalı konumun bilineceğini,
Kollarının  sökülmeden daima takılı duracağını,
Öğrenmek için,  aile boyu tatbikat yapılacağını,
Bunlara uyulursa herkesin güvende olunacağını,
Bana öğretmediler, sen  öğren yavrum!

*
‘’Canım ciğerim, biricik yavrum,
Ben bunun  bedelini yanarak ödedim,
Sen ve diğer çocuklar  yanmasın diye,
İlk fırsatta bu mektubu  sana gönderdim.
Dilerim mektubumu çok iyi okursun,
Ulaşabildiğin tüm çocuklara duyurursun..’’
                                               (rahmetli anneniz)

Mahir Odabaşı
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Bana Şiir Yok mu?

diyorsun ki,
- bana şiir yok mu?
- hiç olmaz olur mu?
-al buda sana gelsin
............................,
zaten tüm şiirlerimin ilhamı sensin

Mahir Odabaşı
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Belediye Başkanına - Yeni Seçilenler

BABADAN OĞULA:
makama oturunca yürüyüşün değişmesin oğul
öyle dikkat etki, her an kalkacak gibi hazırlıklı ol
gelene hoş geldin deyip, gözlerinin içine bak
gidene güle güle deyip, bi zahmet ayağa kalk
işin ne kadar çok olursa olsun, aklında bulunsun
personelini sevincinde tebrik, acısında tesellin olsun
görevin bittiğinde, arkanda gönüllü ordusu olsun
GÜLE GÜLE başkanım diye yüksek sesler duyulsun
..................................................................................,
ey oğul,
uzun söze hacet yok, ne demek istediğimi anlıyorsun
ben seni bu anlayışta yetiştirdim, biliyorsun
hadi Allah işini rast getirsin, yolun açık ola
yüzünün akıyla dönemin son ola...
öğütlerimi tutarsan duam seninle ola
(mahir)

Mahir Odabaşı
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Ben Çok Pişmanım, Ya Sen...!

Biraz annen, biraz baban
Biraz ağabeyin, biraz yengen
Biraz anneannen, biraz babaannen
Biraz kız kardeşin görümcem
Biraz ablam, biraz yengem
Doğrusu biraz da babam, annem
Destursuzca girdiler aramıza
Bize hiç söz hakkı vermeden
Bizde iki okumuş cahildik,
İdare edemedik onları,
Ortamı  germeden
………………………………
Netice,
Sen ve ben
Bir hiç uğruna
Ayrılmak zorunda kaldık
Evliliğimizin daha baharında
Birlikteliğimizi sürdüremeden
……………………………………………………
Hani evlilikten nefret ediyorduk,
Bir daha ikimizde hiç evlenmeyecektik
Önce sen evlendin,sana inat ben evlendim
Sonra duydum ki, mutlu değilmişsin, üzüldüm
Kimseler duymasın amma bende mutlu değilim
Kendimizi geçtik, olan çocuklara oldu
Ne baba evinde, ne ana evinde mutlu oldular
Bir kuru inat uğruna aramızda kayboldular
Keşke ayrılmadan önce,
Boşayanla, boşananla
Bir güzel konuşabilseydik
Sonra onlardan ders alıp,
İlgili, ilgisiz herkesin,
Aramıza girmesine,
Müsaade vermeseydik
Keşke……  Keşke…………
Bugünlere gelmeseydik
……………………………………….
Çocuklarımızın hatırına,
Gevreği içine dürseydik!
Ufak tefek kırgınlıkları büyütmeyip,
Zamanla nasıl olsa düzelir diyebilseydik..!
                                        (11.04.2011)

Mahir Odabaşı
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Ben Doğarken, Sen Ölmüşsün Anne...!

Anne,
Ben doğarken,
Sen ölmüşsün.
Dün gece,
Anneannem anlattı.
Hem ben ağladım,
Hem o ağladı…
Nasıl ağlamayım ki anne,
Senin hayat hikayen sıradan değilmiş.
Beni, daha iyi anlasın diye,
Senin çocukluğundan önce başladı anlatmaya..
Rahmetli dedem anneannemle ilkbaharda evlenmiş.
Koyunları kırlarda otlatırken  özenle topladığı,
Sarı çiğdemleri  her akşam anneanneme verirmiş.
Bir taraftanda Allah’ım bir ömür boyu bizi ayırma dermiş.
Ama bu dilekler çok sürmemiş,  şehirde  sana bayramlık alırken,
Adam gibi eğlenmesi bilmeyen, bir magandanın  kurşununa hedef olup;
Genç yaşta hayata veda etmiş. Böylece ömür boyu  hedeflenen mutluluk,
Pisi pisine bir  kör kurşunla bitmiş…Üstelik katilide bulunamamış…
*
Dedem ölünce,
Dünyanın meşakkati,
Anneanneme kalmış.
Bu kadar sıkıntının içinde,
Senin  köydeki öğretmenin,
Teyze, bu kızı mutlaka okut.
Eğer okutursan  gelecekte,
Seni de, kendini de kurtarır diye,
İki de bir  söylenir dururmuş..
Çünkü sen çok zeki bir çocukmuşsun.
Köyde  imkansızlık içerisinde
Emanet kitaplarla, gaz lambası ışığında  çalışıp,
Sınıfın  en çalışkan öğrencisi olmayı başarmışsın.
*
Anneannem,
Zamanla  öğretmene hak vermiş,
Köyde ne varsa satıp, sizin için şehre gelmiş.
Öğretmenin annesiğilin bulduğu barakaya yerleşmiş.
Köyden getirdiği hazırlar kısa sürede bitivermiş.
Çıktık bu yola bir kere geri dönüşü yok deyip,
Kolu komşunun  işlerine yardım ederek,
Sana ve dayıma bakmaya çalışmış.
*
Anneannemin,
Artık tek bir isteği varmış. O da,
Dedemin yokluğunu hissettirmeden,
Seni  sonuna kadar okutabilmek…
Sen anneannemin haline dayanamayıp,
Kısa yoldan memur olmuşsun.
Bu arada evlenip, yuva kurmuşsun.
Ama azmini asla  yitirmeyip,
Dışardan bin bir güçlükle hukuk okuyup;
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Mazlumun  hakkını  savunacak iyi bir avukat olmuşsun.
Fakat sıkıntılar peşinizi bırakmamış anne,
10 yıl çocuğunuz olmamış, çok üzülmüşsün.
Çünkü babam çok kafaya takmış…
*
Sonra,
Dileklerin kabul olmuş,
Yıllar sonra bana hamile kalmışsın,
17 Ağustos gece saat 03.00’ de  doğurmuşsun.
Ne acıdır ki anne;  beni doğurduğun gece,
Yüzyılın en büyük felaketi  olan depremde,
Binlerce masum Marmaralı gibi sende,
Çekip gitmişsin…. Bir daha dönmemek üzere…
Sonradan öğrendim anne, hem de pisi pisine…
Çünkü yeni aldığınız apartmanın  bir kolonu,
Alttaki  mağaza sahipleri tarafından engel görülüp kesilmiş.
Depremde yandaki apartmanlar durarken,  sade bizim ev gitmiş.
Sen ve babam sırt sırta  enkazın altına düşmüşsünüz.
Son nefeste yavrum, yavrum diye haykırarak,
İkinizde beni düşünmüşsünüz…

*
Düşünüyorum da, suçlu kim anne?
Deprem mi,  rant peşinde koşan insanlar mı?
Bir defa olsun sorgulamayan yetkililer mi?
Yoksa,  afet bilincinden uzak vatandaşlar mı?
Sende biliyorsun, bu  çok uzun mesele anne…
Avukat olarak yıllarca baktığın davalarda,
Ne sen çözebilmişsin, ne de  ben çözebilirim.
Yalnız  bilinen bir gerçek var,
O da, ben doğarken sen ölmüşsün!
Hem de pisi pisine…. bir hiç uğruna…
Temennim odur ki, ihmali olanlar,
Ömür boyu vicdan azabı çeksin…
Seninde mekanın cennet olsun anne…
Seninde mekanın cennet olsun anne…

Mahir Odabaşı
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Ben Hiçim, İsteğim Annem İçin...!

Ben bir çocuk, ben bir öğrenci
İmrenirdi bize yaşlısı genci.
Çünkü, mutlu bir yuvamız vardı,
Anne baba paylaşırdık sevinci.
Ama birden dünyamız yıkıldı.
Kabına sığmayan annem,
Yaşadığı deprem sonucu,
Felç olup, yataklara takıldı
Sıcağı sıcağına sabır denilip
Tedavisi için doktorlara,
Türbelere bakıldı.
Ama nafile,
Sonuç, olumsuz kaldı.
İyileşmesi için zamana,
Ve bol paraya ihtiyaç vardı.
Babam sıcağı sıcağına,
Hanım sabır demişti.
Baktı işler iyiye gitmiyor,
Birden değişti.
Evet birden değişti.
Her şeye darılıyordu,
Önüne gelene bağırıyordu.
Ve zavallı annem,
Evet annem,
Kaderim deyip,
Karşılık vermeden,
Hep için için  ağlıyordu.
Benimse,
Bu ortamda,
Kafam ders almıyordu.
Ve bir gün babam,
Her şey bitti, bitti diye mırıldandı.
Soğuk bir kış günü,
Paltosunu aldığı gibi,
Arkasına bakmadan,
Sokağa fırladı…
Geride,
Yatalak bir anne,
Ve çaresiz bir çocuk.
Kaderimiz deyip,
Gözyaşları içinde,
Sarıldık birbirimize,
Buruk, buruk…
Uzun rüyalara daldık
Ve annem,
Geçmiş bitti,
İyi gün dostuymuş,
Meğer baban,
Hayallerimizi de alıp, gitti dedi.
Ben,avazımın çıktığı kadar,bağırdım.
Olsun!
Pes etmek yok
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Bu iş ciddi,
Sanılmasın ki; bu oyun,
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Burada bitti.
Hayır, hayat yeni başladı.
Çünkü ben okuyacağım,
Ve büyük adam olacağım.
Annemi yataklara mahkum eden,
Depremlere önlem alacağım
Ve aynı zamanda,
Anneme hizmet edip,
Vefasızlık eden babamı,
Utandıracağım.
Ama,
Başımızı sokacak bir göz oda,
Çalışmak için bir masa,
Yazmak için bir defter, bir kalem,
Okumak için bir kitap
Olursa yeter bana.
Simit yemez, çay içmem.
Kantinin yanından geçmem.
Gece gündüz çalışırım,
Hayatın zorluğuna alışırım.
Geleceğimi kazanıp,
Nasipse,
Mutlulukla buluşurum.
Yalnız,
Benim bir derdim daha var.
Ama, o bambaşka
Çünkü, o artık benim,
Hem annem, hem babam!
Hem oyun arkadaşım.
Hem  de dertlerimi paylaşan sırdaşım.
Ben var ya, ben!
İşte ona muhtacım.
Onun iyileşmesi tek arzum.
Dedim ya,
O felçli bir yasta.
Ölümden değil,
Benden ayrılacağı için,
Gönlü yasta…
Gözleri hep dolu yaşla.
Ne olur, onu kurtarın.
Ben nasıl olsa çalışır,
Ayakta kalırım.
Ama, annem yanımda olmazsa,
Canım sıkılır, dünyam yıkılır,
Mutsuz olurum.
Hayattan  kopup,
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Umutsuz olurum.
Sahip çıkan olmazsa,
Belki, yanlışa saplanıp,
Yolun sonunu
Erken bulurum.
Bunun için,
Ne olur, onu kurtarın,
Ne olur onu kurtarın…

Mahir Odabaşı
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Ben Unuttum, Siz Unutmayın

Çocuk oldum,
Bebekliği  unuttum.
Genç oldum,
Çocukluğu unuttum.
İş buldum,
İşsizi unuttum.
Öğretmen oldum,
Öğrenciliği unuttum.
Amir oldum,
Memurluğu unuttum.
Zenginlik bi ara  geldi,
Fakirliği unuttum.
Menfaat geldi,
Dostluğu unuttum.
Arabam oldu,
Yürümeyi unuttum.
Televizyon aldım,
Sohbeti unuttum.
Internet çıktı,
Kütüphaneyi unuttum.
Şehirli oldum,
Köylüyü unuttum.
Apartman çıktı,
Komşuluğu unuttum.
Telefon çıktı,
Mektubu unuttum.
Fast food yemek çıktı,
Sıcak çorbayı unuttum.
Kısa yoldan kazanma çıktı,
Alın terini unuttum.
Aklıma çok laf geldi amma,
Söylemeden yuttum.
Kısacası ben unuttum,
Ne olur, siz unutmayın!

Mahir Odabaşı
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Beni Anlaman İçin

Pazardan sade patates alıp döndün mü hiç?
Kaşığı yasaklayıp, çorbaya ekmek bandın mı hiç?
Bayramlığını bit pazarından buldun mu hiç?
Kışta kıyamette botsuz, montsuz dondun mu hiç?
Lastik ayakkabıyı iskambil diye sevdin mi hiç?
Kuru soğanı tuzlayıp ekmeğe sardın mı hiç?
Kahvane de çay içmeden beleşten ısındın mı hiç?
Başkasının verdiği zekatla geçindin mi hiç?
Anne-babayı göremeyip özlemle geçirdin mi hiç?
Tebeşir parası veremediğin için dersi kaçırdın mı hiç?
Okula gitmek için dağları tek başına aşındırdın mı hiç?
Bir yatakta beş kardeş sırt sırta yattın mı hiç?
Başkasının yanında okulunu bitirdin mi hiç?
Ağlayıp ağlayıp acını içine gömdün mü hiç?
Çileyle büyüyüp, sonradan güldün mü hiç?
Ey okuyucu;
Yaşamında yoksa bunlardan bir tanesi,
Anlayamazsın beni, dersin nedir bunun gayesi?
(mahir odabaşı-2013)

Mahir Odabaşı
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Benim Güzel Türkiye'm

dağı var ovası var
her derde devası var
çokta güzel havası var
benim güzel Türkiye’m

81 tane ilimiz
tespihin taneleri gibiyiz
o halde bir olmalıyız biz
benim güzel Türkiye’m

dört mevsim bir arada
güzelliği meşhur dünyada
kardeşçe yaşayalım burada
 benim güzel Türkiye’m

Mahir Odabaşı
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Bilemiyorum Dostlar Bilemiyorum

Hayallerim vardı, söndü de geçti
Çiçeklerim vardı soldu da geçti
Bir ömür nasıl  geldi de geçti
Bilemiyorum dostlar bilemiyorum!

Geceleri yıldızlar kaydı da geçti
Dost bildiklerim vurdu da geçti
Güneşi beklerken, gölge geldi de geçti
Bilemiyorum dostlar bilemiyorum!

Çözüm ararken problem oldu da geçti
Derman beklerken dert vurdu da geçti
Yaşam beklerken ecel aldı da geçti
Bilemiyorum dostlar bilemiyorum!
                     (13.02.2002)

Mahir Odabaşı
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Biliyor Musun, Bir Tanem?

Can bedende olsa idi
Bir nefesin kalsa idi
Gözlerin halimi sorsa idi
Biliyor musun, bir tanem?

Tam rahata erdik derken
Ayrılık geldi çattı erkenden
Dünyam yıkıldı sen giderken
Biliyor musun, bir tanem?

Kaç yıl oldu saymıyorum
Hep ilk günü yaşıyorum
Boş cesedimi taşıyorum
Biliyor musun, bir tanem?

Gönlümü hep ferah tuttun
Beni çocuklar gibi avuttun
Bana her zaman umuttun
Biliyor musun, bir tanem?

Genç yaşta gidişin yıktı
Yoldaşın hayattan bıktı
İstediği sade bir kuru tıkırtı
Biliyor musun, bir tanem?

Kalabalık içinde yalnızım
Zirve yaptı gönlümdeki sızın
Keşke gitmeseydin, ansızın
Biliyor musun, bir tanem?

Diyorsun ki,
Şairim, yeter artık sukut eyle
Ağıt yazmakla gelemem geriye
Sakın ola isyan da etme kadere
Biliyor musun, bir tanem?

15.2.2022

Mahir Odabaşı
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Bir Araya Gelemeyiz Biz

Ben orak tarlasında,
Sen baba villasında doğmuşsun,
Bir araya gelemeyiz biz

Ben doğunca babam çaresizlikten ağlamış,
Sen doğunca baban, hemen çiçek yollamış
Bir araya gelemeyiz biz

Ben toprağa belenerek,
Sen hazır bezle süslenerek büyümüşsün
Bir araya gelemeyiz biz

Benim ilk resmim diploma alırken,
Senin ilk resmin anne karnındayken çekilmiş
Bir araya gelemeyiz biz

Beni annem soba yanında sabunlamış,
Seni annen kaloriferli banyoda şampuanlamış
Bir araya gelemeyiz biz

Ben bitpazarından gelen bayramlığa sevinmişim,
Sen markalı olmayınca, ortalığı germişsin
Bir araya gelemeyiz biz

Ben hastalandığımda, kurşun dökülerek şifa aranmış
Sen hastalandığında, özel doktorlar sıralanmış
Bir araya gelemeyiz biz

Ben birleştirilmiş sınıflarda,
Sen özel okullarda okudun
Bir araya gelemeyiz biz

Ben alın teriyle kazanmayı,
Sen baba servetiyle yaşamayı öğrenmişsin
Bir araya gelemeyiz biz

Ben çilelerin delikanlısı,
Sen zengin babanın hazırcısı
Bir araya gelemeyiz biz

Akıbet,
Bırak ben benle bir olayım,
Seni yolundan alı koymayayım
Çünkü bir araya gelemeyiz biz
Zaten 3 maddeden, 2 sini peşin kaybetmişiz
*
HİKAYESİ: yıllar önce genç imam zengin bir hacı efendinin kızına dünür gönderince,
hacı efendi neden olmasın ama 3 şartım var der ve sıralar…2 şartı duyunca, üçüncüyü
söylemene gerek yok, kaybettik derler…
1-nüfus cüzdanında köylü yazmayacak
2-benim kadar zengin olacak
3-? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Bir Başkadır Bizim Osmancık

Karadeniz ile İstanbul’un ortası
Durum iyi, emeklidir en fukarası
40 dakikaya da düştü Çorum arası
Bir başkadır bizim Osmancık

İstanbul yolu her an cıvıl cıvıl
Lüks tesislerine bak pırıl pırıl
81 İl’e rahatça araba bulunur
Bir başkadır bizim Osmancık

Tatlıdır Havdan’ın kavunları
Hep yaşlılar düşünür yarınları
Gurbete gider işsiz torunları
Bir başkadır bizim Osmancık

Meşhurdur Osmancık’ın pirinci
Tembeli yoktur, gayretlidir genci
Derindere’den de burs alır öğrenci
Bir başkadır bizim Osmancık

Akşam olunca sahilde başlar hayat
Güvenlik mükemmel, uyunur rahat
Yarışlarda da birincilik getirir kır at
Bir başkadır bizim Osmancık

Çık Kandiber kalesinin zirvesine
Rahatça bak mahallelerin hepsine
Bu güzellik nerede var,  sen söyle?
Bir başkadır bizim Osmancık

Tarihi eserler bir bir restore edilmekte
Ramazanda iftar verilmekte imarette
İlçede yaşamış Hz Akşemseddin de
Bir başkadır bizim Osmancık

Şöyle otur sahile, seyreyle Kızılırmak’ı
Koyunbaba köprüsü yıpranmış bayağı
Sevgiyle şehri selamlar Fındıcak dağı
Bir başkadır bizim Osmancık

Ağaçların gölgesinde yatar mevtalar
Dışarıdan gelenler gıptayla bakarlar
Piri faniler de eder halisane dualar
Bir başkadır bizim Osmancık

Kelimeler kifayet etmez anlatmaya
Merak edenleri bekliyoruz buraya
İstediğiniz gibi gezin doya doya
Bir başkadır bizim Osmancık

Mahir ODABAŞI aşıktır ilçesine
Lakin sahip çıkılmaz kendisine
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Derine dalmayalım, neyse
Bir başkadır Osmancık

Mahir Odabaşı
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Bir Başkadır Sungurlu

BİR BAŞKADIR SUNGURLU
Ankara -Çorum arası
Memleketim değil orası
Lakin gönül ister varası
Bir başkadır Sungurlu

Çok tatlıdır kavunları
Büyükler düşünür yarınları
Gurbete gider torunları
Bir başkadır Sungurlu

Vatanını milletini sever
Misafire verir ayrı bir değer
0kumuşları yüksek mertebedeler
Bir başkadır Sungurlu

Fark atar diğer ilçelere
Sahiptir lüks tesislere
Gidilir 24 saat her yere
Bir başkadır Sungurlu

Biraz milliyetçilik vardır
Yatırımcılara sahası boldur
81 İl'de hemşehrileri doludur
Bir başkadır Sungurlu

Kelimelerle anlatamam seni
Merak eden  gelip gezmeli
Ankara yolu üzeridir yeri
Bir başkadır Sungurlu

ODABAŞI doğruları yazar
Sungurlu'yu her yıl gezer
Eğitime de emeği geçer
Bir başkadır Sungurlu

 (Osmancıklı - Mahir Odabaşı)

Mahir Odabaşı
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Bir Başkasını Bulursun

Görüyorum ki durgunsun,
 Yoksa içten mi vurgunsun?
 Takma kafana unutursun
 Sil artık gözyaşlarını
 Bir başkasını bulursun

Baharın kışa mı döndü?
 Kavuşmanızı kim böldü?
 İçindeki sevgi  mi öldü?
 Sil artık gözyaşlarını
Bir başkasını bulursun

Hüznün sermayen mi?
Gözyaşın çaren mi?
Ağlaman gayen mi?
Sil artık gözyaşlarını
Bir başkasını bulursun

Derdine dert mi katıldı?
Ümitlerin suya mı atıldı?
Sevgin ucuza mı satıldı?
Sil artık gözyaşlarını
Bir başkasını bulursun

Gönül kapın çalınmadı mı?
Vefasızlar bulunmadı mı?
Defterleri dürülmedi mi?
Sil artık gözyaşlarını
Bir başkasını bulursun

Bağırdın duymadı mı?
Çağırdın gelmedi mi?
Sana değer vermedi mi?
Sil artık gözyaşlarını
Bir başkasını bulursun

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir Bayram Arefesi

Bir bayram arifesi,
Evde mutlu bir telaş
Çörekler, börekler,
Baklavaya oldu arkadaş!
Bir odaya gizlendi,
Anahtarı oldu sırdaş.
Niçin mi?
Çünkü yarın bayram
Evet  yarın bayram
Annenin biricik
Oğlu gelecek,
Gelini gelecek,
Hele küçük torun
Bilmiyorum ne tür
Öpücük verecek.
Büyükçe bir sofra
Kurulup, etrafını
Bütün aile saracak.
Kapılar tıkırdadıkça
Ziyaretçiler alınacak.
Küçükler,
Büyüklerin ellerini öpecek
Büyükler küçüklere
Özenle hazırlanan
Haçlıktan verecek
Ve böylece bayram
Bayram olacak.
Bu hayaller
Böyle devam ederken,
Anne kabına sığmıyor
Pencere önünde oturup
Evladına kavuşacağı için
Sevinçten ağlıyor.
Evet ağlıyor
Ama bu ağlama
Pek  hayra alamet olmuyor.
İçini bir acı sarıyor
Bir telefon edin yavruma diyor
Baba gözlüğünü takıyor
Numarayı araya araya buluyor
Dikkatle  rakamlara tuşlayıp,
Ahizeyi anneye veriyor
Oğlunun sesini duy diyor
Anne, yavrum neredesin,
Gözlerim yolda kaldı derken
Telefon birden kapanıyor
Tekrar telefona tuşlanıyor
Ama açan olmuyor
Tekrar tekrar deneniyor
Nihayet açılıyor.
Derin oh çekeyim derken,
Birde bakıyor,
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Telefondaki ses yabancı
Sende kimsin be adam,
 Demeye kalmıyor…
Şu plakalı araç,
Kaza yaptı
Anne- baba öldü
Bir çocuk yaralı…deyiveriyor.
Ahize elinde olan anne
Birden yere yığılıyor
Yığılış o yığılış
Bir daha olmuyor kalkış.
*
Keşke görevlileri
İyice eğitseydik
Acı haber verirken,
Aman dikkat edin diyebilseydik
Ani haberle kalbine yenik düşen anneyi,
Oğluyla, geliniyle defnetmeseydik…!
Çünkü tam öğretemedik
Öğrenciye, veliye.
Kamudaki görevliye
Acı haber telefonla pat diye
Asla verilmez diye…(

Mahir Odabaşı
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Bir Düdük Bulunmalı

Ne şarj ister, ne  pil,
Bedava iletişim aracı,
Kadri kıymetini bil
Deprem olduğunda,
Enkazda kalırsan,
Sesini duyurursun.
Trafik kazası yapsan,
İlk yardım alırsın
Issız parktan geçerken,
Tehlikeye maruz kalsan,
Bir  düdük öttürünce,
Çevredeki insanların
Dikkatini çekersin,
Ve  güvene geçersin
Kargaşa durumunda,
Ortamı sakinleştirirsin
O halde; uyarıyorum,
Küçük büyük herkesin,
Cebinde, çantasında,
Arabası varsa yanında
Bir düdük bulunmalı.
Bu noktada Japonya,
Hep örnek alınmalı…
Basit bir düdük
Ne işe yarar demeden
Her türlü afetlere,
Hazırlıklı olunmalı…
Benden söylemesi
Yanımızda daima
Bir düdük bulunmalı..
Hala bulundurmayanlar,
Afetler namına
Bir kez daha
Uyarılmalı…
(18.07.2010)

Mahir Odabaşı
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Bir Hüzün Düşer Gönlüme, Ağlarım !

Ne kadar yakın olsak ta ölüme
Söylemek çok zor gelir dilime
Bakınca gidenlerin son haline
Bir hüzün düşer gönlüme, ağlarım!

Kimi hastanede kimi mahpushanede
Kimi de huzur evinin mahzun köşesinde
Verirken son nefesini Azrail’in önünde
Bir hüzün düşer gönlüme, ağlarım!

İstersen Karun kadar mala mülke kon
Ahirde ise, hiç yaşanmamış gibi bir son
Düşününce, yine toprağın altına gidiyorum
Bir hüzün düşer gönlüme, ağlarım!

Gel be kardaş, gel be arkadaş üzme beni
Bak çevrene, kimler vardı kimler kaldı hani?
Görünce mezar başında, dargınken gözyaşı dökeni
Bir hüzün düşer gönlüme, ağlarım!

Değmez Mahir değmez, kırmaya kırılmaya
Ufak tefek öyle her şeye birbirimize darılmaya
İhtiyaç olduğunu düşünce daha çok sarılmaya
Bir hüzün düşer gönlüme, ağlarım!

Mahir Odabaşı
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Bir Hüzün Düştü Gönlüme

Ne kadar yakın olsak ta ölüme
Söylemek çok zor gelir dilime
Bakınca gidenlerin son haline
Bir hüzün düşer gönlüme

Kimi hastanede kimi mahpushanede
Kimi de huzur evinin huzursuz köşesinde
Verirken son nefesini Azrail’in önünde
Bir hüzün düşer gönlüme

İstersen Karun kadar mala mülke kon
 Ahirde, hiç yaşanmamış gibi bir son
Düşününce, yine toprağın altına gidiyorum
Bir hüzün düşer gönlüme

Gel be arkadaş, gel be kardeş üzme beni
Bak çevrene, kimler vardı kimler kaldı hani?
Görünce mezar başında, dargınken gözyaşı dökenleri
Bir hüzün düşer gönlüme

Değmez Mahir değmez, kırmaya kırılmaya
Ufak tefek öyle her şeye birbirimize darılmaya
İhtiyaç olduğunu düşünce daha çok sarılmaya
Bir hüzün düşer gönlüme
                 (Mahir Odabaşı)

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir Kadınlar Günü Daha Böyle Geçti

Gün sizin gününüz dediler,
 Bol keseden nasihat verdiler
 Ama evdeki şiddeti önleyemediler
 8 Mart kadınlar günü böyle geçti

 Anasınız, bacısınız, eşsiniz dediler
 Öğle üzeri sokakta yürürken ötelediler
 Akşamda haberlerde cinayet gösterdiler
 8 Mart kadınlar günü böyle geçti

 Gözlerinizden akan yaşlar duracak dediler
 Afaki vaatlerle gönül testimize su serpelediler
 Ne yazık ki, özümüze inmeyi beceremediler
 8 Mart kadınlar günü böyle geçti

 Karnınız tok, sırtınız pek olacak dediler
 Sonra da 8 Marta bizleri hapseylediler
 Bir gün neyinize yetmez hanım efendiler
 8 Mart kadınlar günü böyle geçti

 MAHİR demedi mi, 8 Mart sana yetmez kadın
 Ayşe, Fatma, Handan, Nimet olmuş fark etmez adın
 Erkek çocukları yetiştirirken topyekün atılmazsa adım
 8 Mart kadınlar günü böyle geçti
 (Mahir Odabaşı -9.3.2014)

Mahir Odabaşı
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Bir Mesaj

Yıllar sonra,
Bir arkadaşımdan mesaj gelmiş
Mesajında:’’hayat beni yordu’’ demiş,
Ve eklemiş:’’bilirsin ben içkiye müptela idim,
Eşimin, çocuklarımın başına hep bela idim
Eşim dayanamadı evi terk etti,
Kızım hayırsızın birine gitti,
Oğlum bu düzene isyan etti,
Ticari hayatım bir bir bitti,
…………………….,
Ne kadar yalvardımsa,
Emeğim (!)  boşa gitti
Şimdi yalnız yaşıyorum,
Virane  bir köşede
…………,
Hatırlarsan
Asker ocağında,
Arkadaşlar anlatırken,
Ben dinlemek istemezdim,
İtiraf edeyim onları da pek beğenmezdim
Şimdi anladım ki, anlattıkları çok çok doğruymuş
Lakin geç idrak ettim, gerçekten bu  şişe de huzur diye bir şey yokmuş..!

(16.01.2012)

Mahir Odabaşı
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Bir Şey Diyemiyorum Baba...!

Köyden gelince şehre,
Sanki dereden düştüm nehre,
Zorla sokuyorlar insanı küfre,
Bir şey diyemiyorum  baba!

Kimse  kimseye hatır sormuyor,
Selam veriyom  yarısı almıyor,
Vallaha Köyümüz gibi olmuyor,
Bir şey diyemiyorum  baba!

Her taraftan insanlar gelmiş,
Apartmanlar iç içe girmiş
Bağırsam rahatsızlık verirmiş,
Bir şey diyemiyorum  baba!

Çarşıda ihtiyaç gidereyim desem
Bir  saat   sağda, solda yer  arıyorum
Aha buldum derken, tekrar soruyorum
Bir şey diyemiyorum  baba!

İçtiğimiz su para, gittiğimiz tuvalet para
Yürüsek te maaşın  yarısı gidiyor yine yola,
Aklım ermiyor nasıl geçiniyor fakir fukara
Bir şey diyemiyorum  baba!

Eşimizi, dostumuzu unutturuyorlar,
Hanımlar bize çocuk avutturuyorlar,
Köyden daha iyi diye yutturuyorlar,
Bir şey diyemiyorum  baba!

Bir gün bakıyorum işçiler yürüyor,
Bir gün bakıyorum  memurlar yürüyor,
Uzaktan seyretmek zevkli oluyor,
Bir şey diyemiyorum  baba!

Köyde  yürüyerek giderdik okula,
Şimdi servis götürüyor uzağa, yakına
Yine de mutlu değil çocuklar bu bakıma,
Bir şey diyemiyorum  baba!

Köyde bağdan, bahçeden  bıkardık,
Simdi soğan dikmek için, iki saksı aldık
Anlayacağın, toprağa muhtaç  kaldık,
Bir şey diyemiyorum  baba!

Şehirden gelenler köyümüzü  beğenmezdi,
‘Öf- püf  kokuyor’ diyerek ahıra girmezdi,
Şimdi çocukları evde kaplumbağa  besliyorlar,
Bir şey diyemiyorum  baba!

Mahir Odabaşı
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Bir Yaşlının Günlüğü..!

Bebeklik, çocukluk,  gençlik,
Olgunluk, ihtiyarlık ve  yaşlılık
Çöldeki kuyudan  çıkan su misali,
Başlangıç gürken, sonuç kuruyor,
Bir ömür böyle, yavaş yavaş eriyor
Yaşlılıkta gözlerin feri azalıyor,
Elde baston, adımlar kısa kalıyor
Hayat arkadaşın zamansız gidiyor,
Ahir ömür, aç, tok devam ediyor,
İlk zamanlar biraz ilgileniyor  çocuklar
Oğlun, kızın, gelinin, damadın derken
Zamanla teker teker  senden kaçıyorlar
Yalnızsın artık, elinden kimse tutmuyor,
En sadık dostun asan, seni hiç bırakmıyor
Şöyle bir düşünüyorsun, çocuklara bakarak
Ve samimiyetle diyorsun,  Ey büyük Allah!
Kalabalık içinde yalnız yaşayan bu adama
Üç gün yatak, dördüncü gün  ver kara toprak
Duan özel zamana denk gelip, olursa makbul,
Ruhunu teslim etmek için artık  hazırda dur,
3’ncü gün yatakta ayrı bir gariplik çöküyor,
Dudağın kururken,yalnızlıktan insan ürküyor
Beş  gün sonunda apartmanı  pis  koku sarıyor
Rahatsız olanlar hemen 155 polisi   arıyor
Polisler nezaketten kapının ziline basıyor.
Kapıyı açıp para almak için, çilingir koşuyor
Ruh bedenden çıkınca, ne kötü koku böyle
Elde eldiven, yüzde maske alıyorlar  sedyeye
Kapı bir komşum, öldüğümü yeni anladı düşünsene!
Lisanı halimle diyorum: Sesimi duy ey gençlik!
Şu  alemde, bitmez sandığınız  hayat bu işte
Az kalsın farelere yem olacaktım, bu gidişle..!
                                  (30.09.2010)
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Bir Zamanlar Mektuplarımız Vardı...!

Mektuplar,
             Bir zamanlar,
             Türkülere, şarkılara,
             Şiirlere konu olmuş…
             Gurbeti yakınlaştıran,
             Hem de faturası olmayan,
             En güzel iletişim aracıydı.
             İtina ile yazılır veya yazdırılır,
             Zarfa konur,  postaya verilir,
             Sevdiklerimizden bu mektubun,
             Cevabını getirecek postacının yolu,
             Her gün ayrı bir özlemle gözlenirdi.
             Ya şimdi,  Öyle mi?
             *
             Ev telefonu,
             İş telefonu,
             Cep telefonu 1,
             Cep telefonu 2,
             Hanımın cep telefonu,
             Çocukların  cep telefonu,
             Küçük bir dünya olan Internet,
             En kısa haberleşme aracı…
             Anında dünya sizinle…
             Fakat yazı yazmayı unuttuk,
             Mektubu hayatımızdan silince.
                    *
             Şimdi zaman değişti,
             Tabii her teknolojinin,
             Birde faturası olacak.
             Eğer postacı bizim evin,
             Bizim işin, adresini soruyorsa,
             Ya ev telefonu faturası,
             Ya iş telefonu faturası,
             Ya cep telefonu faturası,
             Ya hanımın telefon faturası,
             Ya çocukların telefon faturası,
             Ya Internet faturası,
             Yada viza kart faturası,
             Getirmiştir muhtemelen.
             O halde hazır olun,
             Geciktirmeden  ödemeye…
             O zaman söyler misiniz bana,
             Eskisi gibi özlemle pencereden,
             Postacın yolunu nasıl bekleyeyim ben.!
             *
             Bu işin maddi yönü.
             Birde manevi yönü var,
             Bedava hatlar nedeniyle,
             Boşa giden kıymetli  anlar.
             Ya sağlık yönünden yorumlar.
             Belki de gelecekte yaşanacak,
             Bilinçsizlik nedeniyle büyük hüsran!
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             *
             Alanında bir uzman;
             Gelecek on yılda  ülkede,
             Sakat çocukların sayısı artarsa,
             Sakın  şaşırmayınız,  diyor.
             Hamile bayanların uzun süre,
             Cep telefonu ile konuşması,
             Bunun için, acı fatura oluyor.
             *
             Şimdi biraz düşünelim, bu işin hem maddi yönü,
             Hem de manevi yönü var.Belki maddi yönü,
             Telafi edebilir.Ama manevi yönü,
             Zor bir ihtimal.Tabii tercih size ait,
             İster sınırsız konuşmaya devam,
             İsterseniz azında kılın karar.
             Ama şu bir gerçek ki;
             Hem maddi, hem manevi
             Faturalar çok kabardı,
             Mektuplar  unutulup,
             Telefonlar çoğalınca,
             Vesselam….

Mahir Odabaşı
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Bizim Eller, Güzel Eller

Bizim eller hep güzel,
İster yazın gel, ister güzün gel,
Korkma sonbaharda, kışta da gel,
Bizim eller güzel eller

Denizimiz yok, barajımız var,
Havaalanımız yok, karayolumuz var,
Yurdun her tarafına ulaşımımız var
Bizim eller güzel eller

Başkente yaklaşık üç - dört saat,
Sabah git, akşam gel evinde yat,
Çok pahalı değil, normal hayat,
Bizim eller güzel eller

Şehir merkezi düz, insanı yormaz,
Çalışmak isteyen az çok işsiz kalmaz,
Buraya gelen kolay kolay ayrılmaz,
Bizim eller güzel eller*
                      (01.07.2010-05.15)
* Çorum yöresi

Mahir Odabaşı
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Bizim Köyde

Çeşmeye pınar,
Çok ağlayana ölün mü var?
Şehre gidecek geline, kocan kızar
Derler bizim köyde

Çorbaya aş, tarla başına kaş
Davar köpeğine Karabaş
Hızlı yaşayana ise yavaş oğul yavaş
Derler bizim köyde

Hatice’ye Hacca,
Kerziban’a Kerzik
Gelin olacak kıza iste çok bilezik
Derler bizim köyde

Yaşa tevellüt, fakire züğürt
Hareket ettirmeye yürüt
Koşmaya söört
Derler bizim köyde

Kayınpere kaynata,
Turp varken aşın yanında yenmez salata
Büyükleriyle dalga geçenlere ise fırlatma
Derler bizim köyde

Mahir Odabaşı
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Boğul-ma

Üç tarafımız denizlerle çevrili
Kaçımız biliyor doğru yüzmeyi
Suya girince aşıyorsa çizmeyi
Aman dikkat et kardeşim

Irmakta, denizde, barajda
Sahiller çekicidir her yazda
Girenler bazen çıkamaz da
Aman dikkat et kardeşim

Kimi dalgalarda kaybolur
Kimi akıntılarda yok olur
Kimi de İki girip tek olur
Aman dikkat et kardeşim

Serinlemek için suya girdiğinde
Cesaretli olursun yüzme bildiğinde
Dibe vurursun dönek geldiğinde
Aman dikkat et kardeşim

Her yıl onlarca insan boğulur
Arkalarından gözyaşı sel olur
Biraz duyarlı olun ne olur
Aman dikkat et kardeşim

ODABAŞI der tedbiri elden bırakma
Güvensiz alanda sakın suya dalma
Pisipisine boğulanlardan olma
Aman dikkat et kardeşim
  (Mahir Odabaşı /çorum-19.8.2013)

Mahir Odabaşı
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Boğulmamak için

Sahilleri seyrederken
Bende denize girsem derken
Çevrede uyarı levhaları varken
Aman dikkat et kardeşim

Bebekler baraj kenarında oynarken
Top yuvarlanıp suya kadar varırken
Almak için çocuklar uğraşırken
Aman dikkat et kardeşim

Baraj kenarına pikniğe giderken
Arabanı yamaca park ederken
El frenini çek aracı terk ederken
Aman dikkat et kardeşim

Irmak kenarında balık tutarken
Kendini sağlama al, suya olta atarken
Birçok insan zarar görür bakarken
Aman dikkat et kardeşim

Artık gündemden düşsün boğulmalar
Ağlamasın arkadan analar, babalar
Bir tek önerim var, sesimi duyanlar
Aman dikkat et kardeşim
      (Mahir Odabaşı / 19.8.2013)

Mahir Odabaşı
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Boş Ver, Unut Gitsin (!)

Topraklarımızın % 99 deprem bölgesi olduğunu,,
Nüfusumuzun % 95 ‘nin buralarda kaldığını,
81 ilden 56’sının afet açısından risk aldığını,
Boş ver unut gitsin! Boş ver unut gitsin..!

Depremlerde doğalgazın  tehdit olduğunu,
Yangın merdivenlerinin, görüntü de kaldığını,
Toplumda temel afet bilincini zayıf bulduğunu,
Boş ver unut gitsin! Boş ver unut gitsin..!

Sivil savunmacının uyarmak için çalıştığını,
Afetzedelerin toza, toprağa karıştığını,
Yolda yaya  yürüyebilmenin bile zorlaştığını,
Boş ver unut gitsin! Boş ver unut gitsin..!

İnsanların yardımları ihtiyacı kadar almadığını,
Telefonları çok meşgul edip, iletişimin olmadığını
Yetim kalan çocukların göz yaşının  durmadığını,
Boş ver unut gitsin! Boş ver unut gitsin..!

Deprem yönetmeliğine harfiyen uyulmadığını,
Denizden gelen kuma hesap sorulmadığını,
Bilerek ihmali olanların, asla iflah olmadığını,
Boş ver unut gitsin! Boş ver unut gitsin..!

ODABAŞI der, unut git dedimse sakın inanma bana,
Unutmak kolay mı,  baksana depremlerde giden cana,
Amacım  küçükte olsa  mesaj verebilmek şu topluma,
Lütfen; duyarlı olalım depremlerde ağlamasın hiçbir ana…!
                                                                             (23.10.2010)

Hikayesi: depremlerde yaşananları hemen unutuveriyoruz

Mahir Odabaşı
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Boşluk

İnsan bazen bir boşluğa düşer
Sığınacak emin bir liman arar
Lakin dev bir dalga gelir
Tam tutunacağım derken
Ayağı  kayar, geri düşer
Ağlar... ağlar

Son bir ümitle,
Elinden tutacak bir el arar
İmdat der, bağırır, çağırır
Ama nafile... bulamaz
Ağlar... ağlar

Dünya bu, menfaat üzeredir
Hele bir boşluğa düşmeye dur
Kurt dumanlı havada yürür
Bir darbe de ondan yer
Ağlar... ağlar

Sonra aklı başına gelir
Şair haklıymış der
Ama geç kalır
Ağlar... ağlar

O halde,
Sıkı tutun hayata
Sakın düşme boşluğa
Düşersen de her uzanan ele sarılma
Cicili bicili suni iltifatlara aldırma
Ve akıbet ağlama... ağlama
Bunlar doğru sözler, darılma
                       (Mahir Odabaşı-2.11.2013)
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Böyük Şeeeer

Merhaba,
………..,
Günaydın,
………….
Hayırlı sabahlar,
………………..,
İyi günler beyim,
………………..,
Selamün aleyküm,
………………….,
Sabahı şerifleriniz hayrola,
………………………………..,
- Ula oğul: bir haftadır buradayım,
Bu adamlar hiç bir dilden anlamıyo,
Her halde dilsiz, sağır ve görmüyo..!
- Yo baba: adamlar sapa sağlam,
Hepsi bizim apartmanda yaşıyo..
Herkes kendi işiyle uğraşıyo…
…………………………………,
Unutma, burası böyüüük şeeeer..
Köyden gelen bile altı ayda deşiyo..
Ve her biri  bu düzene alışıyooo..
- Deme yaa..!
- Valla öyle
- La oğlum, başlarım böyle böyük şeree…
  Sanki mübarek açık bi.. hapishane
  Kak şu garîn gönünü yap ta,
  Köyümüze  tez elden geri gidelim,
  Adam gibi, komşularla  bi sohbet edelim
  ………………………………………….,
- Baba, burada herkes şunu söyler:
 ‘Zaman sana uymazsa, sen zamana uyuver’
  Boş ver, sende onlar gibi selamsız oluver..!
  Köye geri dönmek hiç olmaz, el alem ne der?
                                                      (17.01.2012-06.30)

Mahir Odabaşı
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Bu Arefe de Unuttuk Seni kayınbaba

Dünya meşguliyeti içerisine biraz fazla daldık,
İzinleri tatil beldelerine gidecek şekilde aldık
Bu Arife günü de seni unuttuk kayınbaba,
Kabrinde duasız bıraktık ama kusura kalma

Kızın diyor: ‘babam çok emek verdi bizim için’
Bizde teşekkür ettik canım, bıraktığın mal için
Bu Arife günü de seni unuttuk kayınbaba,
Kabrinde duasız bıraktık ama kusura kalma

Bilirim gönül dünyanda sitem etsen de,
Beddua edemezsin, kızın için acırsın bize
Bu Arife günü de seni unuttuk kayınbaba,
Kabrinde duasız bıraktık ama kusura kalma

Darılmadın demi, ilgisizliğimize
Söz emekli olunca çok geliriz kabrine
Bu Arife günü de seni unuttuk kayınbaba,
Kabrinde duasız bıraktık ama kusura kalma

Kabirde kurtlar, dünyada damatlar seviniyor
Bıraktığın gayrimenkullerin kirası tatilde yeniliyor
Bu Arife günü de seni unuttuk kayınbaba,
Kabrinde duasız bıraktık ama kusura kalma

‘Bey, Allah’tan hayırlı damat iste’ dedikçe kaynana
Dermişsin, ‘makamı yüksek olsun derine dalma’
Bu Arife günü de seni unuttuk kayınbaba,
Kabrinde duasız bıraktık ama kusura kalma

Aslında özde pekte fena birileri değiliz,
Ne yapalım, mezarın köyde tatili bölemeyiz
Bu Arife günü de seni unuttuk kayınbaba,
Kabrinde duasız bıraktık ama kusura kalma

ODABAŞI der, her ne makamda olursan ol,
İstersen kabir ziyareti için, bulunur bir yol
……………………………………………………………….,
Duanın kabul olacağı tutar, aman dikkatli ol
Özünü unutma, senden olsun uzayan kol

                                      (Mahir Odabaşı - Çorum / 7.8.2013)

Mahir Odabaşı
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Bu Bayramda Yine Bana Ağlamak düştü

Bayramlar kimine sevinç, kimine acı
Benim için ta Arifeden başlıyor sancı
Öz evlatlarım, bana karşı yapıldı yabancı
Bu bayramda, yine bana ağlamak düştü

Şartlar oluşunca, ayrılık artık hak oldu
İki yavrumda annesinin yanında kaldı
Çocuklara demiş: babanız bizi kovdu
Bu bayramda, yine bana ağlamak düştü

Kalabalıklar içerisinde yalnızım
Artık bana, bayram şekeri değil lazım
Elimi öpecek yavrularıma muhtacım
Bu bayramda, yine bana ağlamak düştü

Benim de körpe kuzularım vardı
Şimdi benden çok uzaklarda kaldı
Bayramlıklarını, bilmem ki kim aldı?
Bu bayramda, yine bana ağlamak düştü

Acı haber, tatlı dille verilmez ki,
El çocuğu yavrun gibi sevilmez ki,
Yaşamayan bu hasreti bilmez ki,
Bu bayramda, yine bana ağlamak düştü

Bu gece rüyamda küçük kızımı gördüm,
Ağlayarak dedi: ’hani baba bizi seviyordun,
Seni çok özledik,  arayıp sormuyorsun, niçin?
Dedim: ’Kızım izin vermiyorlar, sizi görmem için’
Bu bayramda, yine bana ağlamak düştü

Anneler bilirim, çocukları için kendini heba eder,
Anneler bilirim, kendisi için çocuklarını heder eder
Dünya hali bu, bana da yazılmış ikincisi gibi kader
Bu bayramda, yine bana ağlamak düştü

MAHİR der,  anne annedir, baba babadır unutulmasın
Ne olur, boşanmalarda çocuklar öç almak için tutulmasın
Birde onların yanında, anne- babaya pervasızca atılmasın
Bu bayramda, yine bana ağlamak düştü
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Bu Bayramda, Bana Ağlamak Düştü

Bir bayram arifesi çekip gitti
Gidiş o gidiş, dönmedi terk etti
Hadi bana kızdın, çocuklar ne etti?
Bu bayramda, yine bana ağlamak düştü

Sen rahmetli olalı üç yıl oldu anne,
Babam evlendi, evimize girdi üvey anne
Beni eskisi gibi sevemiyor, korkuyor mu ne?
Bu bayramda, yine bana ağlamak düştü

Sevgi evlerinde büyüyen, yetim - öksüz bir çocuğum
Dünyada yok ailemden elini öpebileceğim bir büyüğüm
Devlet baba, çok iyi bakıyor ama ben yine hüzünlüyüm
Bu bayramda, yine bana ağlamak düştü

Hanım öleli, tam tamına on sekiz yıl oldu
Bu zamana kadar ne arayan, ne de soran oldu
Keşke bizimde bir çocuğumuz olsaydı, ne iyi olurdu
Bu bayramda, yine bana ağlamak düştü

Huzurum kalmadı oğul, huzur evinde
Sonraki gelişine beni de götür kendi evine
O ne oğul, uğramaz oldun, izin çıkmadı mı ne?
Bu bayramda, yine bana ağlamak düştü

Bir hiç uğruna düştüm hapishaneye
Birde müebbetle yargılandım, ne hikmetse!
Açık görüş var ama sen hastasın gelemezsin anne
Bu bayramda, yine bana ağlamak düştü

Yıllar önce köyümden gelin çıkıp geldim gurbet ele
Hasta annemi gördüm rüyamda, ağlıyordu dün gece
Eşime anlattım, ‘ölürüm de göndermem dedi memlekete’
Bu bayramda, yine bana ağlamak düştü

Para kazanmak için geldim Almanya’nın Münih iline
Kader bir daha göndermedi beni, doğduğum köyüme
Efkârlanıyorum bayramlarda hüzünlü türküleri dinledikçe
Bu bayramda, yine bana ağlamak düştü

Oturunca kalkamıyorum, kalkınca oturamıyorum
Ne yapayım, yaşlılık hali istesem de sağlıklı olamıyorum
Ev dip köşe temizlik istiyor ama ben yapamıyorum
Bu bayramda, yine bana ağlamak düştü

Dün İran’da, Irak’ta bugün Suriye’de, Mısır’da
Kardeş kardeşi vurdu, vuruyor sinsice oynanan oyunda
Üzülüyorum, İsrail tuzak kurarken, Müslüman uyuyor da
Bu bayramda, yine bana ağlamak düştü
                                  (Mahir Odabaşı /Çorum - 3.8.2013)
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Bu Kasılma Niye, Be Kardeşim!

BU KASILMA NİYE BE KARDEŞİM!

İster az yaşa, istersen daha çok,
Bilki, gittiğin yolun dönüşü  hiç yok,
Mütevazı ol, kibirlenmeye gerek yok,
Öyleyse; bu kasılma niye, be kardeşim!

Has bel kader sen amir olmuşsun,
Ben de sıradan, sade bir vatandaş,
Kabirde ikimizin başına da konur taş,
Öyleyse; bu kasılma niye, be kardeşim!

Azrail bir gün sana da gelecek,  bana da,
Deniz de, hava da, ya da karşılarız karada,
Merak ediyorum, halimiz ne olacak o sırada,
Öyleyse;  bu kasılma niye, be kardeşim!

Eğreti saygıdan, dürüst kabalık iyidir,
Birincisi menfaate, diğeri  hep bakidir.
Emekli olunca anlar insan, bu ne haldir?
Öyleyse; bu kasılma niye, be kardeşim!

Bakarsın  zamanla yaşlanıverirsin,
İş bittikten sonra  uslanıverirsin,
Dikkat et, yoksa  geç kalıverirsin,
Öyleyse; bu kasılma niye, be kardeşim!

Vakit dolunca ben de girerim mezara,
Ayrım olmaz sen de girersin  mezara,
Bilinmez belki  komşu oluruz orada ha,
Öyleyse; bu kasılma niye, be kardeşim!
                    (23.06.2010 -12.30)
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Bu Yörenin İnsanıyız

‘’Nerede olursak olalım,
 Biz bu yörenin insanlarıyız.
 Birbirimizi asla unutmamalıyız
 Çünkü gün gelir emekli oluruz
 Vatanı asliye döneriz,
 Dedik ya, biz bir birimiziz,
 Bazen bir parkta selamlaşırız,
 Bazen de çay ocağında çay içeriz,
 Hastalansak, yatakta eski dostları yâd ederiz
.........................................................…,
 Önce rahmetli olanın cenaze namazını kılarız
 Vefasızlık yapmaz salından tutar kabristana uğurlarız
 Kim bilir belki de aynı ilin, ilçenin, köyün mezarlığında
 Komşu olur, kıyamete kadar yan yana yatarız.
 Dünya da yarım kalan sohbeti orada yaparız’’
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Büyükler Bakar Çocuklar Kaçar

Anne - baba çocuklarını büyütür,
Gün olup kırt kanaat zor geçinir
Lakin sizden bıktım deyip yüksünmez.
Fedakarlık hep kendisinden olur, eksilmez
Ahirde çocuklar anne babalarına kerhen bakar
Sabır deposu zamanla bir bir  boşa akar
Depo boşalınca da merhamet kalmaz surat asar,
Yaşa nasıl yaşayabilirsen evinde……………..!
                                                                    (06.02.2012)
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Cahil Anneden Öğretmene Mektup!

Öğretmenim;
          Bir çiçek yetiştirdim,
          Aldım  sana  getirdim,
          Bundan sonra sana emanet.

          Aman  darılma isteklerime,
          Ana yüreği dayanmıyor işte,
          Dikkat et de çiçeğim solmasın,
          Soğuklarda üşütüp hasta olmasın,
          Cesur olsun da korkak olmasın.

          Kendine güvensin, pısırık kalmasın,
          İlimden irfandan daim nasibini alsın,
          Güvenilir olsun, dolaşık olmasın,
          Dürüst olsun, ahlaksız olmasın,
          Çalışkan olsun, tembel kalmasın.

          Çağa ayak uydurup, ufku hep açık olsun,
          Avrupa’nın ilmini, fennini gecikmeden  alsın,
          Ama milli örf ve adetleri hep özünde kalsın.

Vatanı sevsin, hizmette geri durmasın,
          Bilmeden düşmanın safında yer almasın,
          Sakın ha,  Yurduma ihanette bulunmasın.

          Yapacağı işlerde, hep mükemmeli arasın,
          Tok gözlü olsun, fırsat bulunca çalmasın,
          Yangınlara kar olsun, muhtaçlara var olsun,
          Doğal afetlere hazırlıkta aman fire vermesin.

          Konu vatan olursa, canını asla esirgemesin,
          Ezanın - bayrağın kadri kıymetini bilsin,
          Türkiye Cumhuriyetini gönülden sevsin,
          Büyüğünü tanısın, küçüğünü candan sevsin,
          Kendinde olan bilgiyi, çevresine de versin.

          Sağlığına dikkat etsin, kendini çürütmesin,
          Uyanık geçinip, saman altından su yürütmesin,
          Adil olsun, adaletten  hiç  taviz  vermesin,
          Makam sahibi olunca, vatandaşa sırt dönmesin.

          Mükafata hep yakınlarını layık görmesin,
          Cezayı hak etmişse,  yakını olsa da versin,
          İşinin  ehliyse,  düşmanı olsa esirgemesin,
          Mazlumun elinden tutup, zalimin hasmı  olsun.

          Gerçek çevreci olsun, yeşile kıymasın,
          Hayvanları hep sevsin, onlara vurmasın,
          Daim tedbirli olsun, zarar görmesin.

          Sabırlı olsun, birden gönül kırmasın,
          Anlamadan dinlemeden gönül koymasın,
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          Çalışanı takdir etsin, aman egoist olmasın.

          Düğünde, cenazede sorumluluğunu bilsin,
          Mutluluğu da,  acıyı da paylaşıversin.

          Vaktinde işine gidip, vaktinde evine gelsin,
          Aile müessesini koruyup, kıymetini bilsin.
          Çocuklarına sahip çıkıp, kol kanat gersin.

          Öksüzün, yetimin  başını okşayıp sevsin,
          Elden, etekten düştüğümüzde bizleri hor görmesin,
          Bizler ölünce unutmayıp, mezarımıza ziyarete gelsin,
          Ana- baba  dostlarını terk etmeyip, kendi dostu bilsin.

         Ben cahilim öğretmenim, elimden başka ne gelsin,
         Bağışla beni öğretmenim, çok şey istedimse senden,
         Ama bu çiçek bir gün diken olursa ne ederim ben?
         Söyle öğretmenim, diken olursa  ne ederim ben…!
         Dünya zindan olur, üzülürüm, yaşayamam, biterim,
         Eğer buna sen sebep olursan, inan beddua ederim.

          O halde öğretmenim, ben, sen, toplum el ele verip,
          Bu çiçeği ve tüm çiçekleri  kurutmadan büyütelim,
          Artık nesil bozuluyor tezini, hep beraber çürütelim.

          Çürütelim ki;  gelecek günler daha  aydınlık olsun,
          Düşmanlar kahrından çatlarken, dostlar mutlu olsun…

          Artık ben gidiyorum öğretmenim, yolunuz açık olsun,
          Dileklerim unutulmasın, gönlünüzde bir yer bulsun.
          Yapacağınız  hizmetlerde, Allahım yardımcınız olsun.

          24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ, KUTLU OLSUN…!
          24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN…!
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Camilere Neler Girmeli

Camileri artık gidecek yerleri kalmamış,  arkadaş edinecekleri ortamlar bitmiş yaşlı
amcalara terk etmemek gerekir. Ayrıca camileri canlı tutacak olan cemaatlerdir.
Camilerde çocukları, gençleri gördüğünde insan daha mutlu olur.  Bu nedenle
camilerdeki faaliyetlerinde günün ihtiyaçlarına göre farklılaşması gerekir diye
düşünmekteyim. Bu farklılaşma yapılırken konusunda UZMAN olanlara bu alanda yer
verilmeli. En basiti sigaranın zararlarını vaiz hocamızdan dinlemekle, uzman bir
hekimden dinlemek çok farklıdır. Bu nedenle camilere neler girmeli başlığı altında
önemli gördüğüm bazı konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Gönül ister kader gülermiş
ama umarım ses getirir…

1. Deprem ve korunma tedbirleri girmeli. Cuma namazı öncesinde deprem
anlatılmalı ve akabinde uygulamalı olarak tatbikat yapılmalı. Bir ortaokulumuzda
seminer sonrası müdür beyin odasında otururken bir öğrenci geldi ve ‘’ Amca, bize çok
güzel anlatıyorsunuz ama bu anlattıklarınızı evde babamıza aktardığımızda bizleri
dinlemiyorlar. Ne olur babalarımıza siz anlatın. Depremlerde, yangınlarda babalarımızı
kaybetmek istemiyoruz’’ dedi.

Geçmiş yıllarda rahmetli Işıkara Hoca Kocatepe Camisinde depremi anlatmıştı. Bu
bağlamda bizde il müftülüğümüzün izin ve teşvikleriyle Çorum ulu camide sinevizyon
eşliğinde deprem ve korunmayı anlatınca, cemaatten çok olumlu tepki almıştık. Ama…
2. Yangından korunma ve doğru müdahale girmeli. Yangından korunma
malzemelerinin (YSC, yangın merdiveni vs.)   gerekliliği hayatın içinden örneklerle
anlatılmalı. Yangın söndürme cihazlarını doğru kullanımı tatbikatı yapılmalı.
3. Yıldırım düşmesi ve korunma girmeli. Dağda çobanlık yapan vatandaşın şehirde
Cuma namazına geldiğini ve o günde camide yıldırım düşme tehlikesi anında cep
telefonuyla konuşulmaması gerektiğinin anlatıldığını düşünelim. Bu uyarıyı çobanın
dağda uyguladığını farz edelim. Bir cümleyle bir çobanın hayatını kurtarabilir miyiz?
Kocaman evet…
4. İkaz – alarm sistemi girmeli. Cemaatin belki % 90’nı ilk defa duyacaktır.
5. Pratik ilk yardım girmeli. İşin uzmanı tarafından anlatılsa ne kadar faydalı olur.
6. Doğalgaz ve doğru kullanımı girmeli. Bilgisizlik nedeniyle onlarca insan hayatını
kaybediyor. Geçmişte ben bu konuyu bir camide anlattığımda cemaat çok memnun
olmuştu. Bunun yanında ne acıdır ki, doğalgaz reklamı (!)  yapıyor diye haksız eleştiriye
maruz kalmıştım…
7. LPG ve doğru kullanımı girmeli. Tutuşan piknik tüpünü balkondan atıyoruz.
8. Zehirlenme ve korunma girmeli. Soba – doğalgaz – ilaç ve kimyasallar
zehirlenmelerden korunma anlatılmalı.
9. Koruyucu güvenlik girmeli. Çocuklarımızın güvenliği ve evlerimizin güvenliği vs.
10. Trafik kurallarına uyma ve kavgasız iletişim girmeli. On araç park edilebilecek
apartman önüne beş aracı doğru dürüst park edemiyoruz. Kimsenin kimseye saygısı
kalmadı. Bir hiç uğruna trafikte onlarca kavga yapıyoruz. Cinayetler işleniyor…
11. Çevre temizliği, nezaket kuralları girmeli. Ev kazaları ve korunma girmeli. Sel –
boğulma- heyelan girmeli. Uyuşturucuyla mücadele girmeli. Ormanlarımızın muhafazası
girmeli. Sağlıklı beslenme girmeli. Bilinçli tüketici olmanın püf noktaları girmeli…

Bizler İHL ‘de okurken hocalarımız ‘’Çocuklar, camiler sosyal konuların, Müslümanların
ortak dertlerinin anlatıldığı ve hatta karşılıklı fikir telakkisinde bulunulduğu alanlardır’’
derlerdi. Yukarıda ana başlıklar olarak vermeye çalıştığım konular gündeme gelince
vaizlerimiz bir iki cümle ile de olsa işlemeye çalışıyorlar ama bu kesinlikle yeterli
değildir. Ben kendi adıma bir sağlıklı beslenmeyi vaizden değil de beyaz önlüklü
diyetisyenden – hekimden dinlersem daha çok etkilenirim. Yine gıda maddeleri alırken
dikkat edilecek hususları bir gıda mühendisinden dinlersem daha çok etkilenirim.
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Uyarılarını dikkate almaya çalışırım. Bu tür örnekleri çoğaltabiliriz.
Bu önerilerimi eleştirenler, işgüzarlık olarak yorumlayanlar olacaktır. Ama hiç önemli
değil. Ben kendi adıma bu tür noktalara kafa yoran, olası afetlerin afiyette atlatılması
için en azından maaş aldığım mesleğimin zekâtını verebilmek adına öneriler sunmaya
çalışan biriyim. Bunları yapmaya çalışırken de hiçbir beklenti içerisinde değilim. MEM
dışında da hangi kurumdan samimi bir davet alsam 7/24 emirlerine amadeyim. Çünkü
bizim inancımıza göre ‘’ Bir cankurtaran tüm insanlığı kurtarmış gibi olur’’ bundan daha
büyük nimet olmaz.

ÖZETİN ÖZETİ: İyi niyetle yapılan hiçbir önerinin zararı olmaz. Bu tür konularda
konferanslar düzenlendiğinde öğrenciler olmazsa salonlar bomboş kalıyor. Velilerimizi
okullara davet ettiğimizde merak edip gelen olmuyor. 300 kişilik salona 5-10 kişi
geliyor. O halde bizlerinde alternatif arayışlar içerisine girmesi lazım. Bunun da en
kolay yollarından biri yazılı – görsel basın ve her hafta on binlerce vatandaşımıza kolay
yoldan ulaşma imkânı sağlayacağımız camilerimizdir.

Diğer taraftan en azından merkezi camilerde demirbaş projeksiyon – perde sistemin
olmasını ve zaman zaman yukarıdaki konular için (vaizlerimiz bile kullanabilir)
kullanılmasını öneriyorum.

Geçmişte bizi Ulu cami ve Alaca Sebilullah cami cemaatiyle buluşturan İl müftü
yardımcısı Abdullah PAMUKLU ve il müftümüz Mehmet AŞIK hocalarımıza kalbi
teşekkürlerimi arz ediyorum.
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Cenaze Selası Duyunca

Cenaze selası,
Sizi bilmem amma,
Beni alıp götürür uzaklara
Hele birde müezzinin sesi
Yanıksa, Ağla babam ağla…
Ne zaman bu sesi duysam,
İçim bir an cız eder,
Acep kim öldü diye,
Bu gönül merak eder
Tanıdık biri değilse,
Allah rahmet eylesin,
Taksiratını affetsin der.
Birde tanıdıksa eğer,
Hak hukuk vardır diye,
Bir süre, içim içimi yer
Yaşarken helalleşmediğiyle,
Öldükten sonra helallik diler.
…………………………………………………..
Gizli bir ses, biraz geç kalmadın mı? der.
                                            (06.11.2010)
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Cennette 33 Yaş

saatin pillerini çıkardım,
zamanı durdurayım diye
duvar takvimlerini yırttım,
tarihleri unutayım diye
telefonu sessize aldım,
ses duymayayım diye,
televizyonu kapattım,
bi - haber kalayım diye,
interneti iptal ettirdim
akranları görmeyim diye,
resimleri bir bir yaktım,
maziyi hatırlamayım diye
aynaları tümden kırdım,
kendime bakmayım diye
ama hiç bir işe yaramadı,
zaman bir türlü durmadı
eskiden bir eser kalmadı
yaş kemale yürüdü yine
çaresiz kabullendim bende
şu üç günlük fani dünyada,
yaşayıp gidiyoruz böylece
……………………….......…,
ve akıbet inşallah
ölümle sıfırlanacak kilometre
33 yaş sabit kalacak cennette
yarab! sen nasip et hepimize
günahlarımızı affediver ip te,
Amin diyelim isterseniz birlikte
Amin...Amin....Amin...Amin....!
               (18.3.2012)
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Cep Telefonu

Telefonlar hem çok cep yakıyor,
Hem de sağlığımızdan sinsice kapıyor
O kadar ehli keyf oldu ki millet,
Büyüğü küçüğü elinden bırakamıyor

Gelecek on yılda, çoğalırsa sakat çocuklar
Şaşırmayın diye uyarıyor şimdiden uzmanlar
Risk grubu içinde en önemlisi  hamile bayanlar,
Bunu duyunca eyvah deyip gerçekten korkanlar
Bu döneminde olsun telefondan uzak kalmalılar
Yoksa iş işten geçerde, çok pişman olurlar………!
                                                                           (08.02.2012)
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Çadır Yangını

Deprem bölgesine,
Çadırlar kurulmuş sıra sıra,
Üşümesinler diye dağıtılmış soba
Kaç çocuk can verdi çadırda yana yana
Bu  da  ayrı bir afet  türü, ayrı  bir  facia
Sorumlusu   afetler  mi,  afetzedeler  mi,
Yoksa, …………………………………? ,
Ben anlayamıyorum, sen anlayabilirsen anla..!
Gelecekte yaşayabileceğin depremlerden sonra,
Enkaz altından kurtulup ta, küçücük çadırda yanma!
                                                                                  (28.01.2012)
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Çeker Giderim

Öbek öbek birikti gam,
Sende naz etme kaldıramam
Ya bir sabah ya da akşam
Çeker giderim
Bulaman

Her şeyin vardır bir sonu
Acaba var mı? Sonunda sonu
Ya bir sabah ya da öğle sonu
Çeker giderim
Bulaman

Sevgiyi koyarım cebime
Açılırım engin denizlere
Dönemezsem geriye
Çeker giderim
Bulaman

Tuhaf değil mi?
Seven sevilmez, sevmeyen özlenir
Ya bir sabah ya da akşam
Çeker giderim
Bulaman
(Mahir odabaşı / 12.12.2013)

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çekiyoruz İşte..!

İşe giderken,
Eve dönerken,
Yollarda,
Park olmayan,
Parklarda,
Kirli havayı
Teneffüs ederken,
Deniz şehrinde,
Denize girmeyerek,
Doğa şehrinde,
Betonlara boğularak,
Her gün başka biriyle
Tartışarak, kavga ederek,
Örf ve adetlerimizi unutarak,
Dostluklarımızı hiçe sayarak,
Mal mülk peşinde koşarak,
Ailemizi bir bir parçalayarak,
Depremlerde toplu zarar görerek,
Doğumunda, düğününde, ölümünde,
En yakın komşulardan –bi haber olarak,
Şaşalı şehirlerin yükünü çekiyoruz işte..!

Mahir Odabaşı
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Çeyizler ve İzdivac

önceden çeyizlere:
sevinçte, hüzünde bir yürek olunsun diye konurdu tek yastık
ya şimdi öyle mi? :
zora gelmeden ayrılın diye konuluyor çift  küstüm yastık
sonuç:
bir ömür boyu diye çıkılırken yola,
bir arpa boyu gitmeden veriliyor MOLA…
öneri:
çeyizlerde destek olmalı lisanı haliyle izdivaca-
(M:O.)

Mahir Odabaşı
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Çeyizlerin İzdivaca Etkisi

önceden çeyizlere:
sevinçte, hüzünde bir yürek olunsun diye konurdu tek yastık
ya şimdi öyle mi? :
zora gelmeden ayrılın diye konuluyor çift  küstüm yastık
sonuç:
bir ömür boyu diye çıkılırken yola,
bir arpa boyu gitmeden veriliyor MOLA…
öneri:
çeyizlerde destek olmalı lisanı haliyle izdivaca-
(M:O.)

Mahir Odabaşı
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Çilenin Açık Adresi Köylü Kadını

Sabah erkenden kalkıp yakar ocağın altını
Çocuklarına, kocasına pişirir sıcak tahrana aşını
Ellisinde olsa da altmışında gibi gösterir yaşını
Çilenin açık adresi köylü kadını

Helkeyi alıp iner dama, yalını verir mala
İneği sağmaya başlar vermeden mola
Birde ahırı kürür, dışarıda ki p.kluğa
Çilenin açık adresi köylü kadını

Öğlene ekmek bitmeden hamuru yoğurur
Katmerle-bükmeyle çocukları doyurur
Koşturmaca içerisinde epey yorulur
Çilenin açık adresi köylü kadını

Aşkı – sevdayı işte güçte yaşar
O da insandır, bazen sabrı taşar
Canı da çoktur, yine uzun yaşar
Çilenin açık adresi köylü kadını

Bağda –bahçede yapılacak işler çoktur
Hepsini saymaya kalksam imkan yoktur
Buna rağmen evi de gerçekten paktır
Çilenin açık adresi köylü kadını
Öğlene ekmek bitmeden hamuru yoğurur
Katmerle-bükmeyle çocukları doyurur
Koşturmaca içerisinde epey yorulur
Çilenin açık adresi köylü kadını

Aşkı - sevdayı özgürce yaşayamaz
Sırtındaki yük orantısızdır taşıyamaz
Çok büyük hayallere de pek dalmaz
Çilenin açık adresi köylü kadını

Sırtında güğüm, elinde bidonla eve su taşır
Yeni doğmuş buzağıya kıyamaz, sırtını kaşır
Avucunu açtırıp ta baksan her tarafı nasır
Çilenin açık adresi köylü kadını
Donları yıkamak için, köyün yunağa kurar kazan
Çimdirir çocukları, bite pireye vermemek için meydan
Arada bir fırça yer, kaynata – kaynana ve kocadan
Çilenin açık adresi köylü kadını

Bazen çocuklarını oturtup öğüt verir dizinin dibinde
Der ‘korkmayın, saçımı süpürge yapıp okuturum sizi yine
Sizde aman çok çalışın yavrularım benim gibi çekmeyin çile’
Çilenin açık adresi köylü kadını
Odabaşı der, tam anlatamam size gelip görmeyince
Şehirden gelen misafirlere bir başka durur el pençe
Çok üzülür, burun kırıştırıp da yemeği yenmeyince
Çilenin açık adresi köylü kadını
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Öyle ufak tefek hastalıklarda doktora gelmez
Şehirli kadınları gibi her gün çarşı pazar bilmez
Evlatlar unutmayın, bu anaların hakkı ödenmez
Çilenin açık adresi köylü kadını

Çocuklar bir bir gurbet ele gittiler
Ayakta zor dursa da Koca Çınarlar dertliler
Tarlayı - tapanı ekmeyip, nadasa vakfettiler
Çilenin açık adresi köylü kadını

Akşam olunca günün yorgunluğu biner sırtına
Yatsıya dayanamaz uzanıverir sobanın yanına
Biraz sonra dürter kocası, ‘karı, bir çay yapsana’
Çilenin açık adresi köylü kadını
(mahir odabaşı - çorum-12.10.2014)

Mahir Odabaşı
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Çin Malı Şiirlerim

Serbest piyasa
Zenginsen Japon,
Fakirsen Çin malı
Herkes bütçesine göre almalı
Ucuzun garantisi erken dolar
Ama o anlık ihtiyacı da savar
Önemli olan işinin görülmesi,
Niye veresin ki bütçeye zarar

Çarşı pazara baksana,
Japon malı yüz satarken,
Çin malı bin bir satıyor
Alan memnun satan memnun
Adam işini görüp kaldırıp çöpe atıyor
Zaten Çin malıydı deyip, üzülmüyor
Ben niye şiirlerim Çin malı diye üzüleyim ki?

Hep tartışılmış:
Şiir şiir için mi, yoksa avam için mi?
Ben avam için olanı severim arkadaş
Şiirlerimden zevk almalı, köylü vatandaş
İşte dostlar böyle, benim şiirlerim Çin malı
Japonlarla yarışamam, bunu herkes anlamalı
Derdi, tasası, kaygısı olan o an kendini bulmalı
Başka bir ifade ile şiiri köylü Ahmet A anlamalı
Ve demeli, bu yazan mutlaka beni tanımış olmalı
Okudukça, ağlamalı ağlamalı, şiire sıkıca sarılmalı
Yazara da Allah razı olsun deyip, bir dua yollamalı

Ben Çin malı şiir yazmayı seviyorum arkadaş
Hele bir de AĞLATTIN bizi derse sade vatandaş
O zaman benim de gözlerimden akar sicim gibi yaş
Beğenmeyen okumasın, yeter bana okuyan bir kaç kardaş
Ben Japon şiiri yazamıyorum, yazmak ta istemem arkadaş
Japon şiiriyle koyamam seksen yaşındaki ninemin gönlüne taş
(Mahir Odabaşı / 29.11.2013)

Mahir Odabaşı
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Çocuk İsterken

İsterken,
Her şeyin hayırlısı
Hele birde evladın
Ey çocuk bekleyen kadın
Hayırlısını dilemek olsun muradın
Eşine de söyle, aynısını o da arzulasın
Yoksa hayırsız çıkarda oturup ağlarsın
Akıbet ecelin gelmeden mezarı boylarsın

Mahir Odabaşı
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Çocuk Nimeti Ve Akıbeti

........... çocuk Allah'ın kula büyük bir nimeti,

........... bazen üzseler de hep saklıdır kıymeti,

........... çocuk evin hem neşesi, hemde bereketi,

........... çocuğu olmayanlar çeker derinden evlat hasreti,

........... bundan mahrum kalanlara rabbim versin, Eyüp hareketi,

........... inşallah cennette bulurlar, dünyada mahrum kaldıkları nimeti

......

........ evlat nimetini kolay bulanlarda mutlak BİLMELİ KADİR KIYMETİ

........... bilinmezse Hz. Allah sorar:'Kulum nasıl yetiştirdin verdiğim nimeti?

........... akabinde ne oldu, ezana, bayrağa, vatana, millete benim adıma hizmeti? '-

Mahir Odabaşı
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Çorum'un İncisi Osmancık

Oturdum sahile, seyreyledim şehri,
Obruk Barajı çok değiştirmiş nehri.
Sivrisinekte gitmiş, çekiliyor kahrı,
Çorumun incisi OSMANCIK!

İlçe tarihi eserlerle dopdolu,
İnşallah iyileşecek Kırkdilim yolu,
Gelsin artık gezmeye, tüm Anadolu,
Çorumun incisi OSMANCIK!

Kandiber Kalesi, şehrin göbeğinde,
Hoşgörü var, insanların  yüreğinde,
Koyunbaba Hazretlerinin dileğinde,
Çorumun incisi OSMANCIK!

Irmak kenarları bir güzel şenlenmiş,
Sahile Muhsin  Yazıcıoğlu parkı denmiş.
İlçe artık makûs tarihini yenmiş.
Çorumun incisi OSMANCIK!

Anadolu’nun en uzun köprüsü Koyunbaba,
Üzerinden geçenleri her türlü beladan sava,
Senin hasretin içimde, dinmeyen bir yara,
 Çorumun incisi OSMANCIK!

İlçe, Karadeniz ile İstanbul ortasında,
Eksik olmaz sazan balığı, avcıların oltasında,
Baltacı Mehmet Paşanın heykeli de burada,
Çorumun incisi OSMANCIK!

Akşemsettin Hazretleri müderrislik yapmış bir ara,
Modern dinlenme tesisleri olunca veriliyor  mola,
Yirmi dört saat ulaşım var, bu ilçeden sağa – sola,
Çorumun incisi OSMANCIK!

Bereketli olur, Osmancık pirinci sofrada,
Reklâma gerek yok,  işte her şey ortada.
Gün yüzüne çıkmayan daha neler var burada,
Çorumun incisi OSMANCIK!

Mahir Odabaşı
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Çözemedim

Ne gündüz dedim ne de gece
Okudum hayatı hece hece
Karşıma çıktı da bir bilmece
Çözemedim… Çözemedim!

Anlatmak kolay anlamak zor
Dost sandığın seni görür hor
Dedi, geleceği geçmişte gör
Çözemedim… Çözemedim!

Dün ak dediğine bugün kara diyor
Menfaati bitince hemen terk ediyor
Üstelik bir de çok dedikodu ediyor
Çözemedim… Çözemedim!

Yazılanın müsebbibi vardır elbet
Kalmadı eskisi gibi kadir kıymet
Bir de karışmış kin ile merhamet
Çözemedim… Çözemedim!

Mahir der, inanın doğrudur sözüm
Kimsenin makamında yoktur gözüm
Topladım, çıkardım, çarptım, böldüm
Çözemedim… Çözemedim!
                  (Mahir Odabaşı-2019)

Mahir Odabaşı
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Çözülmüyor

Ne gündüz dedim ne de gece
Okudum hayatı hece hece
Karşıma çıktı da bir bilmece
Çözemedim… Çözemedim!

Anlatmak kolay anlamak zor
Dost sandığın seni görür hor
Dedi, geleceği geçmişte gör
Çözemedim… Çözemedim!

Dün ak dediğine bugün kara diyor
Menfaati bitince hemen terk ediyor
Üstelik birde dedikodu ya gidiyor
Çözemedim… Çözemedim!

Yazılanlar boşuna değidir elbet
Kalmadı eskisi gibi kadir kıymet
Bir de karışmış kin ile merhamet
Çözemedim… Çözemedim!

Mahir der, inan doğrudur sözüm
Kimsenin makamında yoktur gözüm
Topladım, çıkardım, çarptım, böldüm
Çözemedim… Çözemedim!

Mahir Odabaşı
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Daha Erken  Derken

canım,
daha erken,
biraz gençliğimi,
yaşayım derken,
yaşı kemale ermiş,
akranı mı  gördüm,
kalabalık arasında,
omuzlarda tekbirlerle,
ulu mezarlığa giderken..!
ve dedim... Ey  nefsim,
silkelen ve kendine gel,
şimdi elinde fırsat varken...!

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Damatlara Mektup

Bir çiçek yetiştirdim, emaneti sana
Bilincindeyim sende emanetsin bana
İyi geçinin ki, kötü haberler ulaşmaya
Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,
Akıbet, bizi gözyaşına doldurma oğul!

Bugün ne isen, gelecekte yine o ol,
Para görünce değişeceksen şimdiden defol,
İçten pazarlıklı olma, hep açık yürekli ol
Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,
Akıbet, bizi gözyaşına doldurma oğul!

Anne-baba duasını al ama bizi de unutma
Ufak bir kızgınlıkta hemencik somurtma
Helalinden kazan, rızkına haram katma
Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,
Akıbet, bizi gözyaşına doldurma oğul!

Sen ben diye başlayıp boş yere konuşma
Lüzumsuz konuları uzatıp afakî tartışma
Zaman en iyi ilaçtır hiçbir zaman unutma
Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,
Akıbet, bizi gözyaşına doldurma oğul!

Sözde, nişanda, düğünde zorlaştırıp üzmedim,
Dürüst oldum yapmacık methiyeler düzmedim
Olur, olmaz şeylere mağaza mağaza gezmedim
Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,
Akıbet, bizi gözyaşına doldurma oğul!

Bacanaklarını abi kardeş bil, sakın kıskanma
Ben istediğimi yaparım da, yanıma kalır sanma
Sıkıntın olduğunda bizlerle paylaş asla utanma
Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,
Akıbet bizi gözyaşına doldurma oğul!

Genelde kız tarafı damatları yanına çekmeye çalışır
Ama sen dengeyi iyi tuttur, yoksa annen baban karışır
Gezen görür, yaşayan ölür, eden mutlak gereğini bulur
Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,
Akıbet, bizi gözyaşına doldurma oğul!

Ne ailenden laf getir, ne bizden onlara götür
Eşini ihmal etme, vaktinde gelip evine otur
Mahremini kıskan, yoksa söz gelir çatır çutur
Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,
Akıbet, bizi gözyaşına doldurma oğul!

‘En iyi okul tecrübedir ama masrafı çoktur’ derler
Bende tecrübemi aktarıyorum, bi zahmet dinleyiver
Aile reisi olarak ağırlığın olsun, dış işleri hallediver
Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,
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Akıbet, bizi gözyaşına doldurma oğul!

Eften püften şeylere kızıp, birbirinize darılmayın
Bir ömür boyu diye imza atıp, üç ay sonra ayrılmayın
Bayramları zindan edip, ana – baba bedduası almayın
Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,
Akıbet bizi gözyaşına doldurma oğul!

Evveli mutluluk olup, ahiri hüsran olmasın
İktisat edin ki, bütçeniz hiç daralmasın
Hele habersiz kefil olma, sonra kavganız olmasın
Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,
Akıbet, bizi gözyaşına doldurma oğul!

Bilirsin, ‘Ön tekerleği arka tekerlek takip eder’
Sen iyi bir eş olursan, çocuklarda seni takip eder
Dünyan kararmaz yolculuğunuz cennete kadar gider
Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,
Akıbet, bizi gözyaşına doldurma oğul!

Ömrünüzü anne- baba-çocuklar bir bir yemesin
Aman kendinize iyi bakın, sağlığınız eksilmesin
Sonra doktor doktor gezip, çare yok mu demeyesin
Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,
Akıbet, bizi gözyaşına doldurma oğul!

Ben merkezinde durma, biz merkezine inmeye çalış
Bazı mihraklar, son kale aileyi yıkmak için yapıyor yarış
O halde sehven kırarsan eşini, özür dile hemencik barış
Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,
Akıbet, bizi gözyaşına doldurma oğul!

Nişanda dostluk, düğün akabinde düşmanlık olmasın
Herkes yerini bilsin, destursuz aranıza dalmasın
Seninde diyeceğin varsa söyle, gizli kapaklı kalmasın
Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,
Akıbet, bizi gözyaşına doldurma oğul!

Mahir der, söylediklerim ülkemde, görüldü, duyuldu
Hoşgörü biterken, sabır elbisesi yavaş yavaş soyuldu
Parçalanan ailelerde olan hep çocuklara oldu
Sakın ola, çiçeğimi soldurma oğul,
Akıbet, bizi gözyaşına doldurma oğul!
                      (Mahir Odabaşı /03.11.2012-05.55)

Mahir Odabaşı
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Davamız Vardır Bizim

Asla günü birlik yaşamayız
Menfaat uğruna dinimizi satmayız
Dost aşına da hiçbir zaman hile katmayız
Davamız vardır bizim

Çoğalsa da piyasada yağcılar
Dolu bardağa bakmakta fayda var
Torunlara kalması için dostluklar
Davamız vardır bizim

Kutlu Nebi’dir bizim rehberimiz
Dil uzatanın dilini korkmadan keseriz
Kesemesek te hiç olmazsa küseriz
Davamız vardır bizim

Makamın önemi yoktur bizde
Allah – Muhammed aşkı hepimizde
Dışlanıp, bi çare çaldığımız günde
Davamız vardır bizim
(M. Odabaşı-15.5.2016)

Mahir Odabaşı
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Davu - Zurna  - Para

Davul, zurna;
Düğünlerin vazgeçilmez ikilisi,
Kurallara uygun olursa,
Severiz, çünkü eğlendirir hepimizi.
Ama şu gerçek mutlak bilinmeli,
Her örf, adet doğru olmaz.
Bir örnek vereyim size,
Her yerde aynısı bulunmaz.
Geçenlerde iştirak ettim,
Bir dostumuzun düğününe
Davulcu, zurnacı gelenleri,
Sık boğaz ediyordu yine.
Çoğu  utanmaya gelip,
Mecburen bahşiş veriyordu.
İşin daha da vahim yönü,
Yere atıldı 3-5 kağıt para
Bunu alacaktı davulcu ağzıyla.
Paranın etrafında oynadı,
Bir süre iki davulcu…
Değdi paraya ayakkabılarının kirli ucu.
Daha sonra davul ile yerlere yattılar,
Paraları ağzıyla teker teker kaptılar.
Davulcular, paraları birleştirdi ağzı ile,
İzleyenler diyordu ne güzel eğlence
O an düşündüm, inceden ince
Hiçte hoş gelmedi, bu eğlence,
Çünkü en tehlikeli mikropları taşır
Hijyen olmayan paralar bence.
Bundan mıdır bilinmez,
Paradan korkarız ailece.
Neticeyi kelam,
Böyle örf, adet olmaz
Acilen terk edilmeli,
Terk edilmezse eğer,
Cebren yasak gelmeli.
Bahşiş gönülden koparsa,
Usulüne uygun verilmeli.
Para çok tehlikelidir,
Bu husus mutlaka,
Herkesçe bilinmeli…
 (14.07.2010)

Mahir Odabaşı
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Dayanamam ki...

Gözümün nuru, ailemin huzuru
Ayrılıktan geçer gurbetin yolu
Çok ağrıyor göğsümün solu
Dayanamam ki…

Dilerim, daim mutlu olasın
Tez elden hayırlı yuva kurasın
Bırak ta, biraz baban ağlasın
Dayanamam ki…

Baba yüreği dayanmıyor işte
Aynı duygular her gönderişte
Sağ salimen yerine erişte
Dayanamam ki…

Son kez niçin baktın hüzünle?
Gizleme evladım gerçeği söyle
Zor ama giderken az gülümse
Dayanamam ki…

*kızım büşrama*
(M. Odabaşı)

Mahir Odabaşı
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Dedi Dedim

Dedi: hakkımda ne düşünüyorsun?
Dedim: herkes kendisini iyi bilir
Dedi: siyasiler gibi cevap verme bana
Dedim: yorum yapmam, başkası adına
Dedi: anladım, seni gidi uyanık seni ha
Dedim: uzağa aklım ermez, anlasana
Dedi: bu defter kapandı burada
Dedim: hay aklınla, bin yaşa
Dedi: sende 1001 yaşa

Mahir Odabaşı
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Dedi: ' Dünyada her Şey Boşmuş Meğer..! '

Geleceğe dair ne hayalleri vardı,
Gündüz yetmez, gece de iş arardı,
Amansız bir hastalıkla hayatı karardı,
Dedi: ‘Dünyada her şey  boş muş meğer! ’

Kabristanda sıra sıra dizilmiş mezarlar,
Belli ki, orada da samimi  dostluklar var.
Merak edip  sordum, acep ne konuşuyorlar,
Dedi: ‘Dünyada her şey  boş muş meğer! ’

Ölümün güzelliği her halde gizli olmasında,
Açıktan olsaydı, delilirdi insan her yaşta,
Ecdadının künyesini okurken mezardaki taşta,
Dedi: ‘Dünyada her şey  boş muş meğer! ’

Çok uzun sanmayın, pek kısadır ömür,
Mum misali, her saniye için için erir,
Biri gider, biri gelir böyle döner devir,
Dedi: ‘Dünyada her şey  boş muş meğer! ’

Diyorlar, mazin kirliyse, akıbetin harab,
Çok düşününce insan,  veremiyor cevap,
Çaresiziz, sen yardımcımız ol  Yarab!
Dedi: ’Dünyada her şey  boş muş meğer! ’

Dünya fani  diyoruz ama  bu hırsımız niye,
Dostlarının kalbini hiç bir zaman incitme,
Hatırlatıyorum kardeş, hep ders alalım diye,
Çünkü dedi: ‘Dünyada her şey  boş muş meğer! ’
                    (17.06.2010-17.50 -Ulu mezar)
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Dediler Çoktan Turab Oldu..!

Yolum düştü Sekü’ nün camiye,
Ta, Osmancık’tan ezan sesi geliyor bu ne?
Dedim, Ahmet Hafız niye okumuyor nerede?
Dediler çoktan turab oldu…!

Yolum düştü Ögüryüzüne,
Baktım etrafa şöyle süze süze.
Dedim bir Veli dayı vardı nerede?
Dediler çoktan turab oldu..!

Yolum düştü Göç köyüne,
O da ne her taraf viran be.
Dedim abi babam nerede? *
Dedi çoktan turab oldu..!

Yolum düştü Balcuğun dereye,
Kimse yok, in-cin cirit atıyor bu da ne?
Dedim  hani  Mıktad amca vardı nerede?
Dediler çoktan turab oldu..!

Yolum düştü Seki’nün harmanına,
Eskiden ne kadar şendi bura.
Dedim Tokuşak Dayı nerede?
Dediler çoktan turab oldu..!

Düşünüyorum kendi kendime,
Gelen gidiyor, yaşayan ölüyor.
Ben ölünce sorulursa Mahir nerede?
Deller çoktan turab oldu…!
             (31.08.2009/05.45)

* (Turab oldu: Toprak oldu)
*Babamın vefatını 9 gün sonra öğrendim.
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Defter Arası

Neden, nasıl niçin diye sorma / Rahat ol biraz her şeyi şerre yorma

*
Ey Müslüman, / Bir el de kul hakkı, / Bir elde Kitabı Kuran / İstersen ince düşün biraz /
Bu şekilde kabul olur mu duan? / Ne olacak sanki diye, ayıptır sorman

*
Kim arzu eder gül iken solmayı / Mutlu iken mutsuz olmayı

*
Babadan kalma bir bakır kazan / Bir helke, bir de eski soba / Bakıp bakıp maziyi hatırla
ve ağla

*
Atıyorum defteri kalemi /  Yazmıyorum artık / Neden diye sorma / Yazdıklarıma bak /
Her şey apaçık

*
Uzaklarda kalıp gelemeyenler / Görmek isteyip de göremeyenler / Bir Hak selamı
veremeyenlere /  İçinden geçenleri diyemeyenlere / Selam olsun

*
Uğraşma azizim, isteyen istediğini anlar / Zaten hep uzun sürer büyük davalar / Hak
var, hukuk var, adalet var, / Yevmü kıyamette açıklanacak nihai karar / Benden
tavsiye, savunmanı şimdiden hazırla o çetin günde görme zarar

*
Her selam vereni dost sanma / Selam da sıradanlaştı güzelim / Çok çalış sakın muhtaç
olma  / Ben demeden sen anla güzelim
*

Dünya adına kalmadı beklentim / Dün bendim bugün yine benim / El-hamdülillah işimi
de pek severim / İçimden gelmezse ne metheder / Ne de hicvederim / Babama
verdiğim söze sadığım / Başkasını altın olsa def ederim

*
Dün atıyordu bugün tutuyor / Biraz yaklaşıp yakından baktım / Menfaat ambarında
yatıyor

*
Hey Ayşe kadın, / Ne kadar mübareksin ki / Çalı fasulyesine verilmiş adın

*
Uzaklara bakma öyle / Beni hep korkutuyorsun / Uzaklara baktıkça bilmem ki ne
buluyorsun?

*
Henüz cep telefonları yok, mektuplar ise revaçta / Kimseler görmesin, yazdığım
mektupları gizli açta

*
Odabaşı der, yum gözünü görme küçük yanlışlıkları / Sonra bitirmek istersin kırk yıllık
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köklü dostlukları

*
Unutma, selam ver dostlarına arada / Deme sakın, selam alacak dostum varda

*
Ey okuyucu sanatsal şiir bekleme benden / Benim şiirler köyden kentten ama gönülden

*
Seveni sevmek takas olur / Sevmeyeni de sevebilmek daha hoş olur

*
Ey gölgesinde dinlendiğim ulu çınar / Sen de gölge vermezsen, söyle kimim var?

*
Tutunduğun dal gelmişse eline / Acımak lazım artık senin haline

*
İstiyorsun ki, her şey benim dediğim gibi olsun / Böyle bir dünya yok, ara bakalım belki
bulursun

*
İmam efendi yavrum, bi cama çıksana / Bizim inekler kayboldu,  kurt yemesin /
Okuyup da ağızlarını bağlasana

*
Rüyalar iyiyi de, kötüyü de alır içine / Sabah olunca yorumlamaya çalış iyice

*
Baban fakir olsa,/ Birde sana borcu kalsa / Hiç önemli değil, adam gibi adamsa

Mahir Odabaşı
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Değişti

Yemeklerde lezzet kalmadı
Yiyenler tam zevk almadı
Fakir – fukara hiç olmadı
Sofralar değişti

Çayların tadı değişti
Sohbetlerin adı değişti
Selamlar menfaatleşti
Dostlar değişti

Davetiyelere iki kişilik dendi
Çocuğu olanlar buna gücendi
Gelenler da isteksiz zarf verdi
Düğünler değişti

Öğrencilerde saygı kalmadı
Öğretmenlerde özveri kavladı
Aileler de çocukları savsakladı
Eğitim değişti

İhlâs samimiyetsizleşti
Bencillik aramıza yerleşti
Liyakat siyasileşti
Zaman değişti

Köyler günden güne yalnızlaştı
Apartmanlar komşusuzlaştı
İnsanlar da hırçınlaştı
Toplum değişti

(Mahir Odabaşı -  çorum / değişemeyen şair)
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Demirel

hey be Demirel
sana da kalmadı bu dünya
ramazan öncesi öldün ama
ramazan içinde gireceksin toprağa
Allahu alem belki de fayda sağlar bu sana
bir de Kocatepe camisinden, cuma namazında
hadi yine torpillisin, son anda...........................

Mahir Odabaşı
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Deprem Duası

Köylerden şehirlere dolduk,
Apartmanları iç içe koyduk,
Sadece kendimizi düşünüp,
Komşularımızı tanıyamaz olduk,
Biz böyle değildik, neden böyle olduk,
Sen  büyük depremler verip te,bizleri
Muhanete muhtaç etme ALLAHIM..!

Topluma temel afet bilinci veremedik,
Tatbikatlarda gönüllüleri göremedik,
17 Ağustostan gerekli dersi alamadık,
Güçlendirmede hedefe daha varamadık
Yazılan, çizilenleri tam uygulayamadık,
72 saatlik hazırlığı  tamamlayamadık,
Binalarımızı sigorta  yaptıramadık,
Sivil savunmacıları  da ciddiye alamadık,
Yağmurda, yağışta hele birde kışta,
Sen büyük bir deprem verip te,
Bizleri perişan etme  ALLAHIM..!

İhtiyaçtan fazla  almayı, çok seviyoruz,
Bir ekmek lazımsa, bir çuval kapıyoruz,
Top  dağıtılsa, birbirimizi boğuyoruz
Sonra da kalkıp hak, hukuk soruyoruz
Birbirimizin kalbini boş yere kırıyoruz.
Sen büyük bir deprem verip te,
Bilinçsiz dağıtım yaptırma ALLAHIM..!
                                      (11.12.2010)

Mahir Odabaşı
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Deprem Olurken

Sınıftayken olursa  deprem,
Sıra kenarına çömelirim hemen,
Tutunurum sıranın demirinden,
Bu şekilde, çok zarar görmem

Markette iken olursa deprem,
Elimdeki poşetleri bırakırım hemen,
Panikle rast gele bir yere gitmem,
Bu şekilde, çok zarar görmem

Arabada giderken olursa deprem,
Baba sağa çekelim derim hemen,
Köprüde, kavşakta hiç bekletmem,
Bu şekilde, çok zarar görmem

Denizde yüzerken olursa deprem,
Durmaz çıkarım karaya hemen,
Alırım tsunami için bilinçli önlem,
Bu şekilde, çok zarar görmem

Evde uyurken olursa deprem,
Yatağın kenarına inerim hemen,
Yorganımda olur şemsiyem,
Bu şekilde, çok zarar görmem

Caddede gezerken olursa deprem,
Boş alan yok, bir yere  gidemem
En yakın ağacın altına sığınırım hemen,
Bu şekilde, çok zarar görmem

Evde otururken olursa deprem,
Kanepe, koltuk yanındayım hemen,
Çünkü 15 saniyede dışarı gidemem,
Bu şekilde, çok zarar görmem

Sinemada iken olursa deprem,
Elektrikler kesilirse paniklemem
Koltuk arasına tutunur terk etmem,
Bu şekilde, çok zarar görmem

Statta top oynarken olursa deprem,
Ayakta dikilmem otururum yere hemen,
Ayak durmak tehlikelidir, nasıl bilmem,
Bu şekilde, çok zarar görmem

Bayram namazında iken olursa deprem,
Kaçmanın anlamı yok, zaten gidemem,
En yakın duvar kenarına çömelirim hemen,
Bu şekilde, çok zarar görmem
                       (05.01.2011-24.05)
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Depremlerde Yakışmıyor Müslümana

Deprem vurmuş, enkaz ortada duruyor
Canını kurtaranlar, eşyalarını arıyor
Kimi çadırda kimi de sokakta kalıyor
Yakışmıyor Müslümana kavga oluyor

Hakkına razı olmayı öğrenmeli insan
Vicdanın kararmışsa nafile yaşaman
İyi düşün biraz kafa yor, belki anlan
Yakışmıyor Müslümana açgözlü olman

En güzeli yardımı elinle teslim etmek
Ya da alanı - alamayanı takip sıkı etmek
Kimi malı götürürken, kimi de arıyor ekmek
Yakışmıyor Müslümana afetlerde kırıp dökmek

Ne yardım yapmayı ne de almayı tam biliyoruz
Kimin ne kumaş olduğunu afetlerde görüyoruz
Bire bin katmak isteyen yüzsüzlere üzülüyoruz
Yakışmıyor Müslümana durmadan söylüyoruz

ODABAŞI der, depremlere hep afiyette hazırlanalım
Afetler olmadan, olacakmış gibi tatbikat uygulayalım
Bilerek yanlışlık yapanları da acımadan sorgulayalım
Yakışmıyor Müslümana hiç aksatmadan tedbirli olalım
                                        (Mahir Odabaşı / 1.10.2014

Mahir Odabaşı
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Depremlerde....Depremlerde...

DEPREMLERDE, DEPREMLERDE

Nice zenginler, fakir olur,
Bir tas çorba zor bulunur,
Binlerce insan ansızın ölür,
Depremlerde, depremlerde

Binalar yıkılır girilmez,
İnsanlara selam verilmez,
En yakın dostlar tanınmaz,
Depremlerde, depremlerde

Analar yavrularına yanar,
Evlatlar ana-babasını arar,
Herkesi bir hüzündür sarar
Depremlerde, depremlerde

Soğukta açıkta kalanlar olur,
Bu ortamda bile çalanlar olur
Bilinmedik  yalanlar olur
Depremlerde, depremlerde

Kediler-köpekler sahibini arar
Beklenenden fazla gelir zarar
Ağlamak, sızlamak neye yarar
Depremlerde, depremlerde

(25.01.2003)
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Derdi Olan

Dedi: derdi olan neylesin?
Dedim: derdi neyse söylesin
Dedi: ya korkup ta söyleyemezse
Dedim: korkmasın söylesin
Dedi: garantisi nedir?
Dedim: gereğidir
Dedi: teşekkür
Dedim: hüküm bir

Mahir Odabaşı
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Ders çalışmazsa Bebeler

Derse istekli çalışmazsa bebeler,
Çalış çalış diye, gezip durur anneler.
Ve bıkkınlık gelir,  güya bir ara pes ederler,
Ama için için de  kendilerini yerler
Hem de çocuğa ne halt yersen ye derler,
Bir taraftan tek canı sağ olsun da derken,
Diğer  taraftan  geleceğini görüp üzülürler
Ve çocuklara çocukluğunu yaşatamayan,
Eğitim  sistemine isyan ederler….!
                                              (Mahir Odabaşı/03.02.2012)
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Dır - Dır

yıl 1950
daha sen yoktun dünyada
biz izdivaç yapmıştık ananla
hala dırdırını çekerim oğul

o gün bugün hiç güldürmedi
toplum içine rahatça girdirmedi
malımın zekatını bile verdirmedi
hala dırdırını çekerim oğul

belki düzelir diye hacca götürdüm
şeytan taşlarken ayrılmış, yitirdim
azıcık sevabım vardı onu da bitirdim
hala dırdırını çekerim oğul

dedim ya oğul,
şeytan taşlarken kayboldu bir ara
meğer şeytan kulağına fısıldamış 'niye zahmet ettin  kanka? '
hala dırdırını çekerim oğul

her sene komşular toplanıp kaplıcaya giderler
ayıp olmasın diye usulen bizi de davet ederler
gelemem mazeretim var deyice, dalga geçerler
hala dırdırını çekerim oğul

ineğin yalı, tavuğun yemi, eşeğin samanı
biri biter, biri çıkar, rahatça oturtmaz adamı
kızma evladım,  bu kadar karaladın diye anamı
hala dırdırını çekerim oğul

gelin duymasın, dünür karıyı hiç sevmez
açlıktan ölse, hayrına bir bardak su vermez
anan artık huy edinmiş, ölsen de düzelmez
hala dırdırını çekerim oğul

nedir bu başa gelenler?
ne olur bir akıl verin erenler
evliya zannediyor beni, sabrımı görenler
hala dırdırını çekerim oğul

vasiyet ediyorum, ben önce ölürsem,
mezarım ananızdan uzak olsun, ne olur
dünya da çok çektirdi, bu hınzır beni ahrette de bulur
hala dırdırını çekerim oğul
(mahir odabaşı - çorum-25.1.2015)

* köy yerlerinde yaşlı ebe - dedelerin tatlı çekişmeleri olurdu...

EBE
hele koca köpeğe bak hele
oturmuşta beni karalıyor velede
kırayım kafanı bir laf daha söyle de
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gençliğimi yedi bu hınzır, şu evin dili olsa da söylese

OĞUL
tamam ana, o kadar sinirlenme canım
zavallı adam içini döktü, bende takmadım
ikinizin de yok birbirinden farkı yeni anladım
ben gidiyorum kahveye, ne kozunuz varsa paylaşın

DEDE
oğlum beni bırakma anana
Allah taş etsin, yalanım varsa
yine çığırdan çıktı, öldürür valla
dur gitme, bekle geliyorum yanına

Mahir Odabaşı
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Dikkat Et Çorumlu, Olma Sorunlu

Bakan Bey, her akşam konuşur durur
Bak, günlük vakalar ta otuz bini bulur
Vurdumduymazlıkla gidişat ne olur?
Dikkat et Çorumlu! Olma sorunlu

Dünyayı önüne kattı bu illet
Kalkmamak üzere yattı bu illet
Bu aymazlıkla sonumuz felaket
Dikkat et Çorumlu! Olma sorunlu

Sigara dudakta, maske burun altında
On iki kişi oturmuş bir masa etrafında
Neden işe yaramaz yapılan uyarılar da?
Dikkat et Çorumlu! Olma sorunlu

Kökü, maske, mesafe, biraz da hijyen
Cezayı yersin buna dikkat etmezsen
Sonra da ayıp olur devleti kötülersen
Dikkat et Çorumlu! Olma sorunlu

İşçi, memur, emekli ve esnaf kardeş
Bakın, koronavirüs gerçekten kalleş
Belli değil, nereden olacak tebelleş
Dikkat et Çorumlu! Olma sorunlu

Hepimiz aynı geminin içindeyiz
Kamu- özel rızkımızın peşindeyiz
Bir an önce bu belayı def etmeliyiz
Dikkat et Çorumlu! Olma sorunlu

Her gün bir sevdiğimiz gidiyor
Acısını ancak çekenler hissediyor
Kimileri hala ölümüne dans ediyor
Dikkat et Çorumlu! Olma sorunlu
                16.12.2020

ODABAŞI daim gördüğünü söyler
Yalan yok, hakikat budur beyler
Ya sağlıkçıların çektiği eziyetler
Dikkat et Çorumlu! Olma sorunlu

Mahir Odabaşı
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Dikkat Et Kardeşim

Sahilleri seyrederken
Bende denize girsem derken
Çevrede uyarı levhaları varken
Aman dikkat et kardeşim

Bebekler baraj kenarında oynarken
Top yuvarlanıp suya kadar varırken
Almak için çocuklar uğraşırken
Aman dikkat et kardeşim

Baraj kenarına pikniğe giderken
Arabanı yamaca park ederken
El frenini çek aracı terk ederken
Aman dikkat et kardeşim

Irmak kenarında balık tutarken
Kendini sağlama al, suya olta atarken
Birçok insan zarar görür bakarken
Aman dikkat et kardeşim

Artık gündemden düşsün boğulmalar
Ağlamasın arkadan analar, babalar
Bir tek önerim var, sesimi duyanlar
Aman dikkat et kardeşim
      (Mahir Odabaşı / 19.8.2013)
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Diyelim Kardeşim

Televizyonlardır aklımızı alan
Bir tek ölüm gerçek, gerisi yalan
Düşünsene var mı dünya da kalan
Hesap edip bunları diyelim kardeşim
İnsanları Allah için sevelim kardeşim

Dünya ahretin tarlasıdır bilene,
Şehit sevabı verilir, hak yolda ölene
Ne mutlu peygamberle yan yana gelene,
Hesap edip bunları diyelim kardeşim
İnsanları Allah için sevelim kardeşim

Bir gün yatacağız tabut içine
Yakmayalım kendimizi pisi pisine
Fani dünya dediğin sığar avuç içine
Hesap edip bunları diyelim kardeşim
İnsanları Allah için sevelim kardeşim

Her kula nasip olmaz hicran ayı
Aşındıkça gevşer trenin bir bir yayı
Boş geçirmeyelim bu yalan dünyayı
Hesap edip bunları diyelim kardeşim
İnsanları Allah için sevelim kardeşim

                              Zeynep TÜRKOL (Kasım 2012)
NOT: şiirin müellifi okula gitmemiştir.
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Doğumhane

Bozuldu gitti dünyanın düzeni
Gerek kalmadı artık doğmaya
Açmadan gözünüzü dönün geri
Gücümüz yetmiyor sizi korumaya
...............................   ..      .............
Koronavirüs ten kurtardık diyelim  hadi
Ya ne demeli, zalimlerin atacağı bombaya
O halde, şimdiden dönün bebekler dönün geri
Sonra ağlamasın anneleriniz babalarınız, emi !

Kiminiz toptan denizde boğuldu
Kiminizin de ceseti karaya vurdu
Yoksa şikâyet mi ettiniz Allah'a ?
Bakın, şu dünyanın hali ne oldu?

Bir tarafta sınırsız israf bir tarafta sefalet
Yaşananlar daha hafiften olan felaket
Dönün bebekler dönün gelmeyin buraya
Dünya zindan oldu gerek yok yaşamaya
                                # 0dabaşı

Mahir Odabaşı
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Dost Mu Post Mu?

yetkiliyken usanırdım selamını almaktan,
emekli oldum,  yönünü dönüyor beni  görünce adam
*
mahalle arkadaşlarımdan ayrılanlar oldu,
okul arkadaşlarımdan ayrılanlar oldu,
iş arkadaşlarımdan ayrılanlar  oldu,
…………………………………,
kimler ne idi, bak şimdi ne oldu?
şükür ben hala yaşıyorum,
ama bana da iyi ders oldu
peki ya sana, ne oldu?
söyle ne oldu? -
(19.02.201)
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Dostluk Ölmedi

bu bölge içinde emin ellerdesin
bir ihtiyacın olursa benimlesin
hiç çekinme 24 saat alo de
dostluk ölmedi daha her halde

biz Anadoluyuz, vefa nedir iyi biliriz
birkez dost dedin mi, yoluna ölürüz
sakın aç açık kalma bizim memlekette,
dostluk ölmedi daha her halde

ne demek istediğimi anladın demi
dostluk böyle günde önemli
gez dolaş, aha evimin yeri
dostluk ölmedi daha her halde

çekinmene hiç gerek yok
benim ev, senin ev
bende senin memlekete gelince
sende diyeceksin aynı şey
dostluk ölmedi daha her halde

aman ha, sözümü yabana atma
çocuklarını vasiyetsiz bırakma
işin bitince, buruşturup atma
dostluk ölmedi daha her halde
(Mahir Odabaşı / 16.11.2013 Belek -Antalya)
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Dostum

dostum;
takma kafana,
olduğunda değil, göründüğün yaştasın
ağladığın geceleri sil hayatından sade gündüzler kalsın
ve geri dönüp aynaya şöyle bir bak, hala aynı yaşta mısın?
yoksa çileli geceler silinince % 50 azalmış mısın?
....................................................................,
uykusuz geçen geceler çıkmaz benim hayatımdan dersen
demek ki, sen de benim gibi çok çok hırpalanmışsın
yaradan yar ve yardımcın olsun
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Doymadın Trafik Canavarı

Ara yollar daracık girilmiyor
Özgürce hareket edilmiyor
Ne olacağı hiç bilinmiyor
Doymadın trafik canavarı

Biz canımızı yolda mı bulduk?
Seyahate çıkarken korkar olduk
Kazalara ağlaya ağlaya bir hal olduk
Doymadın trafik canavarı

Eşleri dul, çocukları öksüz yetim koydun
Nice yiğitleri aramızdan zamansız aldın
İçimize birde çaresiz korku saldın
Doymadın trafik canavarı

Her gün yollarda onlarca kaza olur
Yanlış ilk yardımla insanlar sakat kalır
Bu gidişle milletin hali ahvali ne olur?
Doymadın trafik canavarı

Mahir der yeter, uslan artık
Sağlam bir zemine yaslan artık
Gerekeni yapın, şu millete yazık
Doymadın trafik canavarı
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Dön Hele Oğul Dön Hele -1

Çekip gittin gurbete
Muhtaç ettin bizi herkese
Kalmadı evde eski neşe
Dön hele oğul dön hele

Annen baban ağlıyor
Dereler boşa çağlıyor
Kapımızı çalan olmuyor
Dön hele oğul dön hele

Gurbet vatan olmaz sana
Dön de bir bak öz yurduna
Rızkını, gel buralarda ara
Dön hele oğul dön hele

Elimiz ayağımız tutmuyor
Karabaş bile davara gitmiyor
Dertlerimiz saymakla bitmiyor
Dön hele oğul dön hele

Geldik yolun sonuna
Özlemin tütüyor burnuma
Kilit vurulmadan kapıya
Dön hele oğul dön hele
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Dön Hele Oğul Dön Hele -2

Neden gittin gurbete?
Dön hele oğul dön hele
Küstün mü memlekete?
Dön hele oğul dön hele

Annen baban ağlıyor
Dön hele oğul dön hele
Yavuklun hep sayıklıyor
 Dön hele oğul dön hele

Gurbet vatan olmaz sana
Dön hele oğul dön hele
Rızkını gel buralarda ara
Dön hele oğul dön hele

Elimiz ayağımız tutmuyor
Dön hele oğul dön hele
İş güç öylece bekliyor
Dön hele oğul dön hele

Geldik yolun sonuna
Dön hele oğul dön hele
Kilit vurulmadan kapıya
Dön hele oğul dön hele

(mahir odabaşı-25.12.2015)
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Dön Hele Oğul, Dön Hele..!

Çalışmak için gittin gurbete,
Gidiş o gidiş, bir daha dönmedin,
Çok seviyorum dediğin memlekete.
Dön hele oğul, dön hele..!

Hasretinden, anan hasta yatıyor,
Gelir ümidiyle hep yollara bakıyor.
İyi kötü ne desem kafaya takıyor.
Dön hele oğul, dön hele..!

Tükendik artık, dayanamıyoruz biz,
Her günümüz zehir oluyor sensiz,
Ne olur geri gel, kuru ekmek yeriz.
Dön hele oğul, dön hele…!

Gidenler hep  geldi, ama sen gelmedin,
Ölümüsün, dirimisin haber vermedin,
Yoksa.!  Yoksa, dolaşık işler mi eyledin?
Dön hele oğul, dön hele..!

Soruyoruz şehirden her gelene,
Haber var mı bizim oğlandan diye.
Konuşmayıp, hep başlarını sallıyorlar,
Bilmem ki,  niye?
Dön hele oğul, dön hele..!
                                (06.07.2010)
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Dua

Ya rabbi..!

Tüm bebeklere anne-babalarının sıcak kucağında büyümek,
Tüm anne-babalara da çocuklarının ocağında ölmek nasip et
Bunlar insanoğlu  için, nimetlerden en büyük nimet,
…………………………………………………..,
Çünkü günümüzde bebekler sokağa terk ediliyor,
Anne-babalar  bir bir huzur evine sevk ediliyor,
………………………………………...,
Ve zaman o kadar hızlı asimilasyona uğruyor ki;
Kimin başına nerede ne gelecek  asla bilinmiyor!
Aklı selimce, bu gidiş pekte hayra yorulmuyor..!
Sen şerleri hep hayra tebdil eyle Allahım,
Bilirsin ki, bize bizim özümüz lazım..!
Bize bizim özümüz lazım..!

            (13.01.2012)
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Dua 2

Allahım;

Aça:  aş,
İşsize: iş,
Eşsize: eş
Veriver….!
………….,
Aş-ta: sağlık,
İş-te: helal kazanç,
Eş-te: aile saadeti oluversin.
                     (13.01.2012)
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Dünden Kalan

nasıl da geçmiş zaman
ben de sen de anlaman
dönüp baktım da maziye
acep ben miyim bu adam?

bugün varsa bir nebze
rahatlık
dün ekmeği suya katık
yaptık
aile boyu yarınlara atık
yaptık
bilmem hatırladın mı?

üzerinde bayramda
giyilmiş giysi
yeni değil, kardeşlerin
eskisi
hiç utanma olmaz giyilir hepsi
bilmem anlata bildim mi?

işte geldik işte gidiyoruz
daha neyin inadını ediyoruz
'el rizgu allah ' demiş Yaradan
Biz daha kula kulluk ediyoruz

anılar var ya, âh şu anılar
ne zaman hatırlansalar
garip bir hüzün basar
ya sende ki anılar
 (mahir odabaşı )
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Dünürden - Dünürlere Mektup!

Siz bir şehirden, biz bir şehirden,
Çocuklar anlaşınca akraba olduk birden
Kaderde yazılmışsa, ne gelir elden
Gelin /damat uyum bekler, biz büyüklerden
O halde yardımcı olalım, iki taraf birden!

Düğünde, bayramda hal hatır soralım,
Çocuklarımızı yönetmeyip örnek olalım
Ufak tefek kırgınlıkları içimize saralım,
Gelin /damat uyum bekler, biz büyüklerden
O halde yardımcı olalım, iki taraf birden!

Annen şöyle, baban böyle demiş demeyelim,
Uzlaşma yerine, gerginliği seçmeyelim,
Önce rüzgar ekip, sonra fırtına biçmeyelim,
Gelin /damat uyum bekler, biz büyüklerden
O halde yardımcı olalım, iki taraf birden!

Akıl; tecrübe, tecrübe diye bağırır
Bunu anlayana kadar, saçlar ağarır
Ayrılıkta çocukların dünyası kararır
Gelin /damat uyum bekler, biz büyüklerden
O halde yardımcı olalım, iki taraf birden!

Üç günlük  dünyada gönüller kırılmasın,
Gençlere müdahale edip, yuva yıkılmasın
Sonra iş işten geçip te, pişmanlık olmasın
Gelin /damat uyum bekler, biz büyüklerden
O halde yardımcı olalım, iki taraf birden!

Evlilik, EV-lenmekten çıkıp  KAT-lanmak oluyor
Televizyonlar, gazeteler kötü örneklerle doluyor
Sabırsız çiftler soluğu hemen mahkemede alıyor
Gelin /damat uyum bekler, biz büyüklerden
O halde yardımcı olalım, iki taraf birden!

İyi günde, kötü günde diye nikahta atılıyor imza
Birazcık zora gelince, gündemde olur  boşanma
Aman dünür vebal var, buna biz sebep olmayalım da,
Gelin /damat uyum bekler, biz büyüklerden
O halde yardımcı olalım, iki taraf birden!

Mahir der, dünürlere var  son  bir sözüm,
Ne olur, sahaya inmeden  hep dışta gezin,
Aynı sofraya oturmaya daim olsun yüzün,
Gelin /damat uyum bekler, biz büyüklerden
O halde yardımcı olalım, iki taraf birden!
                (25.09.2010 – 06.20)
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Dünya Misafirliği

Bu nasıl misafirlik, sele serpe yayıldın,
 Bir gölgelik dünyayı ebedilik mi sandın?
                                        (handan odabaşı)
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Dünya Senin Olsa Ne Fayda

Okundu ezan, verildi sala
Mirasçılar üşüştüler mala
Arada çıkınca bir de kavga
Dünya senin olsa ne fayda

Malına kıyıp ta yiyemedin
Sofrana kimseyi buyur edemedin
Mezara da bir şey götüremedin
Dünya senin olsa ne fayda

Servetine servet kattın
Malının üzerine abanıp yattın
İşin kötü aslanım, sen battın
Dünya senin olsa ne fayda

Mala mülke doymadı gözün
Dünyalıklara esir oldu sözün
Mezarda gezinebilirsen gezin
Dünya senin olsa ne fayda

ODABAŞI der, mal herkese lazım
Ama hırsa kapılma ne olur Kazım
Ölçüyü kaçırmayanlar baş tacım
Dünya senin olsa ne fayda
(Mahir odabaşı / 9.9.2014)
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Dünya yalanmış, Anladım Şimdi

Ölüm raporun yazıldı,
Nüfustan kaydın çizildi,
Numaran telefondan silindi,
Adın geçince merhum denildi
Dostların ailene taziyeye geldi
Rahmeti şöyleydi, böyleydi dendi
Seni tanıyanlar bir bir tükendi
Dünya yalanmış, anladım şimdi
Anladım da, ağladım şimdi
Üzerime çok yük bindi
………………………………………
Evin vardı, araban vardı,
Yazlıkların hani ne oldu?
Dükkanın kapısına kilit vuruldu,
Çocukların öksüz, yetim kaldı
Seninde çok hayallerin vardı
Gördün demi,  sonuçlanamadı
Bu arada unutmadan söyleyeyim,
Hanımın da başkasına nikahlandı
Dünya yalanmış anladım şimdi
Anladım da, ağladım şimdi
Üzerime çok yük bindi
  (30.12.2010)
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Düşman

M.Ö. 3600 yılından bu yana,
15.000 defa savaş yaşadı dünya
Dört milyarı aşkın insan öldü
Nice ocaklar yanmadan söndü
…………………………………,
Abdülhak Hamitten bu tarafı
Şu anki nüfusun, iki katı
şehit verdi ülkem!
Seferberlik yıllarını,
Uzun uzun anlatırdı ninem
………………………………,
Devletlerin devletlere dostluğu
Menfaat üzerine olduğu bilinir
Menfaat bitince dostluk silinir
Bazen düşmanla yan yana gelinir,
Ama belinde silahın, yanında cephanen
Başın dik, gözlerin düşmanın üzerinde olsun
Merhaba.. Merhaba deyip geç,
Fazla yüz verme DEFOLSUN!
Yoksa sonra başına bela olur da,
UĞRAŞIR durursun………….…!
Örnek istiyorsan, çevrene bak GÖRÜRSÜN!
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Düştü Öldü

Ağaçtan düştü öldü
Balkondan düştü öldü,
Çatıdan düştü öldü,
Direkten düştü öldü,
İskeleden düştü öldü,
Açık camdan düştü öldü,
Traktörden düştü öldü,
Kamyondan düştü öldü,
Motordan düştü öldü,
Bisikletten düştü öldü,
Salıncaktan düştü öldü,
Köprüden düştü öldü,
Merdivenden düştü öldü,
Üst geçitten düştü öldü,
Uçaktan düştü öldü,
Eşekten düştü öldü,
Attan düştü öldü,
Çukura düştü öldü…
…………………
İnsanlar,
Dün  öldü….
Bugün ölüyor…
Yarın yine ölecek!
Lütfen  söyleyiniz,
Tedbirsizlik nedeniyle,
Bu eften, püften ölümlere,
Hangi akli selim dur diyebilecek!
                           (14.11.2010)
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Eceline Susadın Be Kardaş

Sevinçler hüzne döndü
Yollar kan ile yundu
Kurallar boşuna mı kondu?
Eceline susadın be kardaş

Kanun kural tanımadın
Bastın gaza hiç durmadın
Aha birde hatalı solladın
Eceline susadın be kardaş

Emniyet kemeri takmadın
Sinyallere hiç bakmadın
Öncelikleri de yok saydın
Eceline susadın be kardaş

Mahir hep doğruları söyler
Hep beraber kurallara uyalım der
Uymayınca nice canlar gider
Eceline uydun kardaş
(M. Odabaşı / 31.7.2016)
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Ecevit Veli

SEKİ KÖYÜ İÇİN
herkes kendini düşündü
sen ise yalnızca köyünü
böyle geçirdin ömrünü
 seki köyü için

yol, su, elektrik dedin
alın terini bu uğurda yedin
her gördüğüne, bir  işin var mı dedin?
seki köyü için

madende; sendikayla, siyasetle yarıştın
torpilin varken yer altında hilesiz çalıştın
kaç garibana ocağın yolunu açtın
seki köyü için

adın Veli,  lakabın Ecevit
kaymakama, valiye durmadan git
belki derdin, hizmete  bir ümit
seki köyü için

Çorum'da tanımayan yoktur seni
özeldir, yıllar geçse de selamının  yeri
kaç kişi sordu, ne yapıyor Ecevit Veli?
seki köyü için

mahir sana hep saygı duydu
vefalı olmak adına yazıp durdu
ölünce de azığına yasini şerif koydu
seki köyü için

ruhun şad, mekanın cennet olsun
güzel huyların gençlere örnek olsun
bir ocak daha söndü, daha ne olsun
seki köyü için
(mahir odabaşı-16.8.2015)

bügün hakkın rahmetine erdi.
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Eğlen - Öğren - Uygula

-çocuklara- Deprem şarkısı

Okulumu seviyorum,
Deprem eğitimi alıyorum,
Daha bilinçli oluyorum,
Afetler  olsun, afiyet

Depremlerden korkmuyorum,
Olurken camdan bakmıyorum,
Avize altında yatmıyorum,
Afetler olsun, afiyet

Balkonlara çıkmıyorum,
Asansöre binmiyorum,
Merdivenlerde durmuyorum,
Afetler olsun, afiyet

Uzman amca, geldi bize,
Ne güzel bilgi verdin bize,
Güven geldi kendimize
Afetler olsun, afiyet

Akşam erkenden  uyuyorum,
Depremde korunmayı biliyorum
Çıkarken terlik giyiyorum
Afetler olsun, afiyet

Benim güzel odam var,
Yanımda birde lambam var,
Zaten düdüğüm hep durar,
Afetler olsun, afiyet

Annem, babam beni seviyor,
Evde depremi eğitimi veriyor
Arkadaşlarım, bize imreniyor
Afetler olsun afiyet 04.1.2011)

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ekmekler Çöpe Gitmesin

Çocuklarımızı her daim bilinçli yetiştirelim
Nimetlere saygıyı toplum olarak pekiştirelim
Çöpe ekmek atanları da kırmadan eleştirelim
Ekmekler çöpe gitmesin, nimetler bitmesin

Sofraya ekmeği dilim dilim koyalım
Doymazsak bi zahmet kalkıp yenisini alalım
Küçümsemeden, kırıntıları bile toplayalım
Ekmekler çöpe gitmesin, nimetler bitmesin

Ecdat, ayakta ekmek yenmesini hoş görmedi
Mecbur kaldığında, altını mendille çerçeveledi
Her bolluğun bir darlığı olabileceğini de söyledi
Ekmekler çöpe gitmesin, nimetler bitmesin

Çoğaldı, çöp kenarına ekmek koyanlar
Mazeretleri ise, nasıl olsa yer hayvanlar
Ama nimete saygısızlık gönül yaralar
Ekmekler çöpe gitmesin, nimetler bitmesin

ODABAŞI hep doğruları ortaya atar
Sofrada kırıntıları toplayıp çorbaya katar
Nimete nankörlük yapanlar mutlak batar
Ekmekler çöpe gitmesin, nimetler bitmesin
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El Ele Tutuşmuş Ama

El ele tutuşmuş geldi  yeni evli
dedi amca kiraya ver bize bu evi
lakin üç yüz olmasın yetiversin  iki yüz  elli
dedim tamam, para için  kırmam seni
hanım gıpta ederek  dedi,  ne güzel demi
bir kez elimden tutup  ta şöyle gezdiremedin beni
dedim hatun, aldanma  görüntüye  o köpüktür heri
elektrikler kesilince çöküverir içeri
aradan geçti  bir kaç ay zaman  aradı beni kiracı  oğlan
dedi amca,  sizi çok sevdik,  lakin kusura kalman
biz AYRILIYORUZ  gerekiyor evini boşaltmam
niçin  bile diyemeden,  ayrıldı hemen telefondan
dedim hatun,ver elini  kalk bi bakalım
galiba kopmuş kanja,geri takmaya uğraşalım
dedi vermem elimi biz yine eskisi gibi yapalım
apar topar indik aşağıya vurduk kapıya tak tak
açan olmadı, bağrışma geliyor kavga büyük muhakkak
sonra duyuldu iki el silah sesi
komşular dedi, mutlak ölüme gitti ikisi
sokakta siren sesleri belirdi  ambulans polis yığıldı
açılmayınca kapı polis tarafından kırıldı
maalesef korkulan oldu,
ikisi de yerde kanlar içinde yatıyordu.
..................................................
hanım korkudan yüzlerine bakamadı
bir daha başkasına gıpta edipte bana laf sokamadı
( inanmayın bunun birazı da palavraydı)
                                           -odabaşı
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El Kaldırma Kadına

Ne kelimeler yazılmış, ne türküler söylenmiş
Ne methiyeler dizilmiş adına
Dikkat et çarpılırsın,
El kaldırma kadına

Dünya da nimet, ahrette nimet
Mutluysan iki cihanda selamet
Dikkat et çarpılırsın,
El kaldırma kadına

Zayıf olan kadın, zarif olan kadın
Bir hata da dillerde dolaşır adın
Dikkat et çarpılırsın
El kaldırma kadına

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Elbet Kurtulursun...!

Enkaz altında mahsur kaldıysan,
Su borusu, kalorifer peteği bulduysan,
Sert bir cisimle de, vurduysan,
Elbet kurtulursun, elbet kurtulursun!

Ümitsizlikten vazgeçersen,
Nemli topraktan su içersen,
Kendi kendine de yetersen,
Elbet kurtulursun, elbet kurtulursun!

Erzincan’da Nurcan hemşireyi örnek aldıysan,
Kurtarma ekiplerinin sesini duyduysan,
Panik yapmayıp ta, sakin olduysan,
Elbet kurtulursun, elbet kurtulursun!

Acılara direndiysen,
İlk yardımı öğrendiysen,
Şansına da güvendiysen,
Elbet kurtulursun,elbet kurtulursun!

Yangın çıkıp, yanmadıysan,
Soğuk olup donmadıysan,
Havasızda kalmadıysan,
Elbet kurtulursun, elbet kurtulursun!

Doğru bildiğini yaptıysan,
Maziden hisse kaptıysan,
Deprem tatbikatlarına da baktıysan,
Elbet kurtulursun, elbet kurtulursun!

Erken gelirse kurtarma ekipleri,
Rehber olursa ona birileri,
Didik didik ararlarsa her yeri,
Elbet kurtulursun,  elbet kurtulursun!
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Elektrikler Kesilince  - Farklı Bakış

31 Mart 2015 tarihinde Türkiye genelinde gündüz 8-10 saat elektrik kesintisi oldu. Belki
de bu tür geniş kapsamlı elektrik kesintisi ilk defa oldu. Evden çocuklar iki de bir arıyor.
‘Baba bir arasan da ne zaman gelecekmiş öğreniversen. Ders çalışacağız. ‘İyi çalışın’
diyorum. İnternet çalışmıyor. Bugün de kitaptan çalışın. İnternetten çalışmamız lazım.
O zaman boş verin bugünde çalışmayın. Yatın… Ne olur bir ara… Arıza numarasını
bilmiyorlar. Daha doğrusu herkes gibi bizimkiler de acil numaraları öğrenmeye gerek
duymuyorlar. Taki ihtiyaç oluncaya kadar. Arıza hattı 186 No ‘lu numarayı arayıp sorun
diyorum. Biliyorum ki böyle durumlarda o numarayı da kolay kolay düşüremezler. Biraz
sonra kızarak geri arıyorlar. Arıyoruz arıyoruz açan yok… Dedim, siz aramaya devam
edin…

Ben bu tür olayları olası afetlerle ilişkilendirebilmek adına bir fırsat olarak
görüyorum.

Değerli dostlar, bizim gibi köyden gelmiş ve ellisine merdiven dayamış olanlar ay
ışığında sokakta oturmayı, ocakta yanan çıra aydınlığında sohbet etmeyi, tablanın
üzerine konan ve kardeşler arasında kendi tarafına çekilen,  anne-baba kardeşime bir
şey söyle diye şikâyet edilen gaz lambasının gölgesinde ders çalışmayı çok iyi bilirler.
Dolaysıyla bu tür kısa vadeli elektrik kesilmelerini de pek abartmazlar. Allah
büyüğünden saklasın ve ipin ucunu düşmanın eline vermesin derler.

Akşam farklı televizyon kanallarında haberleri hayretle dinliyorum. O kadar
abartı var ki, Allah muhafaza sanki kıyamet kopacak… (Bu arada gerçekten mağdur
olan vatandaşlarımızı anlayışla karşılıyorum.)  Çok bekledim. Acaba bir kanal çıkarda bu
elektrik kesintisinden geleceğe dair ne dersler çıkarabilir miyiz? Diye haber yapar mı
diye ama nafile…

Toplum gerçekten çok değişti. Özellikle yeni nesilde sabır denen unsur, güneşin
altında buzun eridiği gibi birden eriyor. Bunun en bariz örneğini trafikte yaşıyoruz.
Direksiyon başındaki 20-25 yaşındaki delikanlı, karşıya geçmeye çalışan yaşlı amcaya
öncelik vermeyi bırak, birde utanmadan dedesi yaşındaki vatandaşa el kol hareketi
yaparak hakaret edebiliyor. Acaba nerede hata yapıyoruz? Ailede mi, okulda mı, yoksa
toplumda mı? Bu başlı başına bir araştırma konusu olmalı diye düşünüyorum.

1978 yılında bizim köye elektrik gelince bayram havasında karşılanmıştı. O zamana
kadar gündüzünden çırasını hazırlayan veya yedeğinde daima gazyağını-gaz lambasını
saklayan vatandaşlar elektriğe kavuşunca bir daha ihtiyaç olmayacak diye kaldırıp attı.
Sonra elektrikler gidince köyden Karabağça lakaplı rahmetli Mehmet amcamız kendine
has üslubuyla ‘’La yiğenim, biz bi daha bu elektrikler gitmez biliyoduk. Onun için ne çıra
hazırladık ne de gaz lambası. Gece karanlıkta kaldık ya. Bi-daha yedekte
bulundurmadan durar mıyım hiç’’ diye anlatmıştı.

‘’ Hastalıklar arada, / Tehlikeli değilse yararlı / Hasta olmamış kimse / Hiç halden
anlar mı? ‘’

Yukarıdaki şiirde ifade edildiği gibi, sanayi sektörü, hastaneler vs. hayati önem
taşıyan alanları muaf tutarak elektrik, su kesintisinin yılda bir iki defa olmasının olası
depremlere hazırlık açısından faydalı olduğu kanaatindeyim. Bu duruma bir nevi resen
yapılmış tatbikat diyorum. Tatbikatlarda eksik aranmak yerine eksikler acilen
giderilmeli. Bireyler, okullar, kurumlar, kuruluşlar bundan gerekli dersi almalı. Alternatif
enerji imkânları araştırılmalı. Allah korusun depremlerde, savaşlarda günlerce, aylarca
farklı sıkıntıların yaşanabileceği hesap edilmeli. Okullarda çalışmayan ışıldakların
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olduğunu, kurumlarda devre dışı jeneratörlerin bulunduğunu görüyoruz, duyuyoruz.

Arabasında, evinde el feneri bulunmayanlar umarım sabah ilk iş olarak onu temin
etmeye çalışırlar. Metro’da telefon ışığında yürümeye çalışanlar, asansörde karanlıkta
dakikalarca kalanlar, çantasına mini el lambası koyarlar. Asansör kapısının anahtarının
yerini bilmeyenler acilen öğrenirler. ‘’Yağmurlu havada gülenle-ağlayan belli olmaz’’
sözünden hareketle bu durumlarda kurumlarda güvenlik için ekstra tedbirlerin alınması
masaya yatırılır. Sokakta ve basında çıkabilecek yalan yanlış haberlerin kaosa sebep
olabileceği hesap edilerek toplum eğitilir. İletişiminde çökeceği hesap edilerek H-U-K-İ
(haberleşme-ulaşım-kurtarma-ilkyardım)  çerçevesinde ne yapıla bilirin yolları aranır.
Diğer taraftan birey ve toplum olarak başta enerji olmak üzere her alanda israftan
kaçınırlar. Özellikle resmi kurumlarda gerekmedikçe gündüz gözüne onlarca lamba
yanmaz. Uyaranlara da duyarlılığından dolayı teşekkür edilir asla kızılmaz.

‘’Ders alınmış başarısızlık başarı demektir’’ sırrınca bu elektrik kesintisinde de vatandaş
ve kurumlar olarak gereken ders alınmalıdır.

Ben de yetki olsa, olası afetlere toplumsal hazırlık için senede 3-5 gün taze ekmek
çıkarttırmam ki, çocuklarımız zaman zaman bayat ekmek yemeye de alışabilsinler. Bu
örnekleri çoğaltabiliriz.

Elektrik kesildiğinde Artvin’de bir arkadaş mum almak için bakkala gider. Bakkal
amcamız: ‘Yakacak ne lamba var, ne de gaz yağı. Olsa dükkân sizin arkadaşlar. ‘ der.

‘’Eyvah, elektrikler gitti ne yapacağız, çöktü hayat / Hadi sende oradan internet
yok, televizyon yok, ailede sohbet rahat’’ misali bir elde kumanda, bir elde telefonla
yaşadığımızdan dolayı ailemizle uzun zamandan beri yapamadığımız doğal sohbetinin
tadını bu vesile ile çıkardık diyen arkadaşların sayısı azımsanmayacak kadar çok…

Aydınlık günler dileklerimle…

Mahir Odabaşı
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Elimde Sihirli Bir Değnek Olsa...!

Elimde sihirli bir değnek olsa,
Şehirleri ovalardan bir bir alır,
Dağ eteklerine doğru çekerdim.
Ovaları da eker, diker, biçerdim…
Bu da memleketimin insanına
Aş olurdu, eş olurdu, iş olurdu.
Aynı zamanda depremlerde
Zayiat  çok fazla olmazdı,
Hem de en  verimli topraklar,
Beton yığınları altında kalmazdı.
                             *
Elimde sihirli bir değnek olsa,
İlköğretimden, üniversiteye kadar,
‘Deprem ve güvenlik’ dersi koyardım
Toplumda temel afet bilincini,
Anasınıfından itibaren değil,
Ana kucağından sağlardım…
                          *
Elimde sihirli bir değnek olsa,
Yağmurları kabusa döndürmez,
Zemindekileri selde süründürmez
Çukurları rast gele açtırmaz,
Trafikte tehlike saçtırmaz,
Sokaklarda oynayan çocukları,
Açık bırakılan loğara kaptırmazdım
                         *
Elimde sihirli bir değnek olsa,
Binaların temelinden, çatısına kadar
Deprem, yangın güvenliğini aldırırdım
İşe yaramayacak yangın merdivenlerini
Apartmanlara yük olmasın diye kaldırırdım
Doğru afet bilincinin oluşması için,
Depremlerin afetsiz savuşması için,
Köylüye, şehirliye, amire, memura
Mecburi tatbikat koydururdum…
                      (10.07.2010)

Mahir Odabaşı
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Elimden Tutsun

Önemli değil evlat,
yaşım isterse olsun seksen,
yanımda bulunsun her zaman annen,
vakit tamam olup ta Azrail canımı alırken,
Elimden tutsun yeter, başka bir şey istemem

Mahir Odabaşı
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Emekli Olmadın mı Sen?

Dünya
Bir oyun bahçesi,
Bende herkes gibi,
Kaderime yazılan
Rolümü oynuyorum.
Bu oyun bahçesinde,
Yıllar nasıl da çabuk geçmiş,
Düşünüyorum… Bilmiyorum.
*
Memlekete,
Her  gittiğimde,
Meraklılar soruyor:
‘Emekli olmadın mı sen?
Ne emeklisiymiş,
Memuriyete
Daha dün başladım, derken,
Bir de bakıyorum ki,
Çeyrek asır geçmiş,
Yıllanmışım ben!
*
Ve İçimden,
Gizli bir ses:
‘Mahir, farkında ol,
Oyun bahçesinde,
Zaman hızlı geçer,
Sen oturup,
Dünü, bugünü, yarını
Düşünmezsen eğer! ’ diye
Haykırıyor…
 (28.09.2010- 06.20)

Mahir Odabaşı
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Emekli Olunca

Listeden ismin silinir
Kapıdan levhan kaldırılır
Veda yemeği ile uğurlanır
Sonra biraz zaman geçer
Mesai arkadaşların değişir
Çalıştığın kurum yabancılaşır
Sende olursun eller gibi
Yıllar geçer, bir uğrayım dersin şuraya
İlgi görmeyince başlarsın vızıldamaya
Lakin kimsecikler artık dinlemez seni
Tükenmiştir kredin, olmaz işler eskisi gibi
Derinden bir ah çekip çıkarken oradan
Dersin bu hale düşecek miydi bu adam
Demek hürmet makamaymış ulan
Hani nerede etrafımda pervane olan
Şu dünyada her şey yalanmış yalan
……………………….,…………,
Bende nasihat edeyim varsa alan
Biz aldandık, bari siz aldanman
Hele çalışırken olmazsa iyi bir intiban
Emekli olunca çalacak kapı da bulaman
Sonra da zoruna gider yalnız dolaşman
(Mahir Odabaşı / 2.6.2014)

Mahir Odabaşı
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Endişe

ENDİŞE

‘’Geldiğimizde şu fani aleme,
  Kendimizi bulmuştuk emin ellerde,
  Bazen insan düşünüyor ve korkuyor,
  Acaba  biz bu dünyadan giderken,
  Minem, Eminem olacak hangi ellerde?
  Mehmedim değer verecek mi bizlere de?
  Yoksa, eften püften mazeretler  sıralayıp,
   Der mi? Nasıl olsa ilgileniyor artık belediye! ’’
                                                                      *

‘’Önce; bebekler büyüyor, anne-baba kucağında
Sonra; anne baba ölüyor, yavrusunun kucağında’’

(mahir-2012)

Mahir Odabaşı
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Endişe...

‘’Geldiğimizde şu fani aleme,
  Kendimizi bulmuştuk emin ellerde,
  Bazen insan düşünüyor ve korkuyor,
  Acaba  biz bu dünyadan giderken,
  Minem, Eminem olacak hangi ellerde?
  Mehmedim değer verecek mi bizlere de?
  Yoksa, eften püften mazeretler  sıralayıp,
   Der mi? Nasıl olsa ilgileniyor artık BELEDİYE! ’’
                                                           (13.01.02)

Mahir Odabaşı
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Enkaz  Altı

Depremlerde enkaz altında kaldığında,
Biraz ağla, biraz sızla bir güzel boşal
Sonra deşarj olup, kendini başa al,
Cep telefonun varsa yanında,
Muhtemel üç-beş dakka çalışırsa,
İlk fırsatta ya ara, ya çaldır burada
Aman dikkat et, kablolara, camlara
Unutma, her şeyin başı sabırdır,
Sabır içinde, sebat vardır
Bak yukarıda seni kurtarmak için,
Devletle millet seferber oldu
Bulunduğu yeri belirtmek için,
Bilinçli çabalayanlar kurtuldu
Sende taşı, tuğlayı vur duvara,
Olmadı su borusunu oynat arada
Kanaman varsa, suyu dikme kafaya
Ölmeyecek kadar sadece dudağını ısla
Bak işte ses geldi, ışık göründü
Sivil savunmacı bağrına gömdü
Hadi geçmiş olsun,
Bak geri döndün dünyaya
Sakın sonra vefasızlık eme,
Kahraman sivil savunmacıya
Artık sende bir gönüllü ol,
Topyekün toplum olarak,
Kurtulmanın tek çaresi bu yol
                            (07.03.2011)

Mahir Odabaşı
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Enkaz Altında Kalana Öğüt

Enkaz altında kalırsan eğer,
Hayata olumlu bak, sabrediver,
Salma kendini durmadan moral ver,
Hayalen düşün ve deki buda biter
Cep telefonun çekerse eğer,
Ya alo de, ya çağrı gönder
Yukarıdan bir ses duyarsan,
Pür dikkat dinle ve cevap ver
Ağzına kum, toprak dolmuşsa,
Sesin, soluğun çıkmaz olmuşsa,
Elinle, ayaklarınla tıkırdayıver
Olmadı, su borusunu oynat yeter
Dinle beni, rast gele hareket etme,
Cam kırıkları vardır sağa,sola gitme
Vücudunda varsa çok kanama,
İnsanı epey susatır unutma
Şans gülüp, su yanındaysa,
Parmağını batır, dudağını ısla
Tiryakisi olsan da sığara yakma,
Ben karışmam, gümlersin yoksa!
Günler sonra kurtarılanlar var,
Sakın ola, ümitsizlik yapma!
Enkaz altı için, bu kadar bilgi yeter,
                        Ama üstündeyken ne olur yabana atma…!
                        Daima doğruyu öğren,içine yalan katma…!
                                (04.01.2011)

Mahir Odabaşı
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Erzincan'da 70 Yıldır Acı Çeken Teyze

27 Aralık 1939
Soğuk bir kış  gecesi,
Erzincan’a   ateş düştü.
Yüzyılın en büyük felaketi,
7. 9 olarak belirlendi,
Bu depremin şiddeti.
Tabi edeceğini etti,
Dile kolay 33 bin can birden gitti.
Geriye kalanları da mahvetti.
Çünkü soğuk kış gecelerinde,
Üstlerine bir şey giyemediler,
Çaresiz kaldılar,  bir şey diyemediler.
Ortalık  mahşer  gününe döndü.
Yardım alamayanlar  enkaz arasında  öldü.
Güllük, gülistanlık Erzincan birden soldu.
Akan gözyaşları, buharlaşıp  bulut oldu.
1992’de bir daha gelmek üzere, kayboldu.
3’ncü Kolordu Komutanlığı yetersiz kaldı.
Arama – kurtarmada kullanılmak üzere,
Hapishanedeki mahkumlar serbest kaldı
Cesetler toplanamadı, bir ay ortada kaldı
Köpeklere vur emri verildi. Çünkü cesetlere dadandı
Yaralılar trenle  Sivas’a  acil gönderilirken,
% 90 ‘nı  çaresizlikten, yolda öldü  birden.
Çünkü, kimsenin kimseye  yardıma takati yoktu.
Uzun söze ne hacet, herkesin derdi  birbirinden çoktu.
O yılları yaşayan yaşlı teyzem  şöyle anlatıyor anılarında;
‘’ - Depremden kurtuldum, koşuyorum son hızla.
Bir çocuk kollarını açmış, lisanı haliyle imdat diyor!
Belli ki  donmak üzere zavallı, çünkü tir tir titriyor…!
Ama ben, dönüp yardım edemiyorum, kendi derdimden,
Çünkü, annem, babam imdat! diye haykırıyor enkazın diğerinden.
Can havliyle enkaza dalıp, annemi, babamı  kurtarıyorum,
Bakıyorum tehlikesi yok, hemen geri dönüp, çocuğu arıyorum.
Ama  heyhat, nafile!  O zavallı  çocuk, donarak ölmüş çoktan,
O gün bugündür eriyorum, niye cahillik  yaptım  hiç yoktan!
O masum çocuğun ahvali, hep gözümün önünde duruyor.
Geceleri  deliksiz uyuyamıyorum,  çünkü uykularımı bölüyor,
70 yıl geçse de aradan, suçluluk psikolojisi içimi kemiriyor!
‘En iyi okul tecrübedir ama okul masrafı biraz çoktur’ derler,
İhtiyarların duvarda gördüğünü, gençler aynada göremezler!
Bu nedenle, benim yaşadığımdan ibret alın sevgili gençler…!
Neticeyi kelam; hep dua ediyorum, deprem olmasın  memlekette,
Bir daha deprem yaşarsam eğer, ilk gördüğümü kurtarırım elbette.
Neden diye sormayın, çünkü anlattım size yukarıda özetle…! ’’

Mahir Odabaşı
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Eski  - Yeni

Eski ev – yeni ev
Eski eş – yeni eş
Eski şehir – yeni şehir
Eski imam – yeni imam
Eski uzman – yeni uzman
Eski müdür – yeni  müdür
Eski muhtar – yeni muhtar
Eski başkan – yeni başkan
Eski bakan  – yeni bakan
Eski başbakan – yeni başbakan
Eski öğretmen – yeni öğretmen
…………………………………………………
Niceleri eskidi,
Niceleri eskiyor
Daha niceleri eskiyecek.
Belli ki, sonradan gelenler,
Öncekilere hep eski diyecek!
Belki de, vefasızlık gösterip,
Hiç değer vermeyecek………..!
Ama bilinmeli ki, zamanı gelince,
Bugün ki yenilerde, dünkü gibi eskiyecek!
                               (04.12.2010-06.30)

Mahir Odabaşı
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Eski Resimler

hayat, kısa bir yol,
sonu meçhule uzanan
bu ben miyim? der insan
eski bir resmine baktığı zaman

resimler hep aynı
lakin seni değiştiren zaman
zaman durmayacağına göre
boşunadır resmine bakıp efkarlanman

bak dostum,
bu benim lise diploma resmim
ister gül istersen ağla
ve bak şu an ki halime
yaşlandığımı anla

resimler,
ah o eski resimler
ne hatıralar gizlidir içinde
dili olsa da bir bir söylese

boş ver söylenmesin
yine de bilmesin kimse
nasıl olsa atılacak çöpe
biz bu dünyadan göçünce
                   0dabaşı-2020

Mahir Odabaşı
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Eskisi Gibi Olur mu?

Hele düşemeye dur şeytanın eline
Alır da seni, vurur yerden yere
Sonra etsen de 1001 kere tövbe
Bilmem eskisi gibi olur mu?

Ne desem, bilmem ki ne desem
Artık kelam bitti, budur endişem
Başa dönüp hayatı resetlesem
Bilmem eskisi gibi olur mu?

Rüzğar esince kırılır dallar
Rüzğar biter sükûnet var
Yerine konsa da kırılanlar
Bilmem eskisi gibi olur mu?

Odabaşı, bakar durur haline
Hiç çare bulamaz ki ahvaline
Dönüp dolaşıp geldi aynı yere
Bilmem eskisi gibi olur mu?
         (M. Odabaşı - 10.5.2020)

Mahir Odabaşı
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Esnafta Harama Daldı Efendim

Sahte bala hakikat dedi
Önce bir kaşık kendi yedi
Müşteri aradaki farkı bilmedi
Balcı da harama daldı efendim
Müşteri de bilmeden aldı efendim

Eski pirinci sıvı yağ ile karıştırdı
İçine birazcık ta kırıklardan iliştirdi
Yeni mahsul diye müşteriyle buluşturdu
Tacirde harama iyice karıştı efendim
Müşteri de bilmeden alıştı efendim

Kasap reyonunda sıra sıra dizilmiş etler,
İmrenip te dersin ‘bana şuradan bir kilo ver’
Evde açınca hanım, yarısı kemik yarısı yağ der
Kasap ta harama daldı efendim
Müşteri de imrenip aldı efendim

Pazarda, sebzenin sağlamı üstüne, çürüğü altına
Poşete koyarken baksana, adamın el çabukluğuna
Azıcık itiraz edecek olsan, ‘çek git alma’ der sana
Pazarcı da harama daldı efendim
Müşteri de bilmeden aldı efendim

Eline aldı ruloyu sürdü duvarlara rastgele
Boya badanadan sonra duvarlar oldu ala bele
Mazeret buldu, neden üstün küllü yaptın deyince
Baksana, boyacı da harama daldı efendim
Müşteri de bilmeden onu buldu efendim

İnşaatında üçüncü sınıf malzeme kullandı
Daha satacağım derken amele usta anladı
Abartılı afişlerle müşterileri bir bir avladı
Müteahhitte harama daldı efendim
Müşteri de bilmeden aldı efendim

Mahir hep gördüğünü, duyduğunu söyler
Haram çok kazandırır ama bereketini yer
Rızkını helalinden kazana rabbim çok ver
Harama meyilli olanları da ıslah ediver
Vatandaş olarak bozulduk efendim
         (Mahir Odabaşı- çorum-10.6.2016)

Mahir Odabaşı
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Eşarp - Streç

Genç kardeşim,
Üstte eşarp ne güzel yakışmış
Lakin altta streç pantolon bedene yapışmış
İstersen aynaya detaylı bir bak,
İkisi uyum sağlamıyor bir birine
Lütfen sen de tercihini yap ikisinden birine
Çünkü sadece zarar vermiyorsun kendine
Uzanıyor sivri diller temsil ettiğin İslam dinine
…………………………………………,,
Ama diyorsun ki, özgürüm sana ne
Ne diyeyim Müslümanın hali bu işte
Lakin Allah şuur versin hepimize
Haydi, şimdi git güle güle,
Allah işini, gücünü rast getire
Pardon bir dakika kardeş,
İstersen bir daha düşün yine
Kim bilir belki de fikrin değişirse
Dua ediverirsin bu kardeşine de
Çünkü ben dua ediyorum size
İnşallah layık oluruz Rabbimize
2011

Mahir Odabaşı
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Eşine Kurşun Sıkmak

Şartlar oluşmuşsa EVLENMEK kadar, AYRILMAKTA doğal,

Lakin ayrıldığı EŞİNİN BAŞINA bir kurşun sıkmak,

Hangi İNSANLIĞA sığar?

Mahir Odabaşı
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Eşleme

İmam - itikatlı
Cemaat - bilinçli
Vaiz – ihlaslı
Müftü – etkili
Öğrenci –istekli
Eğitim – liderli
Vekil – asıllı
Şoför – sabırlı
Esnaf – insaflı
Dost – vefalı
İzdivaç – ahlaklı
Televizyon – ayarlı
Yar – kahırlı
Kurban – dualı
Yardım- duyarlı
Tarla – işlemli
İktisat – iktisatlı
Memur –terli
Amir – vasıflı
Maaş – yeterli
Gelir – bereketli
Sağlık-şifalı
Doktor-ilgili
Hemişre-merhametli
Usta – zamanlı
Hukuk – adaletli
Sınav – güvenli
Çocuk- mutlu
Gençlik – ümitli
Baba – şuurlu
Yaşlı – huzurlu
Şair – şiirli
Köy – nüfuslu
Deniz – balıklı
Söz – yeterli
Dilenci – yüzlü
Garip – güçlü
Komşu – selamlı
Emanet – itinalı
Eleştiri – tahammüllü
Siyaset – seviyeli
İstek – sınırlı
Zengin – şükürlü
Fakir – sabırlı
Oyuncak – yerli
………………!
(25.01.2012)

Mahir Odabaşı
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Eşlen Me Me

İmam - yetersiz
Vaiz – etkisiz
Müftü – örneksiz
Cemaat-bilinçsiz
Öğrenci – ilgisiz
Öğretmen – isteksiz
İdare - yetkisiz
Kitap - okuyucusuz
Vekil - asılsız
Şoför - sabırsız
Esnaf - insafsız
Dost - vefasız
İzdivaç - ahlaksız
Yar - kahırsız
Tv - ayarsız
Söz - yetersiz
Borç - kefilsiz
Çek - karşılıksız
Kart - ödemezsiz
Banka - acımasız
Kurban - duasız
Yardım - ihlassız
Tarla - verimsiz
Fabrika - üretimsiz
İktisat – iktisatsız
Amele - yersiz
Usta - tersiz
Memur – isteksiz
Maaş - bereketsiz
Hukuk - adaletsiz
Sınav - güvensiz
Gençlik - ümitsiz
Evlat - acımazsız
Baba - evlatsız
Yaşlı - huzursuz
Şair - şiirsiz
Köy - nüfussuz
Deniz - balıksız
Yol - yolsuz
Stres - dertsiz
Dilenci - yüzsüz
Garip - güçsüz
Komşu - selamsız
Emanet - itimatsız
Eleştiri - tahammülsüz
Siyaset - seviyesiz
Yemek - lezzetsiz
İstek - sınırsız
Zengin - şükürsüz
Rüşvet - belgesiz
(/09.02.2012)
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Ev / de Kal-ölmezsin Ya !

Ayşe teyze, Satı hala, Fatma nine
Balkondan sohbetiniz yetmedi mi
Dedikodu için aşağı indiniz yine
Haydi koşar adım gidin evinize
Kurban gitmeyin Koronavirüsüne

Ya sen Hasan Dayı, Hüseyin  amca
Ekmeği bahane edip çıktın sokağa
Halbuki Alo deyince devlet ayağında
Hadi ceza yemeden doğru  Konağa
Yakalarsa K.Virüs bırakmaz bir daha

Hey delikanlım, güvenme gençliğine
Ayrılın biraz, yürümeyin grup halinde
Bak bir bulaşırsa bu illet size de
Öldürmezse sürundürür hastane köşesinde
Ve acı anılar kalır ömür boyu ensenizde

İlla sokağa çıkma yasağı mı olsun?
Polis tuttuğunu nezarete mi koysun?
Uyarıları dinlesen sanki, ne olursun?
Akıllan be, tez elden özgür olursun
83 milyon vatandaşa da katkın olsun

Eve, hapishane demeyin Allah aşkına
Siz daha hapishane görmediniz galiba
Sosyal medya, çay çorba hepsi  yanında
Evde kal, kendini güvene al, nankör olma
Belki de yarın yatacaksin koridorlarda

Alışkanlıklar varya, ah şu alışkanlıklar
Anahtarları kaybolmuş kilitler gibidir
Ya sizin sorumluluğunuz sevgili gençler
Yaşlıları evde kalmaya ikna etmek tir
Lakin öncelikle size düşen vazife örnektir

Mahir der, beyler bu işin şakası yok
Eline sopayı alıp kovalanacaklar  çok
Oturun oturduğunuz yerde be dışarda bi nane yok
Elhamdülillah her şey var evde, yok yok
Mazeretten dolayı çıkana asla sözüm yok
       (Mahir Odabaşı /Çorum )

Mahir Odabaşı
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Ev___lenmek / Kat___lanmak

Evlilik: iki farklı kişinin,
Hayatını birleştirmesi.
Sadece cicim aylarında değil,
İyi günde, kötü günde,
Afiyette, afette,
Gençlikte, ihtiyarlıkta,
Bazen hayat arkadaşı,
Bazen en yakın doktoru olarak,
Bir ömür boyu devam etmesi
*
Önceden gençler evlenirken,
Her iki tarafın büyükleri, bir araya gelir
Gelin, damat adayını karşılarına alır
‘En iyi okul tecrübedir’ hesabı
Hayata dair öğütler verilirdi.
Sonra, temel ihtiyaçlar alınır,
Diğer ayrıntılar zamana kalırdı.
Evin bir köşesindeki oda,
Gelin-damat için süslenir
Böylece onların ilk evi olurdu
Bunun da adı EV-lenmekti.
*
Ya şimdi öyle mi?
Artık zaman değişti,
Gezip tozacaksın,
Olmadı bırakacaksın,
Temelde değil,
Çatıda boğulacaksın,
Daha düğün olmadan,
Kızıp, bağırıp, çağıracaksın,
‘Senin annen, benim babam’ deyip,
Eften püften şeylere darılacaksın..
Yuva kuralım derken dağılacaksın!
*
EV-lenmekte değişime uğradı,
Bunun yerine KATLAN –mak çıktı.
Anne, babalar çocuklar rahat etsin diye,
Apartmandan katlar alıyor, düğün için hediye
Birde bunun yanında, en ince eşyalar düşünülüyor,
Sonra borç yüzünden huzursuzluk çıkmasın,
Yeni kurulan yuvada çatlak oluşmasın,
Evlilikler bir ay, bir yıl değil,
Bir ömür boyu sürsün  diye…
*
Ama nafile..!
Buna rağmen boşanmalar çoğalıyor,
Huzurun yerini, huzursuzluk alıyor…
Neticeyi kelam; zamanımızda,
Artık, EV-lenmek yetmiyor,
Ufak,tefek rüzgarlarda,
Hemencik yuvalar yıkılmasın,
Çocuklar, ortada kalmasın,
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Büyükler huzursuz olmasın diye,
Eski EV-lerin, şimdi KAT-landığı gibi,
Bazen hanımlara, bazen beylere
Birde KATLAN-mak gerekiyor!
Evet, birde KATLAN-mak gerekiyor….
 (06.07.2010-23.00)

Mahir Odabaşı
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Evimizin Damı

Evimizin damına otursak her gece
Yıldızların dansını seyretsek
Ele ele tutuşup ta,
Şöyle iki sohbet
Etsek

Bir tarafta kurbağa viyaklaması
Diğer tarafta ağaçların hışırtısı
Sohbetimize tat verse,
Sivrisinek vızırtısı

Birde semaver tütse
Çaylar gelip gitse
Yıldızlar üzerimize düşse
Kalan ömrümüz böyle geçse
Çok şey mi istedim,
Ayşe?
(mahir Odabaşı / 2013)

*
Taş yuvarlanır da, taş – KIN’A engel olur,
Hayat insanı yorar da gün – GÖR’MEZ olur

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Evimizin Damında

Evimizin damına otursak her gece
Yıldızların dansını seyretsek
El ele tutuşup,
İki sohbet etsek

Bir tarafta kurbağa viyaklaması
Diğer tarafta ağaçların hışırtısı
Sohbetimize tat verse
Sivrisinek vızırtısı

Birde semaver tütse,
Çaylar gelip gitse
Yıldızlar üzerimize düşse
Kalan ömrümüz böyle geçse
Çok şey mi istiyorum+

Mahir Odabaşı
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Evlatlarda Değişir, Bir Gün Evlat

Oğul dersin, kız dersin, torun dersin
Sofradaki azı hep onlar yesin istersin
Yaşlılık gelince yavaş yavaş ötelenirsin
Evlatlarda değişir bir gün, evlat

Aylarca kapın açılmaz olur
Gözlerin hep yollarda kalır
Biraz nasihat etsen alınır
Evlatlarda değişir bir gün, evlat

Türlü hastalıklara maruz kalırsın
Parklarda yalnız oturmaya alışırsın
Belki huzurevinde toprağa karışırsın
Evlatlarda değişir bir gün, evlat

Üç gün yatak, dördüncü gün toprak dersin
Geceleri gözyaşlarıyla uzun sohbet edersin
Takatin tükenir evlatlarına küs gidersin
Evlatlarda değişir bir gün, evlat

Belin bükülür, çekilmez olur kahrın
Bugünü beğenmezsen zordur yarın
Pek te işe yaramaz maddi varlığın
Evlatlarda değişir bir gün, evlat

Yılların yorgunluğuna batarsın
Elinde bastonla zor adım atarsın
Maziyi hatırlar, geleceğe katarsın
Evlatlarda değişir bir gün, evlat

Hayat yormuştur çıkmaz sesin
Sana yapanın göreceği kesin
Sorana kerhen ‘iyiyim’ dersin
Evlatlarda değişir bir gün, evlat

Evlat nazarında azalırsa değer
Beklentiler yavaşça sona erer
Mahir’de hep gördüklerini söyler
Evlatlarda değişir bir gün, evlat

Haktan dileğim, değişmesin hiçbir evlat
Rızayı ilahi için göstersinler ataya şefkat,
Sabredenler kıyamette ecrini alır kat kat
Zamana uyup ta değişmesinler bir gün, evlat
    (Mahir Odabaşı-çorum-milli eğitim müdürlüğü-17.4.2016)

Mahir Odabaşı
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Evlilikte Oda Arkadaşlığı

Evlilik bazen mutluluk kaynağı
Bazen de sadece oda arkadaşlığı
Bu durum getirir birçok yanlışlığı
Ömür tüketir her dakka

Oturup iki kelam edilmezse
Tarihin derinliklerine gidilmezse
Gönüller oda arkadaşı şeklindeyse
Ömür tüketir her dakka

Sabah el ele tutuşup güneşin doğuşu,
Öğle vakti çarşı pazar alış verişi,
Gece yıldızların dansı seyredilmezse
Ömür tüketir her dakka

Ailede ortak bir yön kalmamışsa,
Kurulan hayaller yerini bulmamışsa,
Muhatapta bunu bir türlü anlamamışsa,
Ömür tüketir her dakka,
Mutluluğu arar sokakta

MAHİR der, sözümü yabana atma
Sakın ha, mesajımın dışına çıkma
Tuttuğun eli, bir ömür bırakma
Huzur gelir, her dakka
Mutluluk aranmaz sokakta

 (Mahir Odabaşı /2013)

Mahir Odabaşı
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Ey Nefsim

‘’Azrail güzel melek, ey şeytana uyan nefsim,
  Kim bilir hangi vakit nerede düşer bedenim
  Ne bileyim, hangi makastan dört  metre kefenim,
  Som altın sala binsem, sade yanımda kalır amelim’’

                    (Handan odabaşı)

Mahir Odabaşı
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Eyleme Allahım

yangında susuz
depremde çadırsız
kazada yardımsız
selde tedbirsiz
trafikte kuralsız
cüzdanda parasız
evlilikte huzursuz
ailede çocuksuz
gençlikte vefasız
yaşlılıkta bakımsız
yalnızlıkta sohbetsiz
vatanda bayraksız
minarede ezansız
camide cemaatsiz
ibadette ihlassız
esnafta müşterisiz
 kitapta okuyucusuz
öğrencilikte notsuz
diplomalıda işsiz
çalışanda isteksiz
maaşta bereketsiz
soğuk ta evsiz
mutfakta aşsız
yemek de etsiz
afiyette afiyetsiz
.........................
eyleme Allahım..!
(10.02.2012)

Mahir Odabaşı
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Eyvah Yine Yaz Geldi

Her mevsimin kendine has güzellikleri var. Hele  bir yılda dört mevsimi  yaşamak her
ülkeye nasip olmayan bir nimettir. Efendim başlığa bakıp ta yaz mevsimini sevmediğimi
sakın düşünmeyiniz. Büyüklerimiz sıcaklıkla, zenginlikten zarar gelmez demişler.Bu
yüzden bende yaz mevsimini kış mevsiminden daha çok severim.Çünkü yaz
mevsiminde yakıt parası olmaz.Pazar masrafı daha azdır.Çocukların eğitim masrafı
yoktur.Bu nedenle ailenin geçim  yükü sırtında olanlar için yaz aylarında biraz
soluklanma, rahatlama  vardır.Romatizma ağrılarında inine çekilmesi işin cabası. Bu
haliyle nasıl sevilmez ki mübarek. İşin diğer bir yönü var ki esas rahatsızlığımız bu
yüzden. Havaların sıcak olmasına şehir hayatının getirdiği bir takım olumsuzluklarda
eklenince sinirler iyice gerilir.’’ Öfke gelir göz karatır, öfke gider yüz kızartır’’ hesabı
İnsanlar eften, püften diye tabir edilen küçük şeylerden bile rahatsızlık duyar.
Karşınındakinin kalbini incitiverir. Hatta işi  bazen daha da büyütür…

     Efendim, eviniz merkezi cadde üzerinde olup; hafta sonu 10-15 tane sünnet,
düğün konvoyu geçiyorsa veya evinizin yakınında bir kaç tane düğün varsa ve bunlarda
da davul, zurna veya diğer çalgı aletleri cuma akşamından başlayıp, Pazar akşamına
kadar üç gün çalınacaksa ve siz de rahatsızlığınızdan dolayı sese, gürültüye
duyarlıysanız Allah kolaylık versin.  Ben davulun sesini seven ve birazda duygusal
çalınırsa hemen ağlayabilen birisiyim. Eğer bende çevrede düğün olacakmış ve davul
zurna varmış diye duyunca ‘eyvah ne yapacağız bu hafta, köyümüz yakın değil ki köye
gitsek, bağ evimiz yok ki orada kalsak’ diye düşünüyorsam bunun irdelenmesi lazım.
Dedim ya çocukluktan beri seviyordum diye…

     Havalar çok sıcak; evinizde klima yoksa kapıyı pencereyi açmak zorunda
kalıyorsunuz.Eğer bu arada da  çevrenizde düğün varsa ve sabah 09.00 ‘dan itibaren
kontrolsüz olarak yüksek  ses gelmeye başlamışsa, sesten rahatsız olmamak için
hemen kapıyı pencereyi soğuğa karşı kapatır gibi iyice kapatıyorsunuz.Tatili
değerlendirmek adına sınava  hazırlanan çocuklarınız varsa, çalışma düzenleri
bozuluyor.Bazen de  sınav yükü stresinin de eklenmesiyle bu kadar da neymiş, yeter
artık deyip defteri, kitabı fırlatıyor ve Off….. be!  Adama ders çalıştırmıyorlar diyor.

    Bilhassa hastaysanız, başınız ağrıyorsa veya migren türü bir rahatsızlığınız
varda, sese gürültüye karşı aşırı duyarlıysanız tabiri caizse canınızdan beziyorsunuz…
Biraz sonra da içerde sıcaktan bunalıp, kapıları pencereleri mecburen açmak zorunda
kalıyorsunuz. Ve inşallah haftaya bu kadar rahatsız edecek düğün olmaz diyorsunuz.
Köyde yaşarken düğünler davullu- zurnalı olsun diye arzularken, şehir hayatının yoğun
stresi içerisinde bu temennimiz tamamen ters istikamete dönüştü desek yalan söylemiş
olmayız. Çünkü bu fikrimi destekleyen onlarca tanıdık var.

      Netice olarak, eğlenmek, hoş vakit geçirmek elbette hepimizin en doğal
hakkı.Ama bu hakkımızı kullanırken diğer insanları da hesaba katmak  ve onları
rahatsız etmemek  yani ‘’ben sadece  beni düşünürüm demek yerine, ben benimle
beraber başkalarını da düşünmek zorundayım.! ’’ diyebilmeliyiz. Bu bağlamda, güzel
yaz aylarının çekilmez hale gelmemesi için, düğünlerdeki ve konvoylardaki ses düzeyin
biraz daha kontrollü olması birçok insanın arzusudur. Ayrıca, araçtaki müziğin sesini
çok açmayalım. ‘’Müziği kendimiz dinleyelim, başka ortaklar aramayalım! ‘’ Mecbur
kalmadıkça kornaya basmayalım. Özellikle sabah erken ve gece geç saatlerde araç
içerisinden çıkmayarak, eve haber vermek için, kornayı haberleşme aracı olarak asla
kullanmayalım. İnip kapının ziline basarsak daha uygun olur.İnsanlarla vedalaştıktan
sonra, birde araç içerisinde kornaya basarak vedalaşmayalım.
 ‘’ Unutmayınız; siz mutluluktan uçarken başkaları hasta yatağında yatıyor,
hastalığın etkisiyle bir türlü uyuyamıyor veya yeni uykuya dalmış olabilir. Sizin
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bilinçsizce aşırı şekilde kornaya basmanızdan dolayı uyanmış ve sabaha kadar bir daha
uyuyamamış olabilir. Böyle bir insanın sizin hakkınızdaki düşüncesi acaba ne olabilir  ‘’

‘’ Şoför evladım, ne olur gece keyfi kornaya basarak veya müziğin sesini çok fazla
açarak beni rahatsız etme. Çünkü yaşlıyım ve hastayım, uyanınca bir daha
uyuyamıyorum. Bunu şimdi sana anlatamam zamanı gelince anlarsın  ‘’

’’O halde, kendimize yapılmasını istemediğimiz bir hususu bizde başkalarına
yapmamaya özen gösterelim. Sorunlu değil, sorumluluğunu bilen bir toplum olmak
daha güzeldir  ‘’

 NE OLUR,
 EYVAH YİNE YAZ GELDİ, DÜĞÜN MEVSİMİ BAŞLADI, GÜRÜLTÜDEN ÇEKECEĞİMİZ VAR
DEDİRTMEYELİM! ÇÜNKÜ, YAŞLISI VAR, HASTASI VAR, ÇOCUĞU VAR, SINAVLARA
HAZIRLANANLARI VAR,  EVET VAR, VAR, VAR   Saygılarımla  (28.07.2008)

Mahir Odabaşı
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Farkında Mısın?

Yol uzun ömür kısa
Kimse çekmiyor tasa
Menfaat, varsa yoksa
Farkında mısın?

Biliyorsun gülün kaderi solmak
Benim kaderim, bahtsız olmak
Zordur demi, mutluluğu bulmak
Farkında mısın?

Gülen yüzün solmasın
Rızkın hiç eksik olmasın
Daima dualarımdasın
Farkında mısın?

Yara üzerine açılmış ise yara
Vallahi sulh olmaz bu dünyada
Sen de hakkını mahşerde ara
Farkında mısın?

Anlatılmaz yaşanır
Garip guraba taşlanır
Bitti derken başlanır
Farkında mısın?

Halime bak hayalime bak
Dökülüyor yaprak yaprak
Zamanla çalıyor toprak
Farkında mısın?

Odabaşı daha ne desin
Her şeyi açık mı söylesin
Ömür tükeniyor bilesin
Farkında mısın?

Mahir Odabaşı
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Fatura

tatil beldesinde,
yeme içme- sınırsız hizmet
aç gözlü nefse hoş gelir
lakin dönünce memleketi asliyeye
günah faturası peşinden gelir
sermaye zayıf, ödeme olmaz
yalvarırsın yakarırsın, kefil bulunmaz
sığınmak istersin son limana
Rahman ve Rahimdir Hak Teala
bir zaman daha verir mühlet
belk i der:
'akıllanırda borcu ödemeye eder niyet'
halis tövbe ile ödenirse kapanır dosya
boş ver dersen her an gelebilir icra
münker - nekir melekleri de yanında
akılsız başın ceazsını ödemek için,
hadi bakalım ağla gözlerim ağla
**
bilirim, dönüşte;
gözleri nemli,
hep beni beklersin
ama ben memleketteyim,
boşuna yorulma
göremezsin
(17.11.2013-Belek)
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Felaket

Depremlerden önce tedbir alınmalı
Okullara deprem dersi konulmalı
Deprem sırasında güvenli olunmalı
Olunmazsa felaket, olunmazsa felaket!

Deprem anında  başımız korunmalı
Kilerde, banyoda hayat üçgeni oluşturulmalı
Balkon, asansör ve merdivenlerden uzak durulmalı
 Durulmazsa felaket, durulmazsa felaket!

Depremden sonra panik yapılmamalı
Fısıltı haberlere asla kapılmamalı
Kontrolsüz dışarı çıkılmamalı
Çıkılırsa felaket, çıkılırsa felaket!

Telefonlar ihtiyaç kadar kullanılmalı
İnsanlara  karşı saygılı olunmalı
İtfaiye, ambulansa yol bulunmalı
 Bulunmazsa felaket, bulunmazsa felaket!

Malzemeler ihtiyaç kadar alınmalı
Afetzedelere hal hatır sorulmalı
Art niyetlilere engel olunmalı
Olunmazsa felaket, olunmazsa felaket!
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Garip

Dumansız evler garip,
Susuz çeşmeler garip,
Sığırsız ahırlar garip,
Sürüsüz çobanlar garip,
Cemaatsiz camiler garip,
Ezansız minareler garip,
Okulsuz köyler garip,
Öğrencisiz okullar garip,
Üretimsiz fabrikalar garip,
Müşterisiz esnaflar garip,
İzleyicisiz tiyatrolar garip,
Oyuncusuz sahalar garip,
Komşusuz apartmanlar garip,
Unutulan kabristanlar garip,
Eşini kaybeden eşler garip,
Ziyaretçisiz müzeler garip,
Kaptansız gemiler garip,
Şoförsüz araçlar garip,
Mahsulsüz tarlalar garip,
Sorulmayan yaşlılar garip,
Okunmayan kitaplar garip,
Bakılmayan resimler garip,
…………………………………………….
Gece gündüz çalışan,
Kazandığını yiyemeden,
Akıbet toprağa karışan,
İnsanoğlu garip……
(01.12.2010)
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Garip Kaldın Okulum

Sana ne oldu? böyle okulum,
37 yıl önce, sınıfları geç
Bahçene bile sığmazdık
Arkadaşlarla, öğretmenlerimizle
Oynadığımız oyunlara doymazdık.
Bazen köyün muhtarı  gelirdi,
Zihin problemi sorardı da bize
Şaşırıp cevap veremeyince,
Ceza verirdi öğretmen hepimize
*
Allah aşkına söyle,
Sana ne oldu böyle
Damında baykuşlar ötüyor,
Pencerende camlar,
Çatında kiremitler kırık
Etrafta  in - cin yok
Her taraf sessiz
İmam, öğretmen, polis,
Müftü, uzman, mühendis
İlk defa göndermiştin ya  şehirlere
Bir günden bir güne ziyaret edipte,
Sana vefa borçlarını ödediler mi?  Söyle!
Biliyorum, üzmemek için  hep sukut edersin
Ey garip okulum! ama unutma ki, sukut ettikçe,
Sende hep  benim gibi, kendinden yersin
Velhasıl dert büyük ben aciz, haddimi bilirim
Sen bana yıllarca hizmet ettin
Uzaktan da olsa, önünde saygıyla eğilirim
*
Yıllanmış yaranı açmak istemezdim
Tek edilmişliğine sessiz de kalamazdım
Boş ver olsun, hiç olmazsa içimi döktüm
Özelde sensin, genelde tüm köyler
Virane olmuş, hala oluyor  birer birer!
Ne garip bir durum  değil mi?
Hem  şehirleri plansız doldurduk,
Hem de hepimiz şikayetçi olduk.
Sizi bilmem amma, galiba bence,
Köylerimize, okullarımıza birazcık
Vefasız kaldık……….…!
            (28.11.2010-02.20)
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Gazete Dagıtıcıları

Madem yollar var,
Bu yaştan sonra, yürümek bize yarar,
Bazen sabah erkenden çıkarım yollara,
Sessiz sokaklarda, bir ben, bir köpekler,
Birde  çilekeş gazete dağıtıcıları var
Kimi yaya, kimi bisikletli,
Kimi de motosikletli,
Yağmur, yağış demeden,
Sokakları, caddeleri gezerler
Ellerindeki gazeteleri,
Apartmanlara, iş yerlerine,
İtina ile bir bir dizerler…
İsterler ki, okuyucular erkenden,
Haberdar olsun güzel ülkemden!
*
Bilseler ki,
Her gazetenin içerisinde,
Maganda kurşunu ile öldü,
Küçük depremde bile öldü,
İnşaat çöktü öldü,
Çatıdan düştü öldü,
İskeleden düştü öldü,
Elektrik çarptı öldü,
Çukura düştü öldü,
Yangın çıktı öldü,
Zehirlendi öldü
Kaza oldu öldü,
Öldü… öldü… öldü…
Dünkü haberler,
Bak yine aynı oldu
………………………………
Üzülürler,
Güçleri yetecek olsa,
Toptan kendileri alır,
Hiçbirini dağıtmazlar,
Sabah sabah  okuyucuları,
Bu kadarda olmaz diye bağırtmazlar!

                                (06.01.2011)
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Gazze

Yer Gazze,
Saat 02,00
Tak tak kapı çalındı
Bu ne küstahlık böyle?
Buyur etmeden içeri dalındı
Her taraf sorgusuz sualsiz arandı
Uykudaki bebekler bile korkuyla uyandı
Bir an, kâbus mu görüyoruz diye tereddüt edildi
Derken bir asker ‘Hey çocuk sen geleceksin bizimle’ dedi
Annesi götürmeyin yavrumu diye çığlık attı ama dinlenmedi
Hemencik ellerini kelepçeleyip, gözlerini bağlayıverdi
Çocuk dedi:’’ ben öğrenciyim, yarında sınavım var’’
İt misali hırladı, hiç dinlemedi hainler
Anne gözyaşları içinde giydirirken Ahmet’ini,
Dedi: ‘’Allah belanızı versin sizin emi’’
Vedalaşmak kolay olmadı sarılıp ağlaştılar
Ahmet haykırdı, ’Korkma anam, bizimde rabbimiz var
Ölürsem şehitlik, dönersem gazilik durar,
Neredesiniz ey zulme duyarsız gafletteki Müslümanlar’’
Tüfeğin dipçiğiyle alınırken Ahmet annesinden,
Yalvardı, azıcık insanlık varsa ayırmayın yavrumu benden
Babası da gitti gelmedi, sizin gibi hainlerin yüzünden,
Çocuk bilenmez kampa doğru götürüldü, annesi dinlenmeden
Anne: Ellerini açtı ‘’Yarab sana emanet yavrum, bu hainlerden’
Artık rutin görüntü bunlar, ağlayan şehir GAZZEDEN
………………………………………………….....,
Rahat uyuya biliyor muyuz?  Bunları İZLERKEN
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Gel Benimle Evlen

Mutluluğu, huzuru bulacaksan,
Üzmeyip üzülmeyip güleceksen,
Her hâlükârda seveceksen,
Gel benimle evlen!

Derdime derman olacaksan,
Dünyayı ahireti vereceksen,
Halisane seveceksen,
Gel benimle evlen!

Mala mülke hevesli değilsen,
Şehirli köylü ayırt etmezsen,
Harama da meyletmezsen,
Gel benimle evlen!

Mecnuna leyla olacaksan,
Sabah akşam hatır soracaksan,
Yolun sonuna kadar varacaksan,
Gel benimle evlen!
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Gel kapıyı çal oğul

Gel kapımı çal oğul
Belki yarın boş olur
Bak nice evler virane
Taş üstüne taş olur

Ebe dede, anne baba
Son dem de masumca
Yarın çok ararsın oğul
Kapı çalıp açmayınca

Dünya meşguliyetin çok
Yıllar geçti bi haberin yok
Bir selama da mı vakit yok
Belki yarın veremezsin oğul

Dikkat et arkadaş seçerken
Selam ver yakından geçerken
Deme sakın daha ölmezsin, erken
Gel kapıyı çal oğul

Gezen görür eden bulur
Ahımızı alma ne olur
Seninkiler de öyle olur
Gel kapıyı çal oğul

İster az ister çok yaşa
Yaşlılık gelecek başa
Mesafe olur öz kardaşa
Gel kapıyı çal oğul

Malın mülkün önemi yok
Kuru akıl veren pek çok
Her şey var bir sen yok
Gel kapıyı çal oğul

Baban hasta yatak ta yatar
Benden çok o kafaya takar
İnsan bir merak edip bakar
Gel kapıyı çal oğul

Mahir gördüğünü söyler
Söz dinleyene nazar eyler
Fani dünya gelip geçer
Gel kapıyı çal oğul

 (Mahir Odabaşı-6.7.2018)
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Gelinden Kaynanaya Mektup!

El kızı oğlumu elimden aldı deme,
Beni de kızın gibi bil, irdeleme.
Senin görevin örnek olmaktır geline
Kendini sevdir, gerisi gelir KAYNANAM!

Bana rehberlik yap, ama yönetme
Ufak tefek eksiklerimi büyütme
Barışçıl ol, tartışınca  kin gütme
Kendini sevdir, gerisi gelir KAYNANAM!

Mutluluğumuzu, mutluluğun bil
Benimde kıymetlidir annemgil
Oğluna sakın verme, kötü yil*
Kendini sevdir, gerisi gelir KAYNANAM!

Bana annelik yap, hiç kusur arama
Her şeyi büyütüp, üzerime varma
Oğlunu tutup da, bana vurma
Kendini sevdir, gerisi gelir KAYNANAM!

Benim hakkımda dedi kodu yaptırma
Durmadan  nasihat edipte bıktırma
Komşulara dert yanıp, seyre baktırma
Kendini sevdir, gerisi gelir KAYNANAM!

Kendi zamanınla, bugünü kıyaslama
Benim yanımda oğlunla fısıldaşma
Doğru ol, dürüst ol güvenimi sarsma
Kendini sevdir, gerisi gelir KAYNANAM!

Senin yüzünden yuvam yıkılmasın
Tatlı aşıma, gizlice zehir katılmasın
Huzuru mahşere, alacaklı  kalmasın
Kendini sevdir, gerisi gelir KAYNANAM!

Ayşe’yim,  Fatma’yım  doğrudur sözüm
Edebiyat yapmıyorum, geçinmekte gözüm
Başta anlaşalım, sonra kolay olsun çözüm
Kendini sevdir, gerisi gelir KAYNANAM!
                                        (24.09.2010)
*yil: kurmak, ortamı bozmak
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Gelir - Gider

Hüzün gelir - neşe gider
Yalan gelir – doğru gider
Menfaat gelir - dost gider
Gölge gelir – güneş gider
Aç gelir – aş gider
Kuma gelir – eş gider
Dünürcü gelir – kız gider
Gelin gelir – oğlan gider
Bebek gelir – uyku gider
Okul gelir – çocuk gider
Sınav gelir – öğrenci gider
Hastalık gelir –sıhhat gider
Ambulans gelir – yaralı gider
Azrail gelir – can gider
Zam gelir – para gider
İsraf gelir – tasarruf gider
Selam gelir – kelam gider
Rakip gelir – koltuk gider
Yalaka gelir –güven gider
Sadaka gelir – bela gider
Kurban gelir – koç gider
Fare gelir – böcek gider
Kedi gelir – fare gider
Tazı gelir – tavşan gider
Kaplan gelir – kurt gider
Kurt gelir – at gider
At gelir - eşek gider
İnek gelir – ot gider
Hırsız gelir – mal gider
Dizi gelir – sohbet gider
Mektup gelir – pul gider
Telefon gelir –mektup gider
Apartman gelir – komşuluk gider
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Genç Aşıklar Ölümü Seçti

İki genç delicesine sevmişlerse birbirlerini,
Engel yoksa % 90 alırlar büyüklerin gönüllerini
Lakin bazen gençliğin gözü kör, kulağı sağırdır
Gelecekte dağ gibi doğacak sorunları vardır
Anne-babanın da şimdiden bunu görmesi doğaldır
Çünkü’ hayatta en iyi okul ancak tecrübede vardır’
…………………………………………….,,
Sevdiğinden ayrılmak kolay değil, zordur
Ama makul izahı da gençler anlamalıdır
Yeter artık bitsin bu dünya deyip,
Cana – Canana kıymamalıdır
Kalanları acıya boğmamalıdır
Hayat acısıyla da, tatlısıyla da güzeldir
Kısmet değilse göm kalbinin derinliğine
O sende artık ölünceye kadar ÖZELDİR
(Mahir Odabaşı-2013)
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Gerçek Çevre

Şu eşim,
Şu dostum,
Şu komşum,
Şu arkadaşım,
Şu meslektaşım,
Şu hem şehrim,
Şu öğretmenim,
Şu öğrencim,
Şu memurum,
Şu amirim,
Şunu tanıyorum,
Bunu tanıyorum,
………………………….
Diye çok güvenme,
Bir işin düşsün de görüver,
Kim ne kadar ilgili biliver,
Sonra çevrem dediğin insanları,
Bir bir hayat süzgecine  alıver,
Kalanlar gerçek çevrendir,  anlayıver!
Şunu da unutma, işin görülmesi kadar,
İlgi  ve alaka da önem arz eder,
Buda bir hayat tecrübedir,
Bi zahmet çevrene aktarıver…!
                      (16.01.2010)
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Gezi

yazmayı, çizmeyi, gezmeyi pek severim
birde cancağızım refakat ederse,
cebimde ki param harcamaya yetecekse
alim Allah dünyanın o bir ucuna giderim
...............................,
aslında devlet,
yazmak isteyene bedava kağıt kalem
gezmek isteyene birazcık bilet verse
bu şehir benim, şu şehir senin deyip
Türkiye'yi kısa bir tur eylese...
buda nereden çıktı demeyin sakın
gelişmiş ülkelerin sistemine bir bakın
veriyor 10-20 bin dolar faizsiz kredi
diyor, vatandaşım gez dünyayı hadi
durum böyle olunca,
cennet ülkemin güzelliklerini
ta Avrupa'dan gelip tadıyor adam
bizde bir gezi planlayalım desek
iptali için anında çıkıyor kırk neden
en basiti evin eşyası, çocukların eğitimi,
iş güç sahibi olsun, birde evlensin hadi
bitti mi? bitmez, biz Türk milletiyiz
bu seferde torunlar girer devreye
ebe-dede yine gidemez gezmeye
sonuç:
dünya da damatlar ahirette kurtlar sevinir
bizim ebe dede de keşkeler içinde dövünür
(mahir Odabaşı-15.11.2013 /Antalya)
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Gidebilirim

Bütün kaygılardan arınarak
Belki de son bir kez sarılarak
Beyaz kefen içinde yalın ayak
Gidebilirim… Gidebilirim

Gezdiğimiz yerler değişti
Arasan da beni bulaman ki
Belki yarın, belki de şimdi
Gidebilirim… Gidebilirim

Doğumdan ölüme kadar
Dışım gülerken içim ağlar
Şimdi sorman neye yarar
Gidebilirim… Gidebilirim

Dağlara iyice düşmüş kar
Sende neşe, bende hüzün var
Er geç kaderde yolculuk var
Gidebilirim… Gidebilirim

Resen gelir resen gidersin
Hak yazarsa eyvallah dersin
Beni beden başka kim bilsin
Gidebilirim… Gidebilirim
(M.Odabaşı-27.1.2016)
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Gölde Buz Kırılınca

Don olunca göller buz tutar
Çocuklar üzerinde cirit atar,
Buz kırılır soğuk suya batar
Bir daha çıkamaz yan yatar
Ve göller her yıl can yakar
…………………………,
Temel afet bilinci olmazsa,
Yüz kere uyarsan ne çıkar?
………………………….,
Yalnız herkes hem fikir ki,
Ateş sadece düştüğü yeri yakar!
Bu son olacak diye temenni edenler,
Gereken önlemi almaz yine uzaktan bakar…!
                                                               (09.02.2012)
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Gözyaşı

Bazen sevinçten,
Bazen üzüntüden gelir.
Gözünden yaş gelmeyen;
Acıyı, mutluluğu, sevinci
Nasıl dışarı verir.
Çünkü gözyaşı hikmet,
Gözyaşı bereket,
Gözyaşı rahmet,
Gözyaşı merhamettir.
Ağlamak gülmek kadar güzel,
Yeter ki sevinçten ağla,
Acıları bir torbaya doldurup,
Ağzı bir güzel bağla.
Bir daha çıkmasın dünya yüzüne,
Görülmesin kimsenin gözüne,
Böylece kimsecikler  üzülmesin,
Bırakın insanları, hayvanlar dahi ölmesin!
Savaşların yerini barış alsın,
Silahlanmaya giden para,
Çocuklara aş olsun,
Gençlere iş olsun,
Netice mi?
Hem Dünya da,
Hem de ülkemde
vatandaşın
Gönlü
Hoş
Olsun…!
 (26.06.2010-24.20)
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Gurbet

Başımı alıp gitsem gurbet ellere
Bir daha dönmesem beni üzen yerlere
Bir selam göndersem sadece o yâre
Selamım ulaşır mı bilmem?

Acıyı çileyi atıp ta gitsem
Gönlümü yâre bırakıp ta gitsem
Bir daha dönmeyip, gurbette ölürsem
Acı haberim ulaşır mı bilmem?

Herkese bir kader çizilmiş
Benim kaderim de acıyla biçilmiş
Güçlükler yenilmeyip, gurbete kaçılmış
Sende kaç desem gelir mi bilmem?

Hasret kalacağım ovasına dağına
Taş basacağım, göğsümün soluna
Türküler en yakın dost olacak bana
O yar de söyler mi bilmem?

Cahilim her şeye aklım ermiyor
Doğduğum topraklar geçim vermiyor
Gurbet eller bana doğru gel diyor
O yar de, gelir mi bilmem?
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Gurbet Elde Bayram

GURBETTE BAYRAM

Oturdum balkona apartmanlar pek çok
O kadar göz gezdirdim bir tanıdık yok
Gurbette benim gibi duranlar çok
Özlesen de gelemem kardeş!

Aldım çocuğumu oturdum parka
Karşımda ötüyordu bir ala karga
Dedim burada durma, köyüme uğra
Kanadını çırptı da gelemedi kardeş!

 Kolay gelsin dedim, vermedi cevap
 Derler ki komşuyla konuşmak sevap
 Büyükşehir’de yaşamak  inan harap
 Durma desende gelemem kardeş!
                                             (Şair Zeynep Türkol)
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Gurbet Eller

Muhtacım sevgiye, muhtacım şefkate
Arasam da yaban ellerde bulunmuyor
Ömür boyu hep beraber olalım diyorum
Gurbet ellerde olunmuyor

Sayılı günler çok çabuk geçiyor
Gelen gidiyor, giden de göçüyor
Yaban eller, insanı hiç ediyor
Gurbet ellerde durulmuyor

İnsanoğlu acınacak bir varlık
Gurbet ellerde geliyor darlık
Olalım desek te, topluca birlik
Gurbet ellerde olunmuyor

ODABAŞI gurbetten çok çekti
Şiirlerinin ilhamını burada ekti
Vakit tamamlandı bak o da gitti
Gurbet ellerde durulmuyor
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Günahkar Kul Dedi

Günahkâr kul dedi:
Allah’ım yüzüm yok artık,
Tövbe edemiyorum sana
Nasıl yüzüm olsun ki,
Tövbeleri bozduktan sonra

Allah dedi:
Rahmetimden ümidini kesme ey kulum,
Benim katımda önemlidir en son durum

Kul dedi:
Ne olur, beni de affediver Allah’ım,
Çünkü saymakla bitmez kusurlarım
Sen affetmezsen, ben kime varayım?
Hangi kapıyı çalayım?

Allah dedi:
Kul hakkıyla gelme,
Gerisine çare bulurum
Rahmetim gazabımı aştı ey kulum

Kul secdeye kapandı,
Kendisini yeniden doğmuş sandı
Ağladı… Ağladı… Ağladı…
Rabbinden utancından,
Bir daha günaha dalamadı
Zaman geçti. Ecel vakti geldi.
Azrail canını incitmeden aldı
Rahmeti ilahi denizine saldı
Sonuçta kul, cennete vardı
………..,
Vesselam,
O kul, kendini kurtardı
Ama biz günahkâr kullar
Hala limanda bekliyoruz.
Yüce Rabbimizden,
Bağışlanmamızı istiyoruz
 (mahir odabaşı-20.09.2014)
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Günün nası Geçti Oğlum

Oğlum;
Günün nasıl geçti?
Dün gibi geçti baba
Peki dün nasıl geçmişti?
Önceki gün gibi,
Ya önceki gün?
Daha önceki gibi,
………………...,
Ama olmaz ki oğul,
Peygamberimiz buyurmuş:
‘İki günü eşit olan ziyandadır’
Atalet tehlikeli bir hastalık,
Tedavisi hemen uyanmadır!
…………………………....,
Öyleyse uyan!
Uyan Oğul..! Uyan ki;
Dünya ve ahret  hayatın kurtulsun,
Bizden geriye hayırlı bir evlat kalsın,
Memlekete belan değil, faydan olsun
Seni seven annen baban mutlu olsun,
Cennete girişimiz ayrı değil, bir olsun!
Allah Ümmeti Muhammedi ataletten korusun...!
                                                            (31.12.2011-24.00)
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H -u- k- i

Afetlerde kurtarmada temel kural,
Önce H-U–K-İ  sırasına uymak var.
Ondan sonrakiler ek fayda sağlar.
Peki H –U – K - İ ne demektir?
Ben bilmiyorum diyorsanız eğer,
Açıklayayım size birer birer.
Haberleşme, ulaşım, kurtarma,
Peşinden gelir ilkyardımda…
Birde şöyle izah edelim.
H – durum hakkında acil haber veriver
U – engelleri kaldır, ulaşımı sağlayıver
K – kurtarmaya  dikkatlice başlayıver
İ – biliyorsan  ilkyardımı uygulayıver
Afet sonrası  kurtarmalarda,
Dünyada hep böyledir sıralama
Sonrada aş gelir, iş gelir, eş gelir….
Ama unutmayınız ki;
H – U – K – İ olmazsa,
Gerisi işe yaramaz,
Emek BOŞ gelir..!
(13.07.2010)

Mahir Odabaşı
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Hakkımda

Adı:Mahir,
Soyadı: Odabaşı
Doğum tarihi 1 Ocak - yılbaşı
Her yıl kendiliğinden yükselir yaşı
Özlü üveyli var, toplam 11 kardaşı
Evli ve  bir kız bir erkek çocuk babası
Babası rahmetli oldu ama sağdır anası
İli Çorum, ilçesi Osmancık, köyü Seki
Gönül bahçesi geniştir, sever herkesi
Çalışmaktan, konuşmaktan hoşlanır
Okumaktan, yazmaktan zevk alır
Kolay kolay unutmaz, vefalı kalır
Şükür post için değil, dost için çalışır
Başkasına bakmaz, kendiyle yarışır
……………………………………,
Kuralı bozmaz,  zamanı gelince,
O da toprağın bağrına karışır
               (Mahir Odabaşı/08.03.2012)
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hasta - Doktor Sohbeti

Hasta doktora gitti:
Doktor dedi: geçmiş ola
Anlat bakalım ama kısa ola
Doktor Bey,
Ayaktan mı, baştan mı anlatayım?
Baştan aşağı başla bakayım
Tamam, kısaca anlatayım:
Başım, kulağım, ensem ağrıyor
Göz az görüyor, saçım ağarıyor
Boynumu sanki biri hep sallıyor
Nefes alamıyorum boğazım daralıyor
Bazen sağ, bazen sol göğsüm çarpıyor
Midem ekşiyip, kalbim hızlı atıyor
Bağırsaklarım çok gaz yapıyor
Karaciğer yağ, böbrek taş yapıyor
Kaburga kemiklerim bir bir sızılıyor
Sinirlenince tansiyon, şeker zirve yapıyor
Beynimde sanki durmadan arı vızlıyor
Kollarım tam yukarı kakmıyor,
Parmaklarım sıkı tutmuyor
Belimde gece rahat uyutmuyor
Dizlerimin ağrısı WC’ye oturtmuyor
Tırnaklarım da doğru dürüst çıkmıyor
Hele topuk dikeninin, sıkıntısı bitmiyor
Derdim daha pek çok amma,
Şimdilik yeter, birazcık kısa ola
Aklıma gelmeyenler sonraya kala
………..,
Anlaşıldı…
İyi ki kısa oldu
Başhekime söyleyelim
Tüm doktorlar toplansın
Diğer hastalar postalansın
Hemencik tedaviye başlansın
İşin içinden ancak çıkarız
Senin gibi 10 hasta gelse,
Tüm poliklinikleri tıkarız
…………………………………………,
Hay Allah razı olsun senden doktor bey
Unuttuklarımı da hatırlıyorum şimdi, Oley
………………………………,

Bayan tahlillerin tertemiz, hiçbir şeyin yok
Sen hastalık hastasısın, hastaneye gelme çok
Hadi yolun açık olsun bre kadın,
Bizleri meşgul etmek mi senin muradın?
………………………………...,
Nasıl konuşuyorsun sen bana,
Seni şikâyet edeceğim,
Ta Bakana
(Mahir Odabaşı-2014)
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Hayatın İçinden -4

NOT DEFTERİMDEN - 4

Telefon olmasaydı ne yapacaktı bu millet /
Sohbetin bittiği yerde en iyi (!)  muhabbet

*
Gençliğin geçer, güzelliğin biter / Takipçilerin bir bir terk eder / Sana da derinden bir of
çekmek düşer / Ve iç çekerek dersin ah kötü kader

*
Hanım, çocuklara hem kızıyor hem de hiç kıyamıyorsun / Vaz geç artık bu huyundan iyi
iş yapmıyorsun

*
Ey oğul,
Hayattan almak istiyorsan haz / Boş ver, beklentilerini geri çek biraz

*
Bir gün sende hiç kimse olursun / Ancak eser bırakırsan kurtulursun

*
Niyet etti felekten bir gün çalayım diye /
Felek izin vermedi yine kaldı en geriye

*
Haydi, güle güle git / Sakın gözün kalmasın geride / Dünya küçüldü artık, yine
görüşürüz inşallah ileride

*
Her yanan ateş kor olmaz / Kor olan ateşin tadına doyum olmaz

*
Nasılda hızlı geçiyor yıllar / Yalnız geçerken benden çok şey alırlar
*
Biraz yağ, biraz bal / Sıcak ekmek arasına al / Yanına bir de tavşankanı çay / Doyulur
mu doyulur mu?
*
Ev-sizin yanında ev / İş-sizin yanında iş / Eş-sizin yanında eşi övmek / Ukalalığın
daniskası demek

*
İşini en iyi yapana verilirse değer / Merak etme o iş artık kendiliğinden gider

*
Bundan sonra sofraya bir tabak eksik koy artık / Biliyorsun, annen aramızda yok artık

*
Baba, bana bir söz söyle / Ömrü billah kulağıma olsun küpe

*
Sabahın seherinde / Çaylar içildi, simitler yenildi / Bu kadar oturmak yeter denildi /
Sokaklar sessiz, caddeler gürültüsüz / Korna sesleri yok, gezelim arkadaşlar üzüntüsüz
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*
Televizyon aylardır kapalı, radyom yok / Her akşam iki gazete alıyorum / Okurken
keyfime diyecek yok / Tavsiye ederim, hem de çok

*
Gün olur muhabbete doyum olmaz / Gün olur muhabbetin tadı kalmaz / Vefasızların
akıbetlerine bir bakın / Çarşı pazarda yüzüne bakan olmaz

*

Dedi:
İl’in adı Çorum, üst makamı vilayet / Amirime kızarsam, kime edeyim şikâyet? /
Dedim:
Daha dünkü memursun şikâyete kendini alıştırma / Verilen işi adam gibi yap, kendine
bulaştırma

*
Bugün bir şehit daha verdik, kara toprağın bağrına / Allah sabır versin; anasına,
babasına, çocuklarına / Ve son olsun bir daha

Mahir Odabaşı
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Hayatın İçinden -5

NOT DEFTERİMDEN – 5

Anne babanın halis duası / Evlatların yapacağı işlerin olur ana mayası

*
Unutmak gerek, geçmişin gamını kederini / Unutmayınca gidenler sanki gelir mi geri?

*
Dostluklar sahteleşti, gülücükler yapmacık / Menfaat kazanında kaynıyor, yedi buğdaylı
çorbacık / Ve uzaktan bakıyor zavallı arpacık / Çöz çözebilirsen

*
Gülen yüzler ekşirse bir gün / Geçmişin ne önemi var ki dersin / Ve sende usulca safını
terk edersin

*
Anlarsın oğul, sende anlarsın / Babadan kalmalar bir bitsin hele / Bugünleri daha çok
ararsın / Aklını başına alıp uyanık olmalısın

*
Allah’ım ahir ömürde yalnızlık zor gelir bana / Ya beni de götür ya da hayat arkadaşımı
elimden alma

*
Başıboş dolaşma karanlık sokaklarda / Aç kurtlara yem olur gidersin / Sonra anan
ağlar, baban ağlar / Sende kendini heder edersin

*
Kızılırmak sabaha kadar sazaktı / Öğrencinin notu öğretmene azıktı / Bir görseydin,
final soruları kazıktı / Bu yüzden bütünlemeye kaldım anne / Babama selam söyle
istemeden yük oldum anne

*
İkide bir çatma kaşlarını, buruşmasın yüzün / Sonra düzeltmek için uğraşır da
bulamazsın çözüm
*
Kimi hizmete bakar takdir eder / Kimi menfaate bakar tenkit eder / Arkadan nalına
mıhına vurur da / Sonra döner aynı masada sohbet eder

*
Kimi hayata elveda derken kimi de merhaba der / Dünya hali bu, ölenlerle - gelenlerle
devam eder

*
Çocuklar / Bir elde cips, bir elde kola / Okula gitmek için çıkmışlar yola  / Çok görev
düşüyor öğretmene, anaya, babaya

*
Saman ile sarp birbirine karışmış / Mertlik bozulmuş, insanlar yağcılığa alışmış / Çöz
çözebilirsen

*
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Beden yatar, beyin çalışır / Fikirler birbirine karışır / İşin yoksa ayır babam ayır / Sen
bizi kayır Allah’ım kayır

*
Herkes her şey olabilir / Yalnız bir şey olunmaz / O bir şey, her şeyin önündedir /
Kaybedilirse kolay kolay bulunmaz

*
Varlığın bir dert, yokluğun bir dert / Varlıkla yokluk arasında nedir bu ezeli rekabet?

*
Dün gelip akıl danışanlar gördüm / Bugün zirveye çıkınca sivişenler gördüm / İnsanoğlu
bu, çözülmüyor olunca kör düğüm / Gel de sen çöz, çözebilirsen

*
Şair düşünür, şair yazar / Her yazıdan bir mesaj sızar / Mesajı alabilen kazançlı çıkar

Mahir Odabaşı
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Hayatın İçinden-1

NOT DEFTERİMDEN -1

Biri düzen kurar / Biri de gelip düzene konar / Sonra o da kalkar, bir başkası konar
*
Selam verdim almıyor / Merhaba dedim duymuyor / Bu kadar mı değişti nesil? / Kimse
kimseyi anlamıyor
*
İstiyorum ki / Güzel olan örfler adetler hep devam etsin / Hadi canım sende, senin
söylemini kim ne etsin
*
Sistem mi bozuk, yoksa ben mi tuhafım / Dünya yıkılsa umurunda değil muhterem
zatın
*
Ben ölürsem üzerime taş koymayın / Bırakın güllü dikenli boş toprak kalsın /
Günahlarımın ağırlığı ziyadesiyle yetiyor / Birde taşın ağırlığı üzerimde yük olmasın
*
Mezarlar gördüm, güller yeşermiş / Mezarlar gördüm dikenler bürümüş / Dedim:
Ziyaretçisi gelenler-gelmeyenler belli olmuş / Mezarlar garip kalmasın beyler /
Atalarımız ağlamasın efendiler!
*
Gönül ister, kader güler / Nerede o çocukluğumdaki sarf sevgiler? / Ne hazindir ki,
dünya değişti ve bir bir tükendiler
*
Sen sen oldukça,  ben ben oldukça / Bayramlar bayram olur, kapılar çalındıkça /
Çocuklar tekrar gelir, ilgi alaka gördükçe
*
Müdürüm / Grip mi oldun? / Çok geçmiş olsun /Aman bulaştırma bize, sende kalsın /
Hatta daireye bile gelme, boş ver işler aksasın / Yeter ki sen düzel, işinin adı ne, sonra
gelir yaparsın
*
Ne olur bırakma beni, hayat yolunun yarısında / Sonradan geleceklere güvenemem
gayri / İçime atarım da çileyi, tüm acıyı / Kimseye halim şu, diyemem gayrı
*
Boş ver yazma diyorsun / Söyle nasıl yazmayayım / Duyarlı bir birey olmak suçsa / Çek
ipimi, idam olayım
*
Atın bayat ekmekleri çöpe atın / Tazesi fırında beleş, koşun hemen kapın / Ondan sonra
da çıkın karşıma / Geçim zor edebiyatı yapın
*
Apartman çöpüne bırakmışlar yine bir poşet ekmek / Ben yazmaktan bıktım, sen
bırakmaktan bıkmadın mübarek
*
Vefa gösterip 9 defa arayana / Birde sen ara olsun10 numara / Arayamaz, çünkü
alışmış aranmaya / O zaman bende silerim seni, sakın kızma / Ve bir daha bakmam o
numaraya
*
Ey yanımdan selamsız geçen kişi / Allah’ın selamını vermemek hangi Müslümanın işi?
*
Arkadaşım dedi; / ’Yazdıklarının hepsi doğru / Ama her doğruyu yazma ne olu…’’
*
Deniz dalgalanırsa suçlu rüzgârdır / Ortadoğu çalkalanırsa suçlu Müslümandır
*
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En ucuz hediye aferin / O da çıkamaz gün yüzüne / Çünkü yeri çok derin /Kısmayın
beyler, hakkıysa verin
*
Isınmak için doğalgaz iyi gaz / Ah birazda faturası olsa az
*
Eskiden 1 Ocak ne kadar da çok doğum günü / Yarısı yanlış sorumlusu nüfus müdürü
*
Herkesin doğum günü belli / Lakin ölümü gizli / O da bazen yavaş gelir, bazen hızlı
*
Ey Mahir / Sende yüz bakalım hayat çemberinin içinde / Azrail senin de ipini çeker bir
gün, zamanı gelince

Mahir Odabaşı
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Hayatın İçinden-10

NOT DEFTERİMDEN – 10

Helalinden kazanabildin mi rızık / Unutma ki ahirette sana olacaktır en büyük azık

*
Dua nimettir / Duasız dil ağıza külfettir

*
Sakın ha beddua etme / Geri dönerde, sen de yersin büyük bir sille

*
Dostlarımız, / Keşke çocuklar olsa / Hile bilmez, hurda bilmez, / Riyadan uzak olur,
doğallıktan ödün vermez

*
Babacığım anlat bana babanı anlat / Onlarda bizim gibi çocuklarına veriyorlar mıydı
rahat? / Evladım ne ben anlatayım ne de sen dinle / O günden bugüne zaman çok
değişti biline

*
Her gün güzel, lakin Cuma bir başka güzel / Mevtalar dualarınızı bekler, bu güne özel

*
Sağlığında bir kez arayıp soramadı / Aklı başına geldi, bu seferde mezarını bulamadı

*
Şu dünya da ne güldü, ne de güldürdü /
Dün sabah salası verildi, demek ki öldü

*
Sonun sonunda Son olmayanı ister insan

*
Seher vaktinde kalkmış anne / Çalışmak için gidiyor iş yerine / Katkı sağlayabilmek
adına aile bütçesine / Talim ediyor asgari ücrete

*
Ey oğul kızıyorsun ama huyumu bende sevmiyorum / Lakin alışmışım bir kere, istesem
de değiştiremiyorum

*
Hani Müslüman uyanık olacaktı / Uyan ey Müslüman, dünyayı zulüm sardı

*
Gençlikte uykuyu alamazsın / Yaşlılıkta istesen de uyuyamazsın / Gününü iyi kullan
arar da bulamazsın

*
Dün hüzünlüydün, anladım / Peki bugün neden? / Bu kadar zor mu gülmen? / Boş ver
hadi gülelim oynayalım / Dünya da böyle dönüyor dümen

*
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Bu nasıl misafirlik böyle, sere serpe yayıldın / Bir gölgelik dünyayı ebedilik mi sandın?
(handan-eşim)

*
Zil çaldı, teneffüs başladı / Bir elde cips bir elde kola / Böyle mi olmalı, okulda mola?

*
Mümin kâfir bilir ki ölüm var / Lakin düşünemez dünyada niye zulüm var

*
Tamah etme piyangodan gelecek paraya / Hele bir para çıksın da gör,/ Ne musibetler
girecek araya

*
Mazide ‘ainesi iştir kişin söze bakılmaz ‘ demiş şair / Lakin şimdi yaşasaydı / ‘Beğenisi,
yorumu, paylaşımı kişiliğidir’ derdi şair

*
İstediğin kadar yaşa / Ha 50, ha 80, ha 100
Akıbet ecel gelirde / Teneşir tahtasına yatırırlar dümdüz

*
Pencereden baktım dağları kar bürümüş / Cancağımız gel sende bak dedim, ses
vermedi / Dönüp baktım, meğerse o da Hakka yürümüş

Mahir Odabaşı
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Hayatın İçinden-11

İki genç kendinden geçmiş, parkta yürüyor sarmaş dolaş / Seksenlik ebem de diyor,
yavrum bu ne haldir, başımıza yağacak taş

*
Hayat kimseye küsmeyecek kadar kısa /
Lakin insanlar yine de küsüyor her nasılsa

*
Kimi beklerken, kimi de bekletir / Bekletenden çok bekleyen ömür tüketir

*
Bir aranan adam bir de arayan adam vardır / Sonuçta aranan zor olsa da arayan kolay
bulur / Lakin aranan adam olmanın zevki bir başka olur / Sen daima aranan adam
olmaya çalış ey oğul

*
Kimi hastanede kimi de mahpushanede / Hayat bu, insanları sürer bir yerlere

*
Zili çalınmaz, kapısı açılmaz / Komşuluk can çekiştiriyor çare bulunmaz

*
Aile büyükleri gitmeden / Kabul olacak dualar bitmeden / Alan kazanır… Gel sende al…

*
Falan asaya binmiş yolun sonuna yaklaşıyor / Yaklaştıkça saltanattan bir bir uzaklaşıyor

*
Makama sarılıp, selamı unutanlar gördüm / Makamı ayaklar altına alıp, özünü tutanlar
gördüm / Birini yerdim, birini övdüm

*
Memlekette önüne gelen dosya verir / Alanda sanki hemencik ilgileniverir (sivil
savunma uzmanları dosya verdi ama….)

*
*
Haydi, yat artık gün bitti / Ben yatmam efendim, uykum hepten gitti

*
Şu fani dünya da sende gelip geçersin / Zamanı gelince ecel şerbetini resen içersin /
Münker- Nekir’i görünce kaçarsın / Ama heyhat! Yerin dar ve naçarsın / Bulursan fırsat
ellerini rabbine açarsın

*
Yalan söylemek günahtır / Lakin bazen günahta olsa konuşmak gerektir / Neden mi? Ne
ben söyleyeyim, ne de sen sor / Şimdi anlayamazsın oğul, hayat zor

*
Şimdi Azrail gelse, hazır mısın? / Münker-Nekir: -men rabbüke, / -vema dinüke, /
-vemen nebiyyüke dese, hazır mısın? Vakfe, mizan, sırat kurulsa hazır mısın? / Yoksa
hala oyunda – oynaşta mısın? / bak yaşın kemale ermiş anlamaz mısın?

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

*
Hatası olanı hemen yereriz / Lakin vefası olanı övmeyiz / Sahi biz niye böyleyiz?

*
Bir bardak çay alacağım diye korkardı babası / Ama oğlu çok bonkör, epeyce de var
havası

*
Çorum Ulu cami, / Sabah namazında doldu taştı Efendim / Geleceğe ait ümidim, yeisimi
aştı Efendim! /

*
Helalinden kazanabildin mi rızık / Unutma ki ahirette sana olacaktır en büyük azık

*
Dua nimettir / Duasız dil ağıza külfettir
*
Öyle dürüst adam ki, GEREKMEDİKÇE (!)   yalan konuşmaz

Mahir Odabaşı
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Hayatın İçinden-12

Her beter dediğinin vardır bir üst beteri / İsyan etmeden haline sen de şükret bari

*
Hastane köşesinde yatarken insan / Sevdiğini yanında görmek ister her an

*
Memur oluncaya kadar 40 tane takla atarız / Olduktan sonra da deriz acaba nasıl
yatarız / Bu zihniyet değişmezse erde geçte millet olarak batarız

*
Ne erkek kadını ne kadın erkeği çekiyor /
Sabır buz misali azıcık güneş görse eriyor /
Sonuç mu, olan çocuklara oluyor

*
Memlekette kadın olmak zor zanaat / Neden mi, çünkü erkekler daha rahat / Kadın
hata yaparsa hemen toplumsal linç /
Erkek aynısını yaparsa hayret çok ilginç

*
Kimi doğuştan şanslı, kimi de sonradan /
Şanssız olanın günahı ne ey Müslüman?

*
Ey kendini en akıllı zanneden insan / Senden de akıllısı vardır kâinatta buna inan

*
Elektrikler gitti, eyvah, öldük, bittik, çöktü hayat / Hadi sende oradan, internet yok ne
güzel sohbet

*
Arkadaş geçmiş olsun, şifa bulasın / Temenni ediyorum, tez elden kurtulasın

*
Karaelmas madenin adı / Dünden bugüne ne canlar aldı / Geride öksüz, yetimler kaldı

*
Gönül bir merhaba demek ister / Lakin dil engel olur / A’dan Z’ye bahaneler bulur

*
Biri der, hep markalı ayakkabı alıyoruz yıllardır eskimiyor / Lakin diğeri de markalı
ayakkabı nasıl oluyor hiç bilmiyor

*
Ne ben anlatabilirim ne de sen anlarsın / Bırak oğul bırak, konuşturma beni / Büyük
davalar mahşere kalsın

*
Ne zaman hüzünlensem aklıma hep sen gelirsin / Bilirim ki, gurbet ellerde benim için
erirsin

*
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Düşmandan çiçek beklemez insan / Lakin dostlardan bir selam bekler her zaman

*
Şehitlik, özel bir makam / Cezasını çok ağır öder, ona sebep olan

*
Ameliyata girerken korkar insan / Narkozu yemezse ayağa kalkar insan / Öncesinde ne
varsa sonra uyanırken onu sayıklar insan

*
Üzülür insan, istemeden yapmışsa bir hata / Telafi yoluna gitmeli, ölmeden mutlaka

*
Caddelerde bir telaşe / Kimi geliyor, kimi gidiyor / Herkes bir şekilde ömür tüketiyor

*
Yazmadan ayrılma da, tek / İster hayal yaz istersen gerçek / Nasıl olsa herkes işine
geleni görecek

*
Makam dediğin nedir ki al senin olsun / Yeter ki iftira atma yoksa Allah’ından bulursun

Mahir Odabaşı
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Hayatın İçinden-13

Kim demiş anneye tekme atılmaz diye / İlk
attığın tekme annene en iyi hediye

*
Hepimiz dünyalık için sevinir – üzülürüz /
Acaba ebedi hayat için ne düşünürüz?

*
Bir yol hariç her yolun sonu var / İnsanlar, hakikatten çok işine geleni duyar

*
Bazen daha doğmadan boğmak isteyenler olur / Sen de boğulmamak için çok çalış ve
dürüst ol ne olur

*
Eskiden, sinekler üşüşmesin diye kapalı tutulurdu pekmez kazanı / O ne hal böyle
kardeş, Senin de yürüyüşün değişti makamı kapalı / Hâlbuki dostluklar hep aynı kalmalı
/ Kalmıyorsa uğraşmamalı

*
Arada bir selam verirdin, onu da bıraktın / Galiba önce deryaya açılıp sonra da gemileri
yaktın

*
Herkes anladı ama bir sen anlamadın / Bu nasıl iştir böyle, doğruyu bulamadın

*
İyiye de kötüye de hep kusur bulan insan / Biraz vicdan… Biraz vicdan…

*
Menfaat bittiğinde alkış sesleri geliyorsa /
Samimiyet vardır bu alkışta herhalde

*
Dün, bugün ve gelecek / Eski resimler kendini hep özletecek / Neden mi? Çünkü gençlik
giderken / Yaşlılık yavaş yavaş gelecek

*
Dedim: Gidiş dönüş bileti alacağım / Dedi: gidişte sıkıntı yok, garanti / Lakin dönüşü
asla bulamayacaaan

*
Yolcudur insan, bazen köylere / Bazen şehirlere, bazen de dönülmeyecek yerlere

*
Davette yedirdiler dünden kalma pideyi /
Sonra mahvettiler bizim sağlam mideyi

*
Hüzün düşmüşse gönlüne / Bırak ince düşünme / Belki geçer kendi kendine

*
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Birlik varken ayrılık niye / Sarılmak varken, kırılmak niye / Üç tarafı deniz dört tarafı
ateş çemberi / Sığınacak son liman Türkiye / Kadri kıymeti biline

*
Start verildi liderler er meydanında / Galibi belli olacak 7 Haziranda / Vatana – millete
şimdiden hayırlı ola

*
Bazen kırk kapı çalınıp ulaşılmazken üst amirlere / Bir abdest alıp, tek kapıyı çalmada
ulaşırsın Rabbine / Çünkü her insan özeldir, Rabbinde… / Sen de layık olmaya çalış,
verilen kıymetine

*
Eğitiyoruz… Eğitiyoruz… Eğitiyoruz /
Sonra da bir köşeye atıp eritiyoruz.

*
Ey nebi, seni görmedik / Lakin çok özledik / Ümmetim deyip himmet eyle bize / Kalkan
olsun cehennem yolunda önümüze

*
Uzatmalar bitiyor, oynamaya gerek var mı? / Memuriyette 30 yıla dayandık /
Zorlamaya gerek var mı? /? ...? ...?
(dün: 24.4.1985 – bugün: 24.4.2015)
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hayatın İçinden-14

Okulda - camide kaza mı oldu, sakın sıkma canını / Tabi ki ilgilenip te zamanında
koyabildinse tanını

*
Ne zaman senaryo yazsam / Mutlak bir yerlerde yaşanıyor / Sonra mı, önemi anlaşılıyor

*
Bak yönetici, çatıdan düştü düşecek anten / Hemen tedbir al ki, aşağıda yürürken
ölmesin Ayten

*
Zirveden zemini görürsen hakir / Gönüllere giremezsin olursun fakir

*
Ayrılık iyidir arada / Tabi çok uzun olmayacaksa / Hiç evden ayrılmamış kimse /
Beraberliğin kıymetini nasıl anlayacaksa

*
Anlat hocam anlat / Bize hayatın özünü anlat / Çünkü gerisi lüzumsuz teferruat

*
Patates sofradan çekildi, yerini aldı tavuk / Fiyatlar ne kadar da değişiveriyor çabuk

*
Mübarek cuma, seher vakti / Amade durur melekler / Dile ne dilersen, kabul olur
dilekler

*
Gel hele oğul, otur şuraya / Sen Avrupa görmüş birine benziyorsun / Mukayese et
bakalım orayla, bizi nasıl görüyorsun?

*
Söyleme bilmesinler / Gezme ki görmesinler /  Bu hayat nasıl olsa geçer / Ağlama sil
gözyaşlarını

*
Büyükşehirlerde yaşayıp pazardan atık toplamaktansa / Köylerde yaşayıp bahçelerden
sebze topla

*
Zaman değişti, ne düşman tanınıyor ne de dost / Her şeyi birden alt üst ediyor
karşıdaki post

*
Dedi: ‘Sendeki diploma bende olsa hemen müdür olurdum’ / Dedim:’ Sendeki dayı
bende olsa, bende Genel müdür olurdum’ /
Sonuç mu? ‘Ben genel müdür olamadım, ama arkadaş müdür oldu’(1990)

*
(köyde)  Gözüne bakınca saygıdan iki büklüm olurdu babası / Şimdi benimle dalga
geçiyor, o babanın sıpası (köylerde haylaz için söylenir)
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*
Biz hayaller kurarken geleceğe dair / Kim bilir belki de kapıda bekliyor Azrail

*
Dışarıda kötü gitmeye başlarsa işler / Ahırda eşek anırır at kişner

*
Fırının önünden geçerken / Mis gibi tütüyor ekmek kokusu / Aç açık kalmak zordur
Allah’ım / Sen açlıkla imtihan etme bu Ulusu

*
Amerika karışıyor, bunda da var bir hal / Ortadoğu da ağlayan anaların ahı elbet çıkar

*
Üzüntüm de sevincim de önce Allah sonra sen / Dünyaya bedeldir içten bir yavrum
demen annem

*
Ne güzel isim Sevgi Evleri / Keşke birde yanlarında olsa anneleri

Mahir Odabaşı
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Hayatın İçinden-15

Senin de adın unutulur bir gün / Mezar taşında garip kalır ismin / Daha bir asır
geçmeden üstünden / Yerleşim alanı oluverir mezarın / Sonra ne fırıldaklar çevrilir
üzerinde / Sen de dersin, çevirin bakalım / Sizi de görürsünüz, benim gibi buraya
gelince

*
Kılındı namaz, iyice alındı helallik / el üstünde gidiyor kabre, lakin orada başlıyor
bilinmezlik

*
Görevin ne olursa olsun / Mutlak bir artın olsun / Bir gün anlayan çıkarda / Kıymet
bulursun

*
Ağlayana gül demem / Gidene dur demem / Emanete hıyanetlik edene / İyi bir kul
demem

*
Gel hele otur şuraya / Bir bardak çay içelim / Benim ki açık, senin ki demli olsun / Ne
var ne yok diye sen sormadan / Ben cevap vereyim / Aynı şeyler… Ne olsun / Bak
çaylarımız da geldi / Afiyet şeker olsun

*
Dün dünde kaldı bilirsin / Bugün neler oldu bir düşün / Ya yarın için, hiç konuşma peşin

*
Dünyada iyinin de kötünün de sığınacağı ilahi adalet / Şayet ahirde olmasaydı ahiret,
ne yapardı bu millet?

*
Hizmette önde ücrette arkada olabilmek / Her babayiğidin harcı değildir, bunu
kabullenmek

*

Herkes bir şeyle uğraşıyor / Sen de benimle uğraşıyorsun / Ne günahım var ki?

*
Eskiden köylerde harmanda, güzde yardım edilirdi komşulara / Şimdi şehirli olduk,
selam vermiyoruz kapı bir komşulara

*
Gün olur yükseklerden uçar insan / Gün olur alçaklardan geçer insan / Yaşanmış
örneklere bak, bana inanmazsan

*
Caddeler ne güzel olmuş, asılmış çeşit çeşit bayraklar / Bu güzelliği bozmayalım, millet
için siyaset yapacaklar

*
İnsanoğlunda, bir görünen yüz bir de görünmeyen yüz / İkisi arasında fark mı, yüz
üzerinden yüz
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*
Davalar vardır büyük / Davalar vardır sadece günlük / O da zaten çürük

*
Selamlar kesilir, merhabalar unutulur / Yeşermiş dostluklar kurutulur, yazık olur, yazık
olur

*
Beğenmek ya da beğenmemek / En kötüsü de ilgilenmemek

*
Girişi var, çıkışı yok, yangında kaçışı yok
Ne de güzel duruyor yangın merdivenleri

*
Gün gelecek sende anlayacaksın / Lakin iş işten geçip bulamayacaksın

*
Terasa Meryem olmuş, Oleysa Emine / Kim engel olabilir ki, Hak nasip edince

Mahir Odabaşı
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Hayatın İçinden-16

Herkes hata yapar bende hata yaparım / Lakin her hatadan sonra bir hisse kaparım

*
Al beni götür bu köyden ta uzak şehirlere / Bir daha dönmeyelim dedi-kodunun harman
olduğu yerlere

*
İslam’ın ilk emri oku, yazma yok / Lakin okuyanlarda yazar az çok

*
Nemelazım diyen, neye lazım olur / O halde toplumsal duyarlı olalım ne olur

*
Şair ’den gelirse şiir / Gönül merkezinde erir / Her zerresi cana can verir / Hayata
tutunmak için

*
Sağ ol be dosttum, bana beni anlattın / Verdiğin dersle, hayatıma yön kattın

*
Bazen bir hiç uğruna hiçlenir insan / Sen akıllı ol da hiç hiçlenme ey Müslüman

*
Rüzgâr kuvvetli eserse yaprak savrulur / Tutarsa bir el onu ancak korunur

*
Yazmak lazım, yazmak lazım / Yazarken de ince elekten de süzmek lazım / Yoksa bir
gün içinden çıkarda bir ince taş / Bakarsın birinin dişine dokunur da / Başına
 açarsın iş arkadaş

*
Yolum düşerse sizin İl’e / Elbette uğrarım, bir çayınızı içmeye / Gönül sohbet ister
arkadaş, çay bahane
*
Yazılarımı ister beğen, istersen beğenme / Yeter ki oku az çok, bir eser kalır sende /
Yanlışım varsa sakın çekinme, söyle

*
Allah’ın rahmeti olmazsa kulun çalışması vermez fayda / Kaş yapayım derken göz
çıkarır icadında

*
Cenazeyi yıkayan gassal gaflette / Namazını kıldıran imam gaflette / Mezarını kazan
amele gaflette / Son duasını yapan müftü gaflette / Kabristanda bekleyen Cemaat mi? /
Onlar zaten baştan beri dünyalık sohbette

*
Öfke anında her sözüne dikkat et oğul / Bazen istemesen de sonuç acı olur

*
Haset bazen uzaktan gelir bazen yakından /
Yerleşmişse içine mümkün değil ayrılman / Çare mi? Üç gülhü, bir felağ, bir nass, bir
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el-ham

*
Fakirliğin sebebi yine fakirliktir / Aksini iddia eden varsa bilgisi eksiktir

*
Kiminin cenazesini devlet, kiminin kini de millet kaldırır / İkisi beraber olursa mevta
farklıdır

*
Etkili ve yetkili olmak herkese nasip olmaz / Üstte el-pençe durup ta, alt kademe
azarlanmaz / Her insan farklı bir dünyadır, azara dayanamaz

*
Niçin masum bakıyorsun öyle / Sanki suçlu gibi bir halin var / Her şeyi kafana takma
sen de / Dünya da yaşayacağın ne kadar?

*
İşimize euzü besmele ile başlarız / Sonra da kalkıp şeytanı alkışlarız

Mahir Odabaşı
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Hayatın İçinden-17

Şu âlemde ibret olan çoktur / Lakin hakkıyla ibret alan yoktur / Adam ibret alabilseydi
dünden / Hiç selamsız geçer miydi, önümden

*
Dede bir köşede 99 tespih çekiyor  / Torun masada müşteriye yalan çekiyor

*
Bayan diyor, ‘sen beni hiç anlamadın / Erkek diyor, ’sen beni hiç anlamadın’/ Galiba
ikisi de birbirini anlamamış anladım

*
Çocuktuk; saftık, berraktık, temizdik / Nedense büyüdükçe yavaş yavaş kirlendik

*
Hakkıyla ibret alınmadığı için dünden / Felaketler eksik olmuyor üzerimizden / Ne
felaketiymiş diye sorma sakın / Azıcık Âlemi İslam’a bakın

*
Çocukken çok büyütürdüm gözümde / Büyüyünce gördüm ki, hiçbir şey yokmuş özünde
/ Tecrübe… Tecrübe… Tecrübe…

*
Ey insan, giymeye kıyamadığın elbiseler / Ölünce çöpe atılır da kediler didikler

*
Dünden bugüne yaşadığın anları / Beyin yorulduğunda resetler onları / İstesen de
bulamazsın artık o anları / An bu andır en iyi yaşamalı

*
Es be rüzgâr, artık nereden esersen es / Nasıl olsa gitti soğuklar, yakıt beleş

*
Yarı çocuk yarı gençtik / Nice hayaller köprüsünden geçtik / Sonunda bir gönüle
yerleştik / İdare edip gidiyoruz heri

*
Ey bülbül neden mahzun durursun öyle / Yoksa benim gibi kanadın mı kırık? / Kargalar
bile yüksekten uçarken / Bize çok yazık… Bize çok yazık…

*
Dedi: Boş ver hele herif aldırma gitsin / Bu yaştan sonra, koyma akıl ne etsin / Dedim:
Boş veremem aldırırım, göbel bizim göbel / Düştüğü yerde omuz verir kaldırırım

*
Yıkıldı yıkılacak çatıdaki baca / Ama duyan yok, haykırıyor geliyorum diye kaza

*
Pazartesi sabahı, kimi şimdiden cumayı sayıklar / Hâlbuki kırk takla atarız, memur
oluncaya kadar

*
Eşler vardır dışarıda 10 numara / Eve gelince 1’ri kaybolur hemen düşer sıfıra
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*
Doktor yorma kendini, reçeteme birazcık sevgi yaz / Tüm dertlerin devası ondadır, lakin
çoğu buna inanmaz

*
Sokağa mı çıkacaksın aman dikkat et kendine / Özellikle yaşlı ahşap binalar geliverir
üzerine

*
Şehir magandaları çoğalıyor şehirlerde / Direksiyonlar ehliyetsiz ellerde / Ağır bedeller
ödememek için ileride / Kim dur diyecek bu cahillere

*
Hanım, boş ver ulaştırma bana sağdan soldan haberler / Ne yemek hazırladın ondan
haber ver /  Soluklanayım hele, daha bende yeni geldim gezmeden / Ölmedin ya,
sabret biraz beni üzmeden
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Hayatın İçinden-18

Ey hırslı adam, / Bir vadi altının olsa, iki vadi olsun istersin / Ahirde gözünü toprak
doyurur ancak, bilesin

*
Dedim: Ne de çok seviyorsun torunları / Dedi: Nasıl sevmeyeyim, onlar kuzumun
kuzuları

*
Hop, bu tavır neyin nesi? / Sanma ki yok kimi kimsesi, / Bir ense çekerim geberesi /
Adam ol istersen en iyisi

*
Haziran ayı yarı oldu hala sıcaklar gelmedi / Memlekette mevsimler bile değişti, aklım
ermedi

*
Gecenin karanlığında çıkma ıssız sokaklara / Allah muhafaza başına gelir de bin türlü
bela / Yardım için kimse dönüp bakmaz bile, sana / Sonra ömür boyu yaşarsın
çözümsüz ıstırabınla / Anla yavrum anla, memleket dolu bu tür adamlarla

*
Biri doğumhaneye alınıyor, diğeri gasilhaneye / Bu dengeyi kuran Rabbim, kadiri
mutlaktır her şeye

*
Dediler: Merhum ikramı pek severdi / Lütfen buyurun helvasını çokça yiyin / Akabinde
ruhuna bir Fatiha okuyup, / Birde canı gönülden amin deyin

*
Ceketim temiz olsun, sakın toz konmasın / Ceplerini iyi kontrol edin, aman para
bulunmasın / Ölünce, üşümesin diye tabutumun üstüne örtülecek / Sakın ha
unutulmasın… Sakın ha unutulmasın…

*
Ey merhum kardeşim, /
Cenaze namazında senin için, /
‘Merhumu nasıl bilirdiniz? ’ Diye sordu imam / Allah şahit ki, ‘iyi biliriz dedik’ buna inan

*
Özgürce oyumuzu kullandık / Demokrasi güzel bir nimet / Ya seçme seçilme hakkı
olmazsa / Allah korusun, felaket mi felaket

*
Bahar geldi güller açtı / Hala gönül bahtım karanlık / Ne zaman bitecek Allah’ım / Bu
uzun ayrılık?

*
Adam alışmış selamı-kelamı hep senden bekler / Mübarek adam, birde sen önce davran
da alışkanlığını bozuver

*
Dedi: Bunca derdi gamı Mevla’m bana mı verdi? / Dedim: Biliyorsun herkesin vardır bir
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derdi / Kimi dışarı sızar kimi de durmadan içeri

*
Falan öldü duydun mu? Dün mevlidi vardı / Yok canım sende, onun daha çok hayali
vardı

*
Bazı insanlar öksürse anında alır bin beğeni / Bazı insanlar ölse mezarına olmaz on
geleni / Bilen varsa söylesin, nedir bunun sebebi?

*
Dedi: Demek gidiyorsun artık, haydi yolun açık ola / Zor gelmeyecekse eğer, son bir
kez gülümse ki aklımda kala
*
Saç sakal karışmış birbirine / Altta pantolonun dizi yırtık / Merakımdan sordum
yanımdakine / Dedi: Günümüzün modası bu artık

*
Yaradan herkese evvelde beyaz bir sayfa lütfeder / Lakin insanoğlu onu hoyratça
kullanır da ahirde mahveder
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Hayatın İçinden-19

Dün meşhurdu bugün ise oldu merhum / Tüm meşhurlar için olacak aynı durum /
Demek onun için dermiş rahmetli babam / Pek meşhur olmaya heveslenme oğlum

*
Pire gibi gezer insan / Yatağa düşünce bezer insan / Sağa sola nazar eder insan /
Kimsecikler yoksa içi yanar insan

*
Bu ne haldir kardaş? / Daha kırkın çıkmadan sende mi değiştin? / Hâlbuki ben sana
güvenmiş / Asırlık öğütler vermiştim

*
Kapı çalındı, misafir alındı / Sofra kuruldu, çorba konuldu / Ye yiyebildiğin kadar /
Başka yemek bekleme / İnan hepsi bu kadar

*
O Kadar hırslanma beyim, bırak işler olurunda kalsın / Yalan dünya değil mi kökü, bir
varsın bir yoksun

*
Selam verdim almadı / Kolay gelsin dedim duymadı / Galiba meşguliyeti çoktu(!)  /
Beni adam yerine koymadı

*
Hele sen ölmeye dur / Malına mirasçılar konur / Birkaç yıl sonra ismin unutulur /
Hatırlat hatırlata bilirsen / İmkânın varsa, ölme istersen

*
Kimi iki, kimi üç, kimi beş, kimi de sekiz /
Adamların koyunları her sene doğurur ikiz / Desek te vallahi aynı işi yapıyoruz, eşitiz /
Yine de onlar etini, biz pilavını yeriz / Resen ‘Fe sabrun cemil’ deriz.(uzmanlıkta aynı
unvan farklı ücret)

*
Ben vefayı diri sanırdım, meğer çoktan ölmüş / Yalan dolan hile pusu, güzel hasletleri
alıp götürmüş

*
Rabbim dilerse kimsecikler olamaz engel / Ama dilemezse git git boş gel / Sonucuna
ister nasip de, istersen kader

*
Ağlasam siler misin gözyaşlarımı / Bakınca anlar mısın ahvalimi / Okur musun hayat
mealimi / Her ölümün vardır bir sebebi / Acep benim ki, ne olacak ki?

*
Başını sokacak evin, / Ayağını yerden kesecek araban / Cebinde de varsa üç beş kuruş
paran / Birde olmuşsa sağlık içinde huzurun tamam / Dünyanın en zengin insanı sensin,
/ Tamam mı, arkadaşım / ‘Tamam’

*
Evlat; kuş misali konar avucuna / Sonra uçup gider yoluna / Gözlerin kalır da hep
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kapıda / İstediğin zaman göremezsin

*
Ecel gelir geç ya da erken / Bunun için helalleşmek lazım / Her sabah evden çıkarken

*
Hey gidi Demirel hey / Sana da kalmadı bu dünya / Ramazan öncesi öldün ama /
Ramazan içinde gireceksin kara toprağa / Hem de cenaze namazın denk getirildi üç gün
sonraki cumaya / Birde Kocatepe camisinin avlusu cemaatle dolarsa / İmam helallik
isteyince, 'hakkımı helal etmiyorum' diyen mazlum çıkmazsa / Allahu alem belki de bir
başka fayda sağlar bu güzellikler sana / Haydi Koca Çınar, hesabın kolay, bahtın açık
ola / Hükümeti sakın takma kafana / Hani ‘demokrasi de çareler tükenmez’ diyordun ya
/ Bir şekilde koalisyonlar kurulur mutlaka

Mahir Odabaşı
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Hayatın İçinden-2

NOT DEFTERİMDEN -2

Bir iyilik yaptınsa bekleme karşılık / Biz millet olarak pek değiliz vefaya alışık
*
Çocuklarımız milli değerleri kaybediyor bir bir / Allah korusun, ülke elden gitse
umurunda değil
*
Kılavuzsuz alet çalışmaz / Tanımadan insan alışmaz / Düşman arayı tez açarda /
Birleştirmeye hiç çalışmaz
*
Kullanma kılavuzunu okumadan / Elektronik eşya bile kullanılmaz / Özünü tanımadan
da hemencik izdivaç olmaz
*
Yazı vardır öldürür / Yazı vardır güldürür
/ Yazı vardır ödül aldırır / Yazı vardır tokat vurdurur
*
Yine soğuk bir Pazar / Kimi sıcak yatağında yatarken / Kimi de gelecek mevtaya kazıyor
mezar / Ne geniş dünya, herkese ayrı ayrı yer var
*
Her gece koynumda yatardın / Babam (annem)  deyince neşeme neşe katardın / Zalim
annen (baban)  ayırdı seni benden / Allah’ından bulsun, başka söz söylemem
*
Eskiden eşler birbirlerini eş-SİZgörürlerdi /
Boşanmalar bu kadar olmaz, beraber ölürlerdi
*
Anlat bana öğretmenim, güzel örnekleri anlat / Kötüleri kaldır çöpe at, memleket etsin
rahat
*
Şu alemde zalimin zulmü varsa / Mazlumunda ahı vardır / En iyi mahkeme vicdanlardır
/ İlahi adaletin olmazsa Yarab / Dünya ne kadar dardır
*
Herkese açıktır kapısı kabristanın / Yatar orada benim senin ataların / Düşün biraz ne
kadar kaldı zamanın / Dua bekler senden kabirde yatan mevtaların / Sen de elbet
bekleyeceksin / Bugün olmazsa yarın
*

Demek öyle, işin bitti sen de gidiyorsun artık / Hadi yolun açık olsun, ama unutma beni
de birazcık
*
Zaman geçmiş yaş gelmiş altmış dört kusüre / Hala düşünüyor adam, emekli olmasam
mı diye / Bre mübarek on defa gelecek değilsin ya, yeryüzüne / Çok özel durum yoksa
biraz da zaman ayır kendine / Az düşün, giderken kim para koymuş kefenin olmayan
cebine
*
Yine söz dinlemez deli gönül / El âlem yaşarken o hep ölür
*
Havai fişekler atılıyor başladı 2015 / Şurada ne kaldı 2016’ya akıllı ol kardeş
*
Maziyi hatırladım da hüzünlendim yine / Çektiğin çileleri bir daha anlatma anne
*
Yeni bir yıl, yeni bir sayfa / Kirletmekte var, temiz tutmakta / Sen yardım et Yarab /
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Belki bir daha açılmazsa
*
Ey dost  /
Çok soru sorma bana /
Cevabını nereden bileyim /
Çay- kahve bahane gel seni göreyim
*
Siyah saçlarım bir bir ağardı / Azrail bekleme salonuna çağırdı / Mahir feryadı figan edip
bağırdı / Lakin, yardım eden olmadı / Yine bi- çare kaldı
*
Zemini sağlam, çatısı bizim / Memleketin doğusu da, batısı da bizim / Uyanık ol, sakın
ola oyuna gelme kardeşim / Ölen Can’lar, cayır cayır yanan mallar bizim / Ayrılıktan
çok çektik, birliktedir ç ö z ü m!
*
Ey oğul, ya sağda dur ya da solda / Yoksa araba vurur ortada

Mahir Odabaşı
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Hayatın İçinden-20

Boş ver artık yazma diyorsun / Söyle nasıl yazmayayım / Toplumsal duyarlılık suçsa /
İpimi sen çek idam olayım / Kızmam

*
Üstte bluz yarım, altta pantolon yırtık / Giysiden iktisat eden bir nesil var artık

*
Kimine hoş geldin deriz, kimine güle güle /
Ayrı dünyaları ifade eder bu iki kelime

*
Nasıl da heba ettik yılları / Şerre kullandık tüm imkânları / Hatırlayınca eski anıları /
Pek te berrak görünmüyor / Silelim desem silinmiyor

*
Ana dedim yavrum dedi / Baba dedim oğlum dedi / Vakit geldi tek tek gidiverdi / Öksüz
yetim ediverdi

*
Ey nefsim / Mevla’nın huzuruna vardığında / Melekler haktan-hukuktan sual
sorduğunda / Kelimeler boğazına tıkanıp boğduğunda / Ne yapacaksın, hiç düşündün
mü? / Bir damla gözyaşı düşürdün mü?

*
Bir işi iyi yap ama her işi bil / Elbet bir gün lazım olur vakitsiz çalarsa zil

*
Mademki kaldırım, o halde işgalleri kaldırın / Git te bir bak hele, nasıldır son durum? /
Rahat yürüyemiyor özürlü yavrum

*
Köyün adı Karaboya / Bir tarafı ırmak, üç tarafı toprak kaya / Resimlere bakarken dalıp
gittim anılara / Yine seni hatırladım da hüzünlendim

*
Bilgisi tecrübesi vardı / Meslek hayatında çok aferin aldı / Lakin bir adım öte gidemedi /
Hep yerinde saydı / Takmadı kafaya kadere inandı

*
Ne zaman efkârlı bir şarkı dinlesem, / Gayri ihtiyari, aklıma hep sen gelirsin / Sanki
tüm hüzünlü şarkıların müsebbibisin

*
Ön koltukta iki evlat, / Biri oturuyor, biri aracı sürüyor / Arka koltukta ise ben ile avrat
/ Yolculuk ne güzel oluyor

*
Ne olursun tut elimden / Böyle bırakıp ta gitme beni / Biliyorum, hastalığıma çare
olamazsın / Ama moral – motivasyon verirsin belki

*
(Yeğen)  Falanları topla gel, size bir ziyafet çekeyim / (Amca)  Ya falanlar olmazsa, o
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zaman sizi ne edeyim

*

Nice güller vardır, dikenlerin gölgesinde / Birazcık açılmak ister, lakin diken ensesinde

*
Doğduğun değil, doyduğun topraklarda yaşayacaksın / Lakin doğduğun toprakları asla
unutmayacaksın

*
Unutma oğul, hesabın üstünde hesap vardır / Çok ince hesaplara dalma zaman dardır

*
Haydi, kalkın artık gününüz aydın olsun /  Açın tüm perdeleri evinize sevgi dolsun

*
Ey oğul unutma, her GENÇ / Yaşlılık tüneline girer er GEÇ

Mahir Odabaşı
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Hayatın İçinden-21

Önceden maaş ödülü vardı / Bilmem hala durar mı? / Acaba alanla almayan arasında /
Bariz bir fark var mı? / Ben hiç alamadım da / Alanlarda pek fark bulamadım da

*
Kim demiş düşenin dostu olmaz diye / Düşenin gerçek dostu Allah’tır, biline / Yeter ki
ihlasla derdini arz eyle

*
Fırsatlar gelir, fırsatlar gider / Kim ne ederse etsin ama / Bazen kendine bazen de
memlekete eder

*
Çile,
Çile ki ne çile / Asla eğilmedi bile bile / Ne güzel ders veriyor üstat / Tabi ki idrak
edebilenlere

*
Ömür geçer, insanoğlu naçar / Hele bir yatağa düşmeye dur / Evlatların bile bir bir
kaçar / Ve gel gel diye toprak bağrını açar

*
Ey tartı, / Kimi diyor kilo almışsın / Kimi diyor kilo vermişsin / Kime inanacağımı
bilemiyorum / En iyisini sen bilirsin / Haydi, benden yana gelsin ibre

*
Yarab mübarek Cuma akşamı / Ben günahkâr mücrim bir kulum / Affet demeye yüzüm
yok sana, / Çünkü çok tövbe edip bozmuşum / Ve günah sokağından geçiyor yolum /
Lakin sığınacak başka liman da yok / Yine de Sensin benim son umudum / Nasıl
olmasın ki, ‘Rahmetimden ümidinizi kesmeyin’ buyurdun

*
Cimri olma, asansöre binerken ver bir selam / Belki olur senden sonra onu alan

*
Zaten günahım yetiyor, birde sen ekleme /
Avrupa aya giderken, sen burada bekleme

*
Sen beni çalışkan bilirsin / Lakin ben tembelin biriyim / Neden mi? / Çünkü
konferanslara iştirakte geriyim

*
Seher vakti çayımızı içtik, simitleri yedik / Uyumak olmaz biraz yürüyelim dedik

*
Altlara fırça, üstlere hep teşekkür / Adil olmak için lütfen birazcık tefekkür

*
Bilgiden çok, gezme tozma hizmetiçi seminerleri / Yenisini istiyoruz, çünkü bir araya
getiriyor bizleri

*
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Müzik eşliğinde konvoy geçiyor caddeden / Adaylar beni kalbi selamlıyor otobüslerden /
Diyorum al bir selam da sana benden / Lakin 7 Hazirandan sonra değişirler mi bilmem
(aday kendini parçalıyor ama kimsenin umurunda değil-mersin)

*
 Vurdumduymazlık kazalara çağırır davetiye / Durdum duymaz olma ki, yolda çoluk
çocuk rahat yürüye

*
Acep ne çekti bu millet benim seminerlerden / Bir saattir dersteyim diyorum bitse
hemen

*
İsmi çok geçti koridorlarda / Lakin hiç içeri giremedi / Sebebini sorduğunda / Kimse bir
şey diyemedi / Herhalde yanlış anahtar denedi

Mahir Odabaşı
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Hayatın İçinden-22

Yine geldi bir ramazan / Oruç tutanlara müjdeler olsun / Yalanı dolanı bırakıp / Gıybeti
çöpe atanlara müjdeler olsun

*
Ramazanda Allah kilitliyor, Cehennemin kapılarını / Lakin hocalarımız (bazen)  açmak
için arıyor, anahtarlarını

*
Bir tarafta iğde ağaçlarının kokusu / Bir tarafta inceden inceye ney sesi / Spor yapıyor,
bey amcam / Biraz kalınlaşmışta ensesi

*
Akşam ezanı gün bitimini / Aralık ayı yıl bitimini haykırır / Duyuyor musun?

*
Herkes bilgili, herkes her alanda uzman / Bir tek sen cahil kalmışsın Mahir, buna inan

*
Çorum’da mahallelerde ne güzel olmuş parklar / Lakin onlara zarar veriyor terbiyeden
uzak uşaklar / Çocuklarımıza sahip olalım analar, babalar

*
Yaşarken vururuz yerden yere / Ölünce de rahmet dileriz yine / Yanlışım varsa sen
söyle?

*
Ne cennet benim, ne de cehennem senin / Ümit ile korku arasında son nefesim

*
Ölene mi acımak lazım yoksa kalana mı? / Yoksa ikisinin ayrımını yapamayana mı?

*
Hiçbir lüksün sınırı yok / Lakin içinde boğulan çok

*
Bu ne haldir kardeş? / Kırkın çıkmadan sen de mi değiştin / Hâlbuki ben sana çok
güvenmiş / Asırlık öğütler vermiştim

*
Ne kadar çok sevinmişti işe girince / Yaşanacak şehir demişti Çorum’a gelince / Oğlu,
kızı, eşi bir de üstelik kendisi / Vakit saat gelince, trafik kazasında gidiverdi hepsi (yok
olan aile)

*
Bak yine bugün acı bir haber geldi / Eski bir arkadaş Hakkın rahmetine erdi / Ruhu şad,
mekânı cennet olsun / Fisebilillah, arkasından Fatiha okunsun

*
Gel be kardaşım, şu hatıraları yazalım bir bir / Yoksa Azrail gelirde anıları siler bir bir

*
Oturulacak her koltuk bir gün kalkmak içindir / Akıllı insan otururken, kalkacağını bilir /
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Kırılsa da kırmamak için didinir / Her şartta gönüllerde kendine yer edinir

*
Dün beni bile ikna etmeye çalışıyordun / Peki, bugün neden ölümüne karalıyorsun? /
Doğruyu söyle, yoksa menfaat mi bulamıyorsun?

*
Ne zaman seçim olsa / Zavallı annemde hep akşamdan başlar telaş / Nasıl olmasın ki,
her çocuğu ayrı şeyler der gardaş / O da heyecandan şaşırır da, oyları hep boşa gider
kimseye olmaz aş

*
Etkili yetkili olmak herkese nasip olmaz /
Hak nasip etmişse hesabı da hafif olmaz / Bazen bir selam, bazen iki kelam,  bazen de
sadece tebessüm / Yeter de artar bile, ömrü billah unutulmaz

Mahir Odabaşı
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Hayatın İçinden-23

Tanıştı, konuştu, buluştu / Akıbet uçuruma kavuştu / Sosyal medya işte bu

*
Emmi, dayı, hala, teyze uyarırsa bil ki karınadır / Lakin çoğu idrak edemez de pisi
pisine darılır

*
Sosyal medyada / İsim yok, yok resim yok / Afaki sohbetlere karnım tok / Balıklama
atlayanlardan boğulan çok

*
Dedemin döneminde sevgiler gizliydi / Lakin bir o kadar da samimiydi / Ya şimdi? Altı
balon, üstü kabarcık / En ufak sıkıntıda başlıyor by by’cık / Sosyal medya mı? / O da
bayağı münafık / Çünkü maskeli çok artık

*
Görüyorum ki tanıdıklar bir bir ölüyor / Yaş elliye dayandı yoksa sıra bize mi geliyor? /
Mahir daha çok erken diye düşünme sakın / Bana inanmazsan kabristanlardaki mezar
taşlarına bakın

*
Doğduğun büyüdüğün yörelere / İlkokul, ortaokul, liselilere / Bi haber misin? / Unutma
/ Ben hala ‘o’ yum / Yoksa sen ‘o’ değil misin? / Tabi ki kendin bilirsin

*
Kim bilir / Hayat sürpriz yapar / Aynı gün ölünür / Aynı camiye gelinir / Namazımız
birlikte kılınır / Aynı kabristana konulur / Makam dostları kaybolur / Eski dostlara
muhtaç olunur / Ama biraz mahcubiyet olur / Akıbet bi haber olduğun dostlar /
Kıyamete denk başucunda durur

*
Dedi: makamına ziyaretine geldim / İçeri bile giremedim / Sonra randevu istedim /
Lütfedip geri dönemedin / Ben de bir daha gelmedim

*
Yaşamak için doğdun yaşamadan ölüyorsun / Sanma ki bu dünyada sadece sen böyle
oluyorsun

*
Hep birinci olmak isterdi / İkinciliği kabullenmezdi / Baktım camide en önde / Belli ki
yorulmuş yatıyor / Dedim, bu ne haldir? / Dedi sorma, tabut sırtıma batıyor

*
Oturdular çimlere, içlerindeki duyguları döktüler bir bir / Dediler yılların acısı var
gönlümüzde, nasıl sileceksen sil

*
Arkadan arkaya esip gürlerler / Yüz yüze gelince ne kadar da efendiler / Artık zaman
bunu götürüyor beyler / Hadi canım sende, deme sakın / Mahir gördüğünü söyler

*
Elden etekten düşünce insan / Doğduğu toprakları terk edebilir her an / Çünkü
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çocuklarının yanı olur ikinci vatan / Orada kendilerine sunulsa da her türlü imkân /
Usanır, sıkılır ikide bir der ‘illa vatan, illa vatan’ / Ve Cennete gider, öf bile demeden
toprağa katan / Sen bunu yapmaya çalış evladım, çünkü atandır atan

*
Öğretmen: birkaç öğrencinin gönlünde buket değil / Tüm öğrencilerin gönlünde çiçek
olabilendir.

Mahir Odabaşı
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Hayatın İçinden-24

Herkesin bir keşkesi var / Senin de bir keşken var / Bu keşkelere neler neler sığar /
Ders almasını bilenler için  keşkeler yarar

*
Ne beğen, ne yorumla ne de paylaş / Kiramen Katibi herkesin yanında kardaş

*
Menfaat bittiğinde alkış bitiyorsa / Samimiyet yoktur bunda, asla

*
Yağ yağmur yağ, serinlesin şu gönlüm / Memleket hasretiyle gelip geçti ömrüm

*
Dedi. Cuma akşamlarını pek severim / Çünkü yarın tatil ya, rahat ederim

*
Kimi gaz verir, kimi de gaz alır / Gaz veren çok olurda, alan zor bulunur

*
Biliyorum arkadaş anlamadın beni anlayamayacaksın da / Çünkü zaman değişti, plastik
türü insanlar var karşında

*
İnsan sevdiği insanları rahatsız etmez / Sadece motive eder, o da hoşuna gider

*
Ben cefa bahçesinde kurumuş bir ağaç / Sen ise sefa deryasında yüzen bir balık /
Demek ben cefaya sen ise sefaya layık

*
Nice güller vardır dikenlerin gölgesinde açar / Gül ferahlık verirken, dikenler korku
saçar

*
Her kimsesizin vardır bir kimsesi  / Önemli olan duyabilmektir o sesi

*
Nefret bahçesine kin ekme / Ahir ömründe yalnızlık çekme

*
Her salataya maydanoz olma sakın / Herkes çekilirse inine ortada kalın

*
Öyle bir geçer ki zaman / Maziye de atiye de baksan anlaman

*
Herkes beğeniyor da sen neden beğenmiyorsun? / Yoksa o kerhen beğenenlerin içine
girmek mi istemiyorsun?

*
Dedi: Her şey var bir şey yok, stresteyim dostum streste / Dedim: çaresi beklentileri
birazcık eksiltmekte
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*
Yine ne diye karıştırıyorsun siyah beyaz resimleri / Hani unutacaktık mazide yaşanan
anıları

*
Kelam selama / Selam kitaba / Kitap insana güç verir / Gücü Hak için harcamaya da /
Hizmet denir

*
Hayat bu bir var bir yok / Biz daha oynaya duralım çelik çomakla çok / Belki de Azrail
kapıda tövbeye vakit yok

*
Cami avlusunda seyyar satıcı / Kurmuş tezgâhı, pantolon 10 lira / Emekliler alabilmek
için sırada  / Derler bundan sonra, bize yakışır bura

*
İyinin de kötünün de sığınacağı yer ilahi adalet / Şayet ahiret olmasaydı, ne yapardı bu
aziz millet

Mahir Odabaşı
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Hayatın İçinden-25

Herkesin elinde bir telefon / Ya konuşuyor ya da yazıyor / Elinde telefon olmayanlar ise
/ ‘Amma da görmedik’ deyip kızıyor

*
Simitçi ver bir simit, çaycı sende çay / Bu saatte simit çayla sohbet sarar / İşte
ramazanın böyle bir güzelliği var / Yan masada tek başına oturan arkadaş / Sen de
buraya gel, bak yer var

*
Camide, klimayı kimi aç diyor, kimi de kapa / Söyleyin imam efendi ne yapa?

*
Her ayın ayrı bir güzelliği var / Lakin ramazanında ayrı özelliği var / Nasıl mı? / Bunu
ancak idrak edebilenler anlar

*
Sahura uyur uyanık duranken insan / Sonra gaflete dalıp uyuya kalıverir insan / Bir
yudum su içemezse iftara nasıl varır insan /
Yaradan kolaylığını verir, dene inanmazsan

*
Yırtık pantolonlu siyah beyaz ilk resmim / Seni gördüğümde ne kadarda çok sevmiştim
/ Ya şimdi, rötuşlu sahte resimler / Sevemiyorum, ne kadar da güzelleştirseler / Çünkü
çok hormonlu doğal değiller / Ah eski resimler, ah eski resimler / Mahir hep sizi özler

*
Çarşı pazar bir kalabalık / Yalnız bana düştü yine yalnızlık / Ah ihtiyarlık, ah ihtiyarlık

*
Bebekleri doğar doğmaz internete atarız / Sonra da internet hastası oldu diye evi
birbirine katarız

*
Mübarek gün beden aç dururken beyin tok / Memlekette şeytanda melekte çok mu çok
/ Sen meleklere yoldaş eyle Rabbim, / Yoksa şeytandan kurtuluş yok

*
Ey şöhreti dillere destan, güzel kadın / Çaptan düştüğünde senin de unutulur adın /
İnanmazsan, eski ünlülere şimdi bakın

*
Sizin balkonda güneş, bizim balkonda gölge / Bireyselleştik artık sona erdi gitme gelme

*
Bir tarafta açlık, bir tarafta sefalet / Müslüman sofrada tok, Çin’de ise felaket

*
Yüz güzelliği gider, gönül güzelliği kalır / Doğru olsa da sahi buna kaç kişi inanır?

*
Simitçi çocuk hüzünlenir simitler elimde kaldı diye / Sen eve eli boş giden adam, bu
akşamda simit götür hediye
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*
Dedim: akşama iftarda ne var / Dedi: Çin’ de Müslümana zulüm var / Sen de de amma
boğaz var

*
Mevsimidir artık, hava çok gürler / Lakin yıldırım bir defa çarpar / O da ya öldürür ya
da hırpalar

*
Çaycı getir bir çay daha / Lakin açık olmasın / Biliyorsun yalnızım ya / Daha sahura çok
uykum gelmesin
*
Mübarek günlerdeyiz hocam / Bırak cehennemi cenneti anlat bana / Cehennemi bayram
sonrasına bıraksana / Biliyorum bırakmayacaksın, çünkü geliyor kolayına / Ne dersiniz
hocam, haksız mıyım ha? / Dedi: Haklısın ama alışılmış düzenimizi bozma
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Hayatın İçinden-26

Kalabalık içinde çoğaldı yalnızlık / Buna ‘hayır’ diyenlerin sayısı azınlık / Biz böyle
değildik bozulduk

*
Yalnızım diye üzülme be dostum / Gün olur senin de kapın çalınır / Sen de o zaman
kapıyı açmazsın / Ama merak etme çilingir bulunur / Tabi yanında poliste hazır olur /
Ve yalnızlıktan ölmüş diye / Raporun tutulur / Örnek mi? / Çevrede çok görülür

*
Yaşlılar gitmek istemez dünyadan / Çünkü korkarlar günah gelecek diye arkadan

*
Focebookta isim sahte, resim sahte / Ne tuzaklar kurulmuş çekmek için kafese / Bu
yüzden bilinçli kullanmayı tavsiye eder uzmanlar herkese

*
Ne dünyası mamur oldu ne de ahireti / Boşa gitti garibin yarım yamalak gayreti

*
Bazen gönül eski dostlarla sohbet etmek ister / Lakin dostlar değişmiş eskisi gibi
değiller / Kimi siyasete girmiş zirveden bakar / Kimi de hastalığa duçar olmuş, görünce
içimi yakar

*
Gençliğinde her gece bir masada çerez olmuş / Yaşlılığında kimse bakmamış sokakta
ölmüş

*
Çaptan düşmeye dur hele / Kimse yüzüne bakmaz biline

*
Herkesi ziyaret ettin / Bir beni ziyaret etmedin / Sebebi nedir, bilmiyorum / Galiba pek
hoşuna gitmedim

*
Ömür sermayesi bir bir işliyor / Buna rağmen dünyada güçlü zayıfı dişliyor

*
Ey dünyaya âşık olan adam / Bir gün bırakacaksın ona doyamadan

*
Oh ne güzel şimdi kapı çok çalınıyor / Ama insan dünkü vefasızlığa alınıyor

*
Babasının gölünde yüzen evlat / Hayatı görür hep rahat

*
Arada bir yazmalı insan / Ne mi? Ne isterse / Her yazıdan düşer bir hisse / Lakin
yazamaz çok kimse

*
Eskiden misafir geldi mi eve / Hemen bir sofra kurulurdu yere / Yenirdi, Allah ne
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vermişse şükürle / Peki şimdi? Durum değişti her şeyiyle / Ya misafir gelmiyor ya da
gelecekçe randevu ile / Dahası mı? Anında paylaşılıyor sosyal medya ile

*
Ne hısım ne akraba onlar / Bazen akrabadan daha yakınlar

*
Bir selam, iki selam, üç selam / Karşılık bulmadığında üzülür insan / Kimsenin gönlü
kalmasın, üzülürüm inan / Bu nedenle diyorum, toptan aleyküm selam

*
Dünyada şamar oğlana döndü Müslümanlar / Gelen vurur giden vurur / Bundan ders
almayanlarda tefrika içinde durur

*
Köyde kentte sevdiklerini ümitle bekler insan / Ve sonra da der ‘ölür müsün bir selam
yollasan’ / Düşünmez ki içten gelmezse çalışmaz lisan
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Hayatın İçinden-27

Kimi çalışmak ister, kimi de yatmak / Yatana aferin, çalışana ise ahmak /  Bir de
pastayı yatana uzatmak / Beni üzüyor efendim?

*
Mütevazı ol oğul / Ama unutma mütevazilerin üzerine sürekli iner kol / O zaman ezme
ezdirme daima kendine sahip ol

*
Ey oğul, insanları üzme / Kendini Kaf dağında görüp mazlumu ezme / Topluma faydan
dokunsun azıcık, afaki gezme

*
İnsan çaptan düşünce / Basamaklar kalkar aradan / Koyu sohbetler başlar / Ama iş
işten geçer / Bu duruma düşmeyelim arkadaşlar / Vakti zamanında değer görmek ister
dostlar

*
Ölürsem yerim dolmaz / İşler yoluna girmez diye korkma müdürüm / Daha salan verilip
namazın kılınmadan / Soğuk bedenin toprağa konulmadan / Nice ince hesaplar yapılır,
devreye kimler konulur / Muhtemel ki, ölünce de senin gibi pişman olunur

*
Giden gitmiştir, gidince de işi bitmiştir /  Kaç kişi gidenin arkasından telefon etmiştir?

*
O koca bir şehrin sevgilisi / Gün olur onunda yazılır hikâyesi

*
 İş aynı - ücret ayrı / bu ayrım bitsin gayrı

*
Dikkat et kardeş, beyaz sayfa kirlenmesin hep ak kalsın / Kirletecek tüm tükenmez
kalemler yasaklansın / Neden mi? / Çünkü bir leke sürülürse çıkarmak için uğraştıkça
sağa sola yayarsın / Örnek mi? - İbret mi? / Tarihin derinliklerine bakınca daha iyi
anlarsın / Beni fazla konuşturma sonra kızarsın

*
Ara sıra beğenirdin demek onu da bıraktın artık / Beğenilmeyen kelam israftır, neye
yarar susayım artık

*
Bırakın eğitimi, bırakın öğretimi / Okullarda çocuklara terbiye verin gayri / Vatanını
milletini canı gönülden sevsin / Kamu malına adam gibi değer versin / Dersler mi? Boş
ver, sonra öğrensin

*
Bana cefa düşmüş, sana da sefa / Uzun söze ne hacet, havale ediyorum Allah’a

*
Hayırla yâd edilmek istiyorsan ömür boyunca / Sevgi doldur, saygı doldur kullan emekli
olunca
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*
İster müebbet verin, isterse idam / Bitmez bu cinayetler, toplumsal sorumluluk
olmadan / Bunun için eğitim şart önce anadan

*
Ailede ortak bir yön kalmamışsa / Kurulan hayaller yerini bulmamışsa / Muhatap ta
bunu anlamamışsa / Yorulur insan her dakka / Mutluluğu arar ayrılmakta / Çocuklar ise
kalır aralıkta

*
Odabaşı der, sözümü yabana atmayın / Aman dikkat edin mesajımın dışına çıkmayın

Mahir Odabaşı
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Hayatın İçinden-28

Herkes her şeyi biliyor / Bir tek sen bilmiyorsun / Uzman, buna ne diyorsun?

*
Çabuk, telefonu al eline anne / Kör kurşunlar yağıyor üzerime / Belki de son dakikalar,
sesimi dinle / Anne… Anne… Anne…

*
Sofrada dururken dünkü ekmek / Çocuklar der: ‘baba bize getir taze ekmek’ / Baba da
der ki: ‘dünyanın elli bin hali var / Bayat ekmeğe de alışmak gerek’

*
Âlemi İslam yanarken harıl harıl / Yarab biz birlik olamıyoruz, Sen kayır

*
Açın ani doyması kötü olur derler / Çünkü doyunca önce mayalarını değiştirirler

*
Evladım neden garip duruyorsun öyle / Seni üzen bir şey mi oldu, hemen söyle

*
Ramazan bitti lakin hala bitirmeyenler var / Şu kavurucu sıcakta, inşallah kabul olur
dualar

*
Dost diyerek güvenir saf temiz kalpli insan / Bazen de en büyük darbeyi yer dost
sandıklarından

*
Suskuna pısırık, konuşana geveze diyorlar / Ortasını bulmanın zor olduğunu bilmiyorlar

*
Ateşle fitili kardeş, havai fişekler yükselsin göklere / Haritaya bir bak 78 milyon insan
bürünmüş ayrı renklere

*
Bazen zor gelir insana konuşmak isteyip te susmak / Ama bilinmeli ki, hata yaptırır
insana çok konuşmak

*
Kirli çıkılar arasında buldum siyah beyaz resmimi / Ne kadar da çok özlemişim o doğal
halimi / Sağ olsunlar dostlarda beğenmişler hepsini

*
Davulcu vur davula, zurnacı sende uzun hava çal / Mahalle de rahatsız olanlar varmış,
takan mı var?

*
Sağımızda solumuzda düğünler var, müzik beleş / Lakin işe yarar bir müzik olsa,
kızmam ve amenna derim kardeş

*
Ayrılıklar iyidir arada tabi çok uzun değilse / Kıymetini nasıl bilsin hiç ayrılmamış kimse
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*
Ey bir köşede kabuğuna sığınmış kendisiyle konuşan adam / Acaba neler neler çıkar şu
mikrofonun sesini bir açsan

*
Huzur kalmadı artık Ortadoğu da hep kaynıyor kazan / Hak katında sorumludur kazan
altına odun atan Müslüman

*
Uykusuz gecelerin dostudur balkonlar / Dili olsa da dostlarını bir anlatsalar

*
Merhum hep der di: Allahümme salli ala Muhammed / Yarab, dünyada da ahirette de
iyilere komşu et / Dünyada komşularından çok çekti / Ama bilmiyorum nasıl çıktı ahiret

*
Arkadaş galiba zor bir gündü bugün çok yoruldun / Neden mi? Çünkü internette
akşamdan yok oldun
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Hayatın İçinden-29

Bizde kadın olmak zordur / Biraz sessiz olsa, edepli yerine PISIRIK / Biraz konuşkan
olsa sosyal yerine CIVIK derler

Geçen bir arkadaş geldi odama / Dedi: Milli eğitimdesin hala / Dedim: He ya / Garip
garip güldü bana / Bende hemen aradım dedemi / Dedim: İstemiyorum artık
teyzelerimi /

*
Dostlar selamı sabahı kesiyorsa bir bir / Hatayı kusuru başkasında arama, kendinde bil

*
İçimde yanıyor bir ateş / Düşmanı anladık, lakin dostlarda olmuş kalleş / Kolay
kullanımlık için al sana geçim beleş / Külahlı silahlı karıştı aman dikkat et kardeş

*
Kimi yaşayarak öğrenir, kimi de yaşamadan / Tercih kişiye bağlı, bazen de gümüler
telafisi olmadan

*
Kimi işe bakar, kimi de işine / Hangisi zirve yapar? / Cevabını sen ver / Bana ne

*
Hafiften esiyor rüzgâr, / Denizinde dalgası var / Sabah saat 05.00 ve ben yürüyorum
dostlar / Sahipsiz köpeklerde bana arkadaşlar / Ya çoluk çocuk, onlar tembel hala
uyuyorlar

*
Sahile çadır kurmuş iki kafadar / Yanlarında hamakları da var / O ne güzel, horul horul
uyuyorlar

*
Sabahın seherinde bir ben yürüyorum sanırdım / Önümde 70’lik teyzemi görünce
kendimden utandım

*
Dedim: Dostum var mı, buralardan istediğin bir şey / Dedi: Sagol be kardeş, bizim
memlekette var her şey

*
Sabah yürüyüşünde, 70’lik teyze  /  Dedi: Günaydın / Dedim: Günaydın / Aynı yerde
karşılaştık dönüşte / Dedi: Günaydın / Dedim: Günaydın ve ekledi / Evladım günaydın
yasak mı sizin memlekette? / Göremedim diyemedim, sukut ettim bende

*
Köpekler çok havlamayın öyle korkutuyorsunuz beni / Dedim ya yabancısıyım buraların
bilmiyorum usulleri / Bizim orada çok havlayan köpek ısırmaz derler de hani / Sonra bir
yanlışlık olmasın yani

*
Dedim: Günaydın dostlar, günaydın komşular / Bugün mübarek Cuma, sohbette ne

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

var? / Dediler: Komşu sohbetleri öldü artık / Bir selam veriyorduk onu da bıraktık
Dedim: demek bundan sonra yalnızlık

*
Yavrum, ister yanımda ol, istersen çok uzakta / Hiç fark etmez çünkü arada fark yok ta

*
Şimdi Çorum için sabah ezanı vakti / Minarelerden geliyor gür ezan sesi / Kalkın,
tembellik etmeden namazı kılalım / Çok değil, kökü köküne iki dört rekât hepsi

*
Senin bahçende gül benim bahçemde diken / Bu nasıl adalet böyle? Yapanla aynı değil
çeken
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Hayatın İçinden-3

NOT DEFTERİMDEN - 3

Sayfalar kapanır, sayfalar açılır / İyi insan olmaya çalış oğul / Kötü insanlardan hep
kaçılır
*
Gökten ne yağdı da kabullenmedi yer / Ne olur, Sen rahmet yağdır Rabbim / Âlemi
islamda Müslüman, Müslümanım diyeni yer
*
Toplumun derdiyle dertlenen kişi / İnsanlara faydalı olmaktır işi / Bu yolda aramaz üçü
- beşi / Lakin arar, yanında olacak er kişi

*
Anlat bana uzmanım, bildiklerini anlat / Belki birini uygularımda, kurtulur bir hayat

*
Ey bize durmadan ders veren adam / Kendine de ders alıyor musun bunlardan?

*
Dilinden durmadan dökülüyor galiz kelam / Ve hala sen diyorsun, kalbime bak ulan

*
2014’ten neler bekledik / 2015’’ten neler bekliyoruz / Yalnız bilinen bir gerçek var / o
da, hep ömürden yiyoruz

*
Mazlumun sillesinin sedası olmaz / Bir vurdu mu hiç devası olmaz / Aman çok dikkat et
oğul / Yapanın yanına kar kalmaz

*
Eyvah gitti gidiyor yıllar / 2015’de güvenme / O da çok durmaz fırlar
*
Ehliyet, ehil olmak demek / Madem herkes ehil / O halde her gün trafik kazaları ne
demek?
*
Çok özlemiştin demek kavuştun çocuğuna / Allah ayırmasın bir daha iki cihanda
*
Duydum ki efendim, dedi kodumu yapmışsın / Helali hoş olsun, istediğin kadar yap /
Çünkü ahrette epey lazım olacak sevap

*
Senden önceki, öncekini karaladı / Bak, sende öncekini karalıyorsun / lakin karalamakla
başarı olmaz biliyorsun

*
Ben yazmaya üşenmiyorum / Sen okumaya üşeniyorsun /Hiç kusura kalma ayıplanırsın
/ Çünkü diplomayı duvara asıyorsun

*
Dikkat et oğul, duasız kalma sakın / İsimsiz duaların hangi belayı savacağını bilemezsin
/ Etrafına nazarı ibretle iyi bakın

*
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Hadi bakalım bırak üzülmeyi biraz neşeli ol / Çünkü üzülenlere erken görünür uzun yol

*
Üzülme elimden tutacak kimsem yok diye / Biri iyi tutarsa elinden, gerisi beyhude

*
Ey babasının omzunda güle oynaya giden çocuk / Baban da ahir ömründe senin elinden
tutup yapmak ister yolculuk

*
Baba, lüks sofraları düşünmeyi bırak /
Annem bizim sofraya ne koyacak ona bak /
*
Oğlum ne açgözlü adamsın doymadın gitti / Lüks sofraları tefekkür etmem, seni mi
rahatsız etti?
*
Hayır baba, sakın yanlış anlama beni / Oturamayacağın sofra seni ne ilgilen dürü
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Hayatın İçinden-30

Merhumdan arkadaşına;
Arkadaş ben Fatiha istiyorum / Sen ise toprağın bol olsun diyorsun / Kabirde toprak
sıkıntısı yok, biliyorsun

*
Uzaklarda çok uzaklarda / Adresi kayboldu, bulamadım ajandamda / Ya telefonu yok
mu diye sakın sorma / Daha telefon gelmedi bizim buralara / Gelseydi aramaz mıydım
hiç, arada / Zaten usanıyorum dağlarda (1985)

*
Dünya da kimseden korkmaz / Ahirette hesabını yalnız Allah’a verir / Böylelerine bizim
köyde babayiğit denir

*
İlham gelmezse biter şiir / İlham gelince hemen yeşerir

*
Arkadaş, hani şiir yazmayı hiç bilmezdin sen / İsteyince kelimeler ne de güzel
dökülüyor dilinden / Sakın atma bunları çöpe, muhafaza et hemen / Gün gelir okursun
özlemle tekraren

*
Gelecekte musalla taşı olacak saltanatımız / Yer sıkıntısı olmaz, çünkü en ön saftayız

*
İçinde hüzün dışında bir avuç tebessüm / Üzülüyorum bu durumuna be dostum / Yeter
artık birazcık yüzün gülsün / Bak el sallıyor ta uzaklardan dostun

*
Dua en güzel hediye yakındakine, uzaktakine / Hele birde dostlardan gelirse doyulmaz
lezzetine / Ey dost ne olur duanı benden esirgeme / Dua ederken de ne dilersen dile /
Yaratan büyüktür, bakarsın icabet ediverir hepsine

*
İster vaazı, istersen hutbeyi değiştir / Eskisi kadar tesir etmiyor artık, bu ne iştir? /
Yarab samimiyet nasip et hepimize / İcraata dönüşsün söylenen her kelime

*
Yaşlılıkta edebilmek için rahat / Gençlikte yediğine, içtiğine, giydiğine etmelisin dikkat

*
Sohbetler siyasete dönüştü / Hazımsızlık başladı, fikirler dövüştü / Yalan yanlış bilgiler
ortada yarıştı / Kalp kırıldı, dostluk buruştu / Değer mi hiç, hepsi sadece bir görüştü
(gemici çay ocağı)

*
Sanma ki sahipsizdir bu vatan / Diriyi bırak, sahip çıkar toprağın kara bağrında yatan

*
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Gençlikte öyle hızlı geçer ki zaman / Anlaman… Anlaman… / Sakın durdurmaya
uğraşman / Durduraman… Durduraman

*
Arkadaş ne yazarsan yaz okurum zevkle / Yalnız karşılık istiyorsan, kıyamete kadar
bekle

*
Bakma öyle yüzümün güldüğüne / Gün olur ben de atarım hüznümü içerime / Şehit
haberleri gelirken öyle üçer beşer / Hüzün gelir, neşem biter / İnşallah Rabbim
sonumuzu hayreder
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Hayatın İçinden-31

Türkiye’dir ülkemin adı / Kimsenin bozulmasın ağız tadı / Dışımız ateş çemberi iken /
İçte birlik olamamamız acı / Gelin bir olalım, başka Türkiye yok kardeş bacı

*
Ortada tüterken semaver / Yanında ise dostlar var / Sabaha kadar içilsin çaylar /
Dereden tepeden epey laf var / Buyurun sizde buyurun arkadaşlar / Nasıl olsa aslı yok
sadece hayali var

*
Uyku tutmadı, uyandı gece yarısı / Karaladı bir kaç cümle ekmek arası / Tam servis
edecekti ki, kanadı yarası / Uyuya kaldı, derin rüyalara daldı / Uyandı, ağladı… Ağladı…
Ağladı / Kimsecikler duymadı / Çünkü köyde yalnız yaşardı / Daha hayatının başındaydı
/ Karamaları en yakın arkadaşıydı

*
19 yaşında memur olmuştu / Sevincine diyecek yoktu / Çünkü maaş alıp özgür olacaktı
/ Yasta yatağında bıraktığı babasına bayramlık alacaktı / Sonra da köye götürüp
arkadaş olacaktı / Veda vakti geldi, elini öptü sarıldı, ayrıldı / Bilemedi ki babasının altı
gün ömrü kaldı / Köyde hep efkârlı türküler mırıldandı / On gün sonra izin alıp
memlekete geldi / Babasının öldüğünden haberdar edilmedi / Son deminde soğuk
yüzünü göremedi / Hayalindeki ilk maaşı da nasip olamadı / Ağladı… Ağladı… Ağladı…/
Otuz yıl geçti aradan acısı azalmadı / Karaladı… Karaladı… Karaladı

*
Es be rüzgâr artık nereden esersen es / Al götür üzerimizdeki karabulutları biraz alalım
nefes

*
Bu nasıl sevgidir böyle yarım asır geçti düşmedi temelinden bir taş  / Becerebilirsen iyi
bak bunları örnek al, yeni evlenen arkadaş / Dünyayı bırak, ölüm ötesinde de olmaya
çalış yoldaş

*
Köyümün koyunları, kuzuları / Kara tahtaya yazdığım yazıları / Arkadaşlardan bazıları /
Unutulmaz… Unutulmaz

*
Pişmiş aşa su katma / Bırak tadında kalsın /
Sonra tadı kaçarsa / Sofrada utanırsın

*
Diyorsun ki unutmamışsın / Hiç köy kent unutulur mu? / Deryanın kenarında durup ta /
Anılar kurutulur mu?

*
Otobüs kalkıyor haydi sende gel / Kalma yapayalnız buralarda / Lakin benim koltuk
ayrılmış / Sen ise kalacaksın ayakta

*
Hediye hediye dersin / Başımın etini durmadan yersin / Hâlbuki en güzel hediye sensin
/ Allah sağlıklı uzun ömür versin / Dua da en ucuz hediyedir bilesin
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*
İnsanoğlu bazen boş verir, bazen de boş ver gitsin der / Boş verme mevzuu zaman ve
mekâna göre önem arz eder

*
İnsanlar çift yaratılmış derler / Doğru mu yanlış mı bilinmez / Bazen de otuz yıl geçse
aradan  / Benzeri çıkarda karşına farkı fark edilmez

*
Şehirde balkon mahkûmu olmak / İçtiğin çayın dibini şöyle bir serptirememek /
Doyduğun değil, doğduğun yerleri özlemek / Nedir bilir misin? Elbette bilemezsin /
Çünkü sen köylü değilsin
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Hayatın İçinden-32

Yol dar, zeminde oluşmuş çukurlar / Solda heyelan sağda uçurum var /  Karşıda ise
sevgili durar / Ulaş ulaşa bilirsen

*
Anlat bakalım daha neler yapıyorsun / Hiç! Sabah kalkıp akşamda yatıyorsun

*
Eskiden komşu komşuya HU dermiş / Komşu da cevaben YA HU dermiş / Ya şimdi,
komşuluk sona ermiş / Ruhuna Fatiha

*
Eskiden kelimeler dokunmuşsa birbirine / Vefalı dostlar unutmaz ara ara hatırlar yine

*
Yusuf misali düşünce kuyuya / Çıkmak için görmek lazım rüya

*
Hayat bazen nokta ister bazen de noktalı virgül / Yanlış yola girmişsen öldürmez
süründürür

*
Her yazıya mutlak bulunur bir sebep  / Sebepsiz yazı yazılmaz elbet

*
Dostlara hassas ol sakın ola kırma kalbini / Şayet kırarsan bir daha bulamazsın sahibini

*
Dedim kardeş unut gitsin / Dedi sıkma canını unuttum gitti / Lakin can çıkmadı umut
bitti /
Ve çekip gitti. Nereye mi?  Bir daha gören olmadı

*
Her gönül çalınır, / Kimi dışarı atılır / Kimi de içeri alınır

*
Kimi sevinci sever kimi de hüznü / İkisine de uzak kalmak çok üzücü

*
Yıllar, ben deyim otuz sen de kırk / Anılar var bütün anılar var kırık / Merak ediyorsun
demi çok / Boş ver fazla merak edecek durum yok

*
Mazide yaşanmışsa acı tatlı hatıralar / Atide anlatacak dost bulunursa insan rahatlar

*
Derler ki komşuyla konuşmak sevap / Ya komşu konuşmazsa ne yapak?

*
Ağaçlardan tane tane süzülürken yapraklar /
80’lik ninem nazarı ibretle ona bakar / Sonra hüzünlenir ve ağlar / Bizde böyle geçer
son bahar / Ya sizde nasıl geçiyor ilkbahar?
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*
Tren kalkıyor haydi sende gel / Kalma yapayalnız buralarda / Lakin benim gideceğim
yer ev / Sen ise kalırsın virane sokaklarda

*
Kökü köküne 550 kişi / Ha sen olmuşsun ha da ben / Niyetimiz halisane hizmetse /
Listeye giremedim diye asla üzülmem

*
Başa gelene bazen alın yazısı bazen de kader denir / Dünyada kadere kazaya
inanmayanlar delilir / İnananlara ise ‘fesabrun cemil’ müjdesi verilir
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Hayatın İçinden-33

Değerli okuyucu dostlarım, rutin kaleme aldığım yazılarıma kızımın Van – Çaldıran
ilçesine öğretmen olarak atanması ve yanında bir süre kalmam nedeniyle ara vermek
zorunda kaldım. Yazılarımın müdavini olan dostların özlediğini biliyor ve aynı özlemi
benimde çektiğimi ifade ediyorum. İnşallah imkânlar oranında beraber olmaya devam
edeceğiz.

Çaldıran’da bulunduğum zaman zarfında boş durmadık bölgeyi kendi penceremizden
gözlemleme imkânı bulduk. İnşallah bir kısmını siz değerli okuyucularla paylaşacağım.

*
Uzaktan bakmak, yakından bakmak / Arasında var dünya kadar fark

*
Gurbet ellerde camiler bir başka nimet / Avlusuna oturunca en azından selam veriyor
millet

*

Bazen nokta, bazen virgül, bazen ünlem /  Çok derin anlamlar taşır, anlar mısın
bilmem?

*
Sen iyi ol yeter ki,  herkes iyi olur / Buna rağmen yolun kötüye çıkarsa oda kaderin olur
/ O zaman da havale edersin Allah’a hallolur

*
Vakitsiz vurma kapıya, biz yabancıyız alışkın değiliz abi / İhtiyaç olduğunda önce telle
haber ver de korkmayalım hani

*
Zorda kalınca dua en büyük silahım / Ümmeti Muhammedi Sen koru Allah’ım

*
İstiklal güzel, istikrar güzel /  Rabbim güzelliğimizi bozmasın dünya bizi izler / Allah
korusun, bir tökezlediğimizde kim bilir kimler ezer?

*
Bazen üzülür insan, neye üzüldüğünü bile bilmeden / Hâlbuki iş olacağına varır,

sana dahi görünmeden
*
Erkek maaşı, kadın ise yaşı sorulunca kızar / Sorma sende kardeşim, nasıl olsa ikisi de
ilerliyor azar azar

*
Dedim: ‘Yol uzun ben gidiyorum / Haydi hoşça kal-dostça kal / dedi: ‘Yolun açık olsun
gideceğin yere güle güle var’

*
Ancak zor günde hatırlar insan eski dostlarını / Çünkü iyi günde sıra gelmez sararlar
sahte dostlar etraflarını  / Bunun için, seçerken iyi hesap et adamakıllı / Anladın mı?

*
Hoşça kal güzel bir kelime / lakin bağlıdır söyleyenin niyetine
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*
Kalp hüzünlü, göz nemli / Bu günlerde geçer demi

*
Oh gün ağardı, yine uyandım sağ salimen / Şükür sıkıntı yok, rüyada kâbus görmesem

*
Sade bir ev, mini bir balkon / Balkonu güvercinler işgal etmiş / Ben de uzaktan uzaktan
bakıyorum

*
Dedi: ’Üç ayda bir seçim olsa ne güzel’ /  dedim: ’Neden? ’ dedi: ‘Sandık görevi var da /
Alacağım ücret bu ayın pazar masrafını savar da’ (bakış açısı)

*
Avrupa’da israf, Afrika’da açlık sefalet / Galiba bunlar alameti kıyamet / Ey insanlık
nerede merhamet? / Dedi: ‘ Can çekiştiriyor’

*
Bana arzuyla değil, sevgiyle bak / Arzu kirlenir de sevgi kalır pak / Paktan da asla
çıkmaz fırıldak / Beraberlik bir değil iki cihan devam eder mutlak / Sağlam aile yuvası
için bu hak / Gözün kesiyorsa nikâha gidelim kalk / Kesmiyorsa hadi sana da yallah
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Babam, gurbette yine sen geldin aklıma / Otuz yıl önce memuriyete giderken
vedalaşmıştık hasta yatağında / Hep iyileşecek diye ümit ederken, rahmetli
oluvermiştin ilk hafta / Gelip te namazını bile kılamadım ön safta / Çünkü haberdar
olamadım Koyunkıran da / İletişim mi? maalesef yoktu o zamanlarda

*
Gençlikte zordur mahrumiyet yerde görev yapmak / Lakin yıllar sonra çok malzeme
çıkar, öğrencilere anlatacak

*
İnsanın en iyi dostu aynalardır / Gülersin güler, ağlarsın ağlar / Yani, kendini sana göre
ayarlar / Aynalar… Aynalar / Aman dikkat edin, naziktir kırılmasınlar / Gerçek dostlar
da tıpkı aynadırlar

*
Kapandı hava geliyor yağmur / Rabbim, taşlanmış yürekleri, Sen şefkatinle doldur /
Doldur ki, bakarsın kardeşlik olur / Buna canı gönülden âmin deyin ne olur / Kim bilir
belki de bilinmezlerin duası kabul olur

*
Açıldı hava gitti yağmur birden / Şemsiye getirmeyenler hemen çıksın içimizden /
Çünkü dua önce inanmaktır canı gönülden

*
Bir insan ki yüreğinde yoksa aşkı vatan / Hayır çıkmaz ondan boşuna uğraşman

*
Seçimler vardır telafili, olmadı yenile / Seçimler vardır telafisiz, ömrünü bitirir ileri de

*
Yol var, yolcu var, haydi uçalım gayri kaptan / Gurbet eller dar gelir, herkes
memleketine sığar, buna inan

*
Dedim: ‘Yol uzun ben gidiyorum, hoşça kal - dostça kal’ / Dedi: ‘Yolun açık olsun,
gideceğin yere güle güle var’

*
Günahım kusurum ne, söyle ne yaptım sana? / Bir hayırlı olsun demek o kadar mı zor
Allah aşkına / Niyetini bilmem amma, istersen pek gururlanma / Çünkü yer, yer seni,
yer hem besler hem de yer seni / Yine de Allah işini rast getirsin, acınızı göstermesin
emi

*
Kim demiş alışılmaz diye, / Gün gelir alışırsın aklından bile geçirmediklerine / Alışmak
olmasaydı çekilir miydi hayat böyle

*
Zordur gurbet ellerde yaşam / Ama zaruriyettir evlat peşinde koşman  / Çünkü göze
uyku girmez yalnız bıraksan

*
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Rahmetli babam derdi oğlum sen de baba olunca anlan / Şimdi çok iyi anlıyorum baba,
bana inan

*
Geceler sensiz gurbette, geceler sessiz gurbette / Bu da geçer elbette, lakin uyku
tutmuyor ne hikmetse

*
Şimdilik gündüzleri sıcak, geceleri azıcık soğuk / Ya kışın, karda sıkıntı yokmuş,
oluyormuş çok

*
Kâbuslar, davetsiz gelip te bölmeyin uykuları mı? / Zaten yorgunum, biraz rahat
uyuyayım olmaz mı?

*
Herkes soruyor:  / Nerelisin, nerede kalıyorsun? / Türkiyeliyim, ev de kalıyorum

*
Bir soba, bir somya, bir sünger yatak / Bir kaç tane de ufak tefek kap kacak / Otuz yıl
önce köyde ilk eşyamdı bunlar / Otuz yıl sonra da evladım için aynısı olacak / Yalnız bir
farkla, arasına laptop, telefon konacak  / Ya ikinci otuz yıl sonra, kim bilir ne olacak?

*
Buhara, Ulukavak, Yazı Çarşı, Varinli / Kadri kıymetini daha iyi anlıyorum şimdi

*
Diyorsun ki, boş ver ne sıkıntı çekiyorsun bırak gel / Bırakıp gelmek çok kolay, lakin gel
de içimdeki sese cevap ver

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayatın İçinden-35

Babam, gurbette yine sen geldin aklıma / Otuz yıl önce memuriyete giderken
vedalaşmıştık hasta yatağında / Hep iyileşecek diye ümit ederken, rahmetli
oluvermiştin ilk hafta / Gelip te namazını bile kılamadım ön safta / Çünkü haberdar
olamadım Koyunkıran da / İletişim mi? maalesef yoktu o zamanlarda

*
Gençlikte zordur mahrumiyet yerde görev yapmak / Lakin yıllar sonra çok malzeme
çıkar, öğrencilere anlatacak

*
İnsanın en iyi dostu aynalardır / Gülersin güler, ağlarsın ağlar / Yani, kendini sana göre
ayarlar / Aynalar… Aynalar / Aman dikkat edin, naziktir kırılmasınlar / Gerçek dostlar
da tıpkı aynadırlar

*
Kapandı hava geliyor yağmur / Rabbim, taşlanmış yürekleri, Sen şefkatinle doldur /
Doldur ki, bakarsın kardeşlik olur / Buna canı gönülden âmin deyin ne olur / Kim bilir
belki de bilinmezlerin duası kabul olur

*
Açıldı hava gitti yağmur birden / Şemsiye getirmeyenler hemen çıksın içimizden /
Çünkü dua önce inanmaktır canı gönülden

*
Bir insan ki yüreğinde yoksa aşkı vatan / Hayır çıkmaz ondan boşuna uğraşman

*
Seçimler vardır telafili, olmadı yenile / Seçimler vardır telafisiz, ömrünü bitirir ileri de

*
Yol var, yolcu var, haydi uçalım gayri kaptan / Gurbet eller dar gelir, herkes
memleketine sığar, buna inan

*
Dedim: ‘Yol uzun ben gidiyorum, hoşça kal - dostça kal’ / Dedi: ‘Yolun açık olsun,
gideceğin yere güle güle var’

*
Günahım kusurum ne, söyle ne yaptım sana? / Bir hayırlı olsun demek o kadar mı zor
Allah aşkına / Niyetini bilmem amma, istersen pek gururlanma / Çünkü yer, yer seni,
yer hem besler hem de yer seni / Yine de Allah işini rast getirsin, acınızı göstermesin
emi

*
Kim demiş alışılmaz diye, / Gün gelir alışırsın aklından bile geçirmediklerine / Alışmak
olmasaydı çekilir miydi hayat böyle

*
Zordur gurbet ellerde yaşam / Ama zaruriyettir evlat peşinde koşman  / Çünkü göze
uyku girmez yalnız bıraksan

*
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Rahmetli babam derdi oğlum sen de baba olunca anlan / Şimdi çok iyi anlıyorum baba,
bana inan

*
Geceler sensiz gurbette, geceler sessiz gurbette / Bu da geçer elbette, lakin uyku
tutmuyor ne hikmetse

*
Şimdilik gündüzleri sıcak, geceleri azıcık soğuk / Ya kışın, karda sıkıntı yokmuş,
oluyormuş çok

*
Kâbuslar, davetsiz gelip te bölmeyin uykuları mı? / Zaten yorgunum, biraz rahat
uyuyayım olmaz mı?

*
Herkes soruyor:  / Nerelisin, nerede kalıyorsun? / Türkiyeliyim, ev de kalıyorum

*
Bir soba, bir somya, bir sünger yatak / Bir kaç tane de ufak tefek kap kacak / Otuz yıl
önce köyde ilk eşyamdı bunlar / Otuz yıl sonra da evladım için aynısı olacak / Yalnız bir
farkla, arasına laptop, telefon konacak  / Ya ikinci otuz yıl sonra, kim bilir ne olacak?

*
Buhara, Ulukavak, Yazı Çarşı, Varinli / Kadri kıymetini daha iyi anlıyorum şimdi

*
Diyorsun ki, boş ver ne sıkıntı çekiyorsun bırak gel / Bırakıp gelmek çok kolay, lakin gel
de içimdeki sese cevap ver
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Hayatın İçinden-36

Ümit öyle bir duygudur ki, / İdam sehpasında bile ipin kopup kurtulacağını düşündürür

*
Ey şair;
Öncesi mazi sonrası ise meçhul / Bana köyümü hatırlatacak şiirler bul / Yoksa okumam

*
Program çok yoğun olsa da / Mutlak zaman ayrılır ziyaretçi dostsa

*
Yükselince makamı aliye el pençe durdu Hasan /
İnerken makamı aliden ilk tekmeyi vurdu Hasan

*
İnsanların karnı açsa çözümü kolay bir simitle doyar / Lakin gönlü açsa dünya ahiret
küllün zarar / Yarab ümmeti Muhammedî gönül açlığından sen kurtar

*
Anlamadın beni anlamayacaksın / Elinden uçurunca da bulamayacaksın

*
Mina’da şeytanı taşlar Müslüman / Ülkesine dönünce şeytanı alkışlar Müslüman

*
Biz dost demişsek ölümüne deriz / Vefa da asla kusur etmeyiz / Menfaat için,  hak
etmeyen eli asla öpmeyiz / Selam olsun, saygı olsun, sevgi olsun / Lakin doğru söz de
lütfen yerini bulsun / O dönemlerde gelip geçti / Boş ver, hatırlama unutulsun / Nice
örnekler var bu noktada / Mazinin derinliklerine bakınca bulursun / Yanlış anlayıp ta
sakın ha sitem etme bana / İçimden gelenleri döktüm birazcık ortaya / Maruz
kalmaktansa asılsız dedikoduya / İstiyorum ki gelecekte dostluk kurtulsun / Daha çok
kesişir yolumuz Çorum’da / Ömrümüz oldukça / Sen ne dersin ha? / Rabbim yardımcın
ola / Sana ve bana / Eski dostluğa elveda / Neden mi? / Çünkü layık olamadın da

*
Beyin, fiziksel küçük lakin fonksiyonel büyük / Fikirler taşır sağlam fikirler taşır küçük

*
Ağlayarak açarız gözlerimizi / Ağlayarak kapatırız gözlerimizi / Rabbim sen hayreyle
ötemizi

*
İster ver bir selam, istersen verme / İstersen sil ismimi telefonundan ömrü billah
görme

*
Dün ne ise bugün de o, yarın da o olacak / Değişim mi, o değişebilecek insanlar içindir
ancak / Bize lazım geçmişini unutmayacak

*
Sırtında takım elbise, boynunda kravat / Oldu mu ya şimdi, amca? / Birde ağzından
çıkan balgamı yere at / Belki utanır diye yüzüne baktım / Nerede adamda o surat /
Gayet rahat
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*
Ey oğul, daima çiçek ol, lakin arı olma / Arı her çiçeğe konar, sen ona aldanma / Çünkü
arı bal yapar, sen ise oyalanma

*
İlahi Yarab, âlemi İslam’da edilirken bu kadar dua / Dünyada neden Müslüman ülkeler
birbirinin başına bela? / Yoksa, ihlas kalmadı mı acaba dualarımızda?

*
Anneciğim bu sabah yine sensiz uyandım / Geceler uzun, rüyalar ise çok karışık
buralarda / Ne olur kalbi dualarını esirgeme benden / Çünkü dua en iyi istasyondur,
çeker her yerden / Öpüyorum anneciğim, o nasırlı ellerinden

*
Etraf açık üşütür güvenme baharına yazına / Uyanık ol evlat, sakın güvenme düşmana
/ Önce ortalığı karıştırır sonra da bakar uzaktan hazına

*
Kaynıyor dünya dibinde âlemi İslam / Akıllı ol da oyuna gelme ey Müslüman

*
Es be rüzgâr artık nereden esersen es / Yabancıyım bu ellerde benden çıkmaz ses
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Hayatın İçinden-37

Başımıza bir de whatsapp çıktı, kuruldu gruplar / İl-ilçe ve dünyadan katılın dostlar,
koyu sohbet var / Yazmaya bile çıkışamazsınız laf öyle bir kaynar / Aile içi sohbet ne mi
olacak? Boş ver o başka bahar

*
El ne der âlem ne der diye diye bir ömür gider / Örf adet önemli ama yanlışı da insanı
mahveder

*
Sonbahar hep hüzünlendirir beni / Çünkü ömür sermayem tükenir / Ağaçtan düşen
yapraklar misali

*
Eskiden internet dünyamız yoktu hayat rahattı / Şimdi hayatımıza girdi, birçok ocağı
karattı

*
Hiç aramıyor mu, bırak sen ara / Ya utanırsa mı, yok canım ara-ma

*
Ruh çıkınca bedenin hükmü yoktur / Toplumda da ruhsuz insan da bayağı çoktur

*
Hiç yokken / Başlamışsa merhaba nasılsın / Niyeti kötü ise hemen çek ipini asılsın

*
Terazinin bir kefesinde sevap bir kefesinde günah / Melekler ayrıntılı yazar ki, itiraz
olursa kolay olsun izah / Bunu bildiğimiz halde maalesef yaşantımız günah içinde günah
/ Sen koru bizi ya Allah

*
Attığın taş hedefe değmedi mi? / Beklediğin iyi haber gelmedi mi? / Dost bildiklerin bir
çırpıda çiğnedi mi? / Takma kafana dostum, unut gitsin / Unut ki, hüznün biran önce
bitsin / Yoksa çürük patates misali torbada gezdirirsin / Hem kendini hem de çevreni
bezdirirsin

*
Gündüzler aydınlık, geceler sessiz sakin ve karanlık / Bunun üzerine bir de efkâr
çökerse yazık mı yazık

*
Sevdalar günlükse gün bitimiyle biter / Yok eğer ömürlükse mezarda bile devam eder /
Ömürlük sevdalı olmak yürek ister / Varsa yüreğin haydi hemencik göster

*
Ey oğul, çok yorma kendini hayatı akışına bırak / Ne kadar uğraşırsan uğraş, iş
olacağına varır mutlak

*
Sinemde toplanmış bütün ağrılar / Bilmem ki bu yükü çeker mi kalbim / Feleğe sitem
ederken damarlarım sızlar / Bilmem ki bir gün pili bitip çöker mi kalbim?
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*
Arkadaş demişsin ki bana / Ancak işi düştüğünde uğrar yanıma / Yemin etsem yeridir /
Böyle bir alışkanlığım yoktur asla / Şayet olsaydı, şimdiye kadar sap olurdum bir
baltaya / Sende bilirsin ki, kimler sap olmadı ki oraya / Elim varmıyor daha ayrıntılı
şeyler yazmaya / Sen anlayışlısındır, bi zahmet anla

*
Herkes her şeyi biliyor / Bir tek sen bilmiyorsun / Uzman, bu işe ne diyorsun?

*
İster ara istersen arama / İstersen sil telefonumu hiç bulama / Umurumda olmaz
vallaha

*
Çabuk telefonu al eline anne / Kör kurşunlar yağıyor üzerime / Belki de son dakikalar,
sesimi dinle / Anne… Anne… Anne…
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Hayatın İçinden-38

Ancak zor gününde hatırlar eski dostlarını / İyi günde sıra gelmez sahte dostlar sararlar
etraflarını / Bunun için çok iyi düşün, adamakıllı

*
Ruh tükenmişse beden ölüdür / Dirilmek mi, belki kıyamet günüdür

*
Bir gün hutbe irat ederken Hz. Ömer / İslam ordusu cephe de bir an gaflete girer /
Bunu gören Ömer hemen ‘el cebel, el cebel’ der / Kim bilir kaç km öteye bu haber
anında gider / Ya şimdikiler, sahi ne haber? / Ey âlemi İslam, günümüze lazım acil bir
Hz Ömer / Çünkü Müslümanlar gaflette, birbirlerini yer / Hristiyan – Yahudi ise arada
olanları zevkle izler /  Mazlum Müslümanları kendine kul köle ederler / Örnek mi, işte
dibimizdeki sığınmacı Iraklı –Suriyeliler

*
Gün doğar gün batar / Hak yoldan çıkınca insan günaha batar

*
Dağ başına kış gelir / İnsan başına iş gelir / Yalan dünyanın sefası / İnsanoğluna hoş
gelir

*
Plakalar ah şu plakalar / İnsan gurbette memleket plakası arar

*
Ağladığın görülmesin, / Gözlerin yorulmasın / Hayallerin son bulmasın / Yaşanacak bir
dünya olsun çocuk

*
Çal kardeşim çal, şöyle efkârlı bir türkü çal / Bak gurbetteyim, köyümü kentimi bir
çırpıda buraya al

*
Dünya hırsıyla gece gündüz çalışır insan / Şükür diyecekken hastalıklarla boğuşur insan
/ Sonra da elveda diyerek toprağa karışır insan / Örnek mi istiyorsun? Onlarca
görürsün çevrene baksan / Bir tek ölüm gerçek gerisi yalan, sen de yalanlar içinde
oyalan / Dua ette yevmi kıyamette ortaya çıkmasın açık gizli poyan / Gecikmeden
tövbeye sarıl daha imkânın varken / Ne dersin ey insan?

*
Kim demiş şiirin dili yoktur diye / Bazen tesirini gösterir birden bire

*
Bir pazarı vardı, uyumak istiyordu uzunca /
Lakin uyuyamadı, uyandı telefonu çalınca /
Alo deyip kapattı, yanlış aradığı anlaşılınca / Numaraya dikkat etmek gerek, vakitsiz
arayınca / Tabi ki aynı zamanda ilgisiz mesajlar yollayınca

*
Cuma güzel, sala güzel lakin ezan bir başka güzel / Güzellik daim olsun, minarelerimizi
ezansız bırakma Allah’ım
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*
Sabah akşam durmadan içerdi Hasan / İçtikçe de kendinden geçerdi Hasan / Şimdi
tövbe etti camiden çıkmıyor Hasan / Boşa geçen günlerine ağlıyor Hasan / Hacca
gitmek için para arıyor Hasan

*
Arkadaş önceden arada bir selam verirdin / Şimdi ne oldu böyle selamı birden
kesiverdin

*
Çaycı, çaylar senden simitler benden / Otur şuraya hele, iki kelam edelim müşterin yok
madem

*
Eskiden hısımlık ta, hasımlık ta çelikti / Şimdi ikisi de köpükleşti

*
Rusya gazı keserse alternatifi çok oğul / Lakin sen selamı kesersen alternatifin hiç yok
oğul

*
En zor soru birine birini sormak / Ve sallama çay gibi sallama cevap almak

*
Değişti zaman bozuldu düzen / Hısımlık gevşedi budur beni üzen

*
Dünyada yapacak çok işlerim var daha / Lakin arada bir Azrail, merhaba diyor bana
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Hayatın İçinden-39

Ortadoğu’da huzur kalmadı artık hep kaynıyor kazan / Hak katında sorumludur kazan
altına odun atan Müslüman

*
Öyle bir coğrafyadayız ki önümüz arkamız sağımız solumuz söbe / Gelecekte bu
topraklar büyük tehlikeye gebe / Allah yardımcımız olsun her halde

*
Suskuna pısırık, konuşana geveze diyorlar / Ortasını bulmanın zor olduğunu bilmiyorlar

*
Sofrada dururken dünkü ekmek / Çocuklar der: ‘Baba bize getir taze ekmek’ / Baba da
der ki: ‘Dünyanın elli bin hali var / Bayat ekmeğe de alışmak gerek’

*
Suriye de özel bir şirkette yöneticiydi / Şimdi Türkiye’de yine özel bir şirkette / Lakin
bu sefer BULAŞIKÇI

*
Âlemi İslam yanarken harıl harıl / Yarab biz birlik olamıyoruz, Sen kayır

*
Hayat son bulunca kapanır gözler
Sonra da yüreğine dokunur söylenen acı sözler

*
Elinde tespih oturmuş cami köşesine / Zikir çekiyor halisane kendince / Lakin diğer
elinde telefon / Göz atıyor mesaj gelince / Yurdum insanı işte böyle

*
Annede telefon baba da telefon / Oğulda, kızda telefon / Herkes internete dalmış / Ebe
dede de TV’de / Haykırıyorum lakin duyan yok, beni de

*
Anne babası olmayanlar hasret kalır özlemine / Sağ olanlarda ne olur kadri kıymetini iyi
bile

*
Sağlığında değer verip bir kez arayamadı / Ölünce de mezar taşına sarıldı ayrılamadı /
Ağladı… Ağladı… Ağladı…

*
İnsanı ancak insan tanır / Çoğu tanıyamaz ama tanıdım sanır

*
Türküler ah şu türküler / Derinden gelirse yüreği deler / Nice uzakları yakın eyler / Şu
an TV’de çalıyor, / ‘Bu da gelir bu da geçer’

*
Madem kırkından sonra talih kuşu kondu başına / Sakın ola kıpırdama da uçup gitmesin
başkasına
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*
Sabah kalkıp ta gitmek isterken işe / Beyin baskı yaparsa acelen ne diye / Emekliliğin
gelmişte geçiyor bile

*
Dedi: Cahillikte ne hatalar yaptım ah bir bilsen / Dedim: Sakın şahitlendirme,
affolunmak istersen

*
Söz dinlemedi, deryayı görünce atladı balıklama / Şimdi çok pişman, çırpınıyor
çıkamıyor ama / Yeni atlayacaklara haykırıyor ‘aman sakın ha’ / Lakin takan yok, yine
atlayanlar çıkıyor arada / Akıbet mi? Onlarda aynı, çırpınıyor deryada / Ve ağlıyor ana
–baba

*
Çocukken masum deyip karıncayı bile ezmedi / Büyüyünce bunlar hasımdır deyip insanı
ezdi
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Hayatın İçinden-40

7/24 açıktır hastaneler / Doktorlar dert dinler / Cihazlar film çeker / Laborantlar
tahliller / Dua alır şifa olabilirse el-ler / Eskiden azarlarlardı, şimdi güler yüzlüler /
emeği geçenlere kalbi teşekkürler

*
Kimi ana sokaklarda, kimi ara sokaklarda / Kimi mesut bahtiyar, kiminin ise başı darda
/ Dünyanın elli bin hali var da, yoksa biz mi bi haberiz

*
Bazen zor gelir insana konuşmak isteyip te susmak / Ama bilinmeli ki, hata yaptırır
insana çok konuşmak

*
Ayrılıklar iyidir arada tabi çok uzun değilse / Kıymetini nasıl bilsin hiç ayrılmamış kimse

*
Kirli çıkılar arasında buldum siyah beyaz resmimi / Ne kadar da çok özlemişim o doğal
halimi / Sağ olsunlar focebookta dostlarda beğenmişler hepsini

*
Dedim: Yeniden seçim var, kim vekil olur? / Dedi: Kim olursa olsun, bana ne / Nasıl
olsa ben hep asil olacağım

*
Varlığında anlamaz, anlaşılamaz / Elinden uçunca da bir daha bulunmaz

*
Makamlar değişir, mekânlar değişir / Dost gerçekse terk etmez biraz daha samimileşir

*
Gelmişse veda etme vakti ne gelir elden / En iyi doktor 7/24 nöbet tutsa başında / Yine
alamaz Azrail’in elinden

*

Dedi: anacığım/babacığım: / Toprak oldu kalmadı bedeninden bir eser / Yalnız hatıra
kalan siyah beyaz bir resim teselli eder

*
Bir mesaj gelince hemen açıp bakıyoruz / Sonra gereğini yapıyoruz / Rabbimiz 6666
mesaj göndermiş / Acep ne yapıyoruz?

*
Dedim: Evladım neden garip duruyorsun öyle / Seni üzen bir şey mi oldu, hemen söyle
/ dedi: Yok be amca, sadece üzülüyorum memleketime

*
Uykusuz gecelerin dostudur balkonlar / Dili olsa da dostlarını bir bir anlatsalar

*
Kim nerede, kiminle / Aman takip et, kaçırma yine / Belki menfaatin olur senin de
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*
Bir meclis ki içinde dostlar bulunur /  Eksikliğin hissedilirse, katılman vacip olur / Yok
hissedilmezse, acilen uzak durulur

*
Mahpushane etrafı dikenli dağlar / İçerde kuzusu, dışarıda anası inler / Hak etmemişse
cezayı arşı ala titrer

*
Şiir, yara mı merhem mi? / Bazen yara bazen merhem / Söyleyenin ruh haline göre alır
dem

*
Yetkililer kabristanlara yapın bol bol yatırım / Çünkü yarın sizde yapacaksınız oraya
katılım

*
Bir gün hak vaki olurda büyükler giderse önden / Çocuklarda şimdi veremediği selamı
keser birden / Bu sözler afaki değil, hayatın tam içinden

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayatın İçinden-6

NOT DEFTERİMDEN – 6

Selam sabah kesilir oldu / Düğün bayram es geçilir oldu / Sahi bize böyle ne oldu? /
Selamün aleyküm dostlar…

*
Fomo: gelişmeleri kaçırma korkusu / Hepimizi yaptı internet bağımlısı

*
Tarihten gereken ders alınmamışsa / Pehlivanlar sahaya denk salınmamışsa / Verilen
söze sadık kalınmamışsa / Durum vahim! Durum vahim!

*
Allah’a emanet ol, sende emanet ol / Ne güzel emanet bu, ahirde kimse yemez gol

*
Ey dost, sıkı bağlama gönül torbasını / Gün gelir dökmek istersin de açamazsın /
Unutma, sana da yazılmıştır bir yazı / Kaçmak istesen de kaçamazsın

*
Lambada titreyen alev hoş / Çay içerisinde bardak boş / Derya da boş yüzüyor sandal,
koş / İçinde çok büyük cevher var  / Lakin dökülmeyince sayfa boş

*
Haydi gel, tatile gidelim / Ama sahiller olmasın / En güzel tatil yeri köyüm benim /
Sakın kimseler yadırgamasın

*
Camide, namazın farzında epey oyun havası çaldı telefon / İmam efendi kızarak dedi:
kırk kere uyarıyom yine kapatmıyon

*
Gece saat 01.00, kimi mışıl mışıl uyur / Kimi de sofrayı kurmuş, çay doldurur

*
Doğru her zaman acı mıdır bilinmez / Yalnız doğru söyleyenler de pek sevilmez

*
Gün biter, gün doğar / söyle bakalım, yarın için ne planın var?

*
Yine soba zehirlenmesi, bir evden altı çocuk / Toplumda bilinçlenme yok, çok çok yazık

*
Kimi belden, kimi boyundan çeker / Yaş kemale erince, hastalıklar gelir teker teker

*
Dua en güzel hediye / Hele birde gıyabi olursa, deva olur her derde

*
Samimi selam verirsen alınır / Sen vefalı ol yeter ki her yerde dost bulunur

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

*
Falanı gördün mü? / Dün göreve geçti, bugün değişti / Memlekette değişim de bayağı
gelişti

*
Ömrün uzun, bedenin sıhhatli, akşamın hayırlı ola / Akıntıya kapılıp ta köyden şehre
gelmeseydik, nola

*
Dünyada; kimi film çekinir, kimi de film çevirir / Merak edersen arasındaki farka ne
denir? / Birine geçmiş olsun, diğerine yapma ettiğini bulursun

*
Arap Türk ’süz yaşayamaz, kim ki yaşar derse delidir / Türk’e sırt dönenin akıbeti dün
de bugün de bellidir / Örnek mi istiyorsun, işte Irak, işte Suriye, işte Mısır / Kim bilir,
yarın bu kervana daha kimler karışır
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Hayatın İçinden-7

NOT DEFTERİMDEN – 7

Gönül yorgun, beden yorgun / Az-lar çok konuştu, söz artık çoğunluğun

*
Bazen içini boşaltmak ister insan / Bir dost merhaba deyiverse çok rahatlar inan

*
Ölüm var, dirilme var / Öncesinde, sonrasında gerilme var

*
Yer Ankara - Kızılay, kaldırımlar tıklım tıklım / Neden selamsızlaştı bu millet diye,
takılıyor aklım

*
Yeni emekli oldu, hemen açtı bir dükkân / Dedim, burası iş yapmaz içe girmeden
toparlan / Biraz bozuldu, belki de içinden dedi, ne anlarsın sen / Hâlbuki kâğıt, kalem,
defter sattım, daha ilkokuldayken / Şimdi geçerken gördüm yazıyor camında ‘satılık
devren’ / Kendi kendime dedim, tükenmeden üç kuruşluk sermayen  / Bu iş masa
başında memurluk yapmaya benzemez iyi öğren / Öğrendi mi, öğrenmedi mi zaman
gösterir şimdilik bilemem /

*
Az-a sormuşlar, ‘neye gidiyorsun? ’ diye çoğa demiş / Çoğa sormuşlar, ‘nereden
geliyorsun? ’ diye, azdan demiş

*
Dikkat et, sakın ha değerin eksilmesin / Bir eksilirse bir daha telafi edemezsin

*
Çizgiler vardır ince, çizgiler vardır kalın / Aman dikkat et, o çizgileri aşma sakın

*
Sen’sin Rahim, Sen’sin Rahman / San’a emanet olanları kolaydır kayırman

*
İnsanlar vardır melek / İnsanlar vardır şeytan / Bazen zor olur ayırman

*
Ana yoğun bakımda, baba mezarda / Kader gecikir mi hiç, Allah yazarda

*
Oğul,
Makam dediğin nedir ki, olsa da olur olmasa da / Lakin adamlık çok önemlidir insanda /
Bunu kaybetme hayatın hiçbir alanında

*
Dedi:
Daha düne kadar meyhanelerde sabahladım / Rabbim hidayet verdi, şimdi camilere
kaydım / Ömür sermayemi boşa harcamışım, yeni anladım / Ağladım… Ağladım…
Ağladım…
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*
Düne ait ne varsa at çöpe ve bir daha karıştırma / Ama bugüne dikkat et, sakın necaset
karıştırma

*
Düne ait ne hatam varsa attım çöplüğe, sakın karıştırma / Ama bugünüme çok dikkat
ediyorum, necaset bulaştırma

*
Öyle bir geçer ki zaman / Dönüp bakarsın da hiç anlaman

*
Bazen insan, yaşadıklarımı çoktan unuttum der / Hâlbuki silik bir nokta her daim
devam eder

*
Utanma duygusu özümüzde var / O duygu giderse ar yerinden fırlar
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Hayatın İçinden-8

NOT DEFTERİMDEN – 8

Çevrim içini çevirsen de dışına / Hayatın ne getireceğini bilemezsin başına / Bazen daha
varamadan beklediğin yaşına / Kalabalıklarla giderde arada kalırsın tek başına

*
Öyle bir geçer ki zaman / Dönüp bakarsın da geriye içinden çıkaman

*
Dostum yolun düşerse bizim ellere / Buyur gel, misafirim ol birkaç gece /  Dostluklar
pekişsin iyice / Çocuklarda bilsin, baba dostu deyince

*
Cumartesi sabah ulu cami, Pazar Hıdırlık / Avluda çay, simit, çorba Mevlam vermiş
bolluk / Güzel bir adet, Türkiye geneline örnek olduk

*
Sosyal medya internet / İfşa ediyor kimde varsa dert (!)

*
Göz kararırsa dünya zindan olur / Kalp kararırsa ahiret zindan olur

*
Çizgiler var, sarı, yeşil, kırmızı / Yaşarken ayarlamalısın çizgiye göre hızı

*
Bir kaza olursa mal gider, can gider / Acemi kurtarmacı ateşe körükle gider

*
Günlük, aylık, yıllık / Yazı yazmak güzel bir alışkanlık

*
İnsanoğlu bir çocuk doğacak diye bekler / İnsanoğlu bir hasta olacak diye merak eder /
Ölümden sonra yine devam eder beklentiler / İstersen buna yapabilirsin çokça
eklentiler
*
Gelirse bir makama na- ehil / O makam için için erir

*
10 Şubat milletvekilliği adaylığı için son gün / bende varım desem, çoluk çocuk açlıktan
ölür daha ilk gün

*
Bakma öyle masum göründüğüne / Kim bilir ne günahları var, daha çıkmamış gün
yüzüne

*
Oğlu dedi: baba geceler iyice kısaldı / Baba dedi: kişiden kişiye göre değişir / Bir gece
çok uzun zaman / İnanmıyorsan hastalan

*
Bitti ara tatil yarın açılacak okullar / Bu akşam biraz üzüntülü bizim yavrular
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*
Uzak durma yaklaş hele sofraya / Sen çekinirsen ben de çekinirim / Kırk yılda bir
beraber yemek yiyeceğiz / maziye ait sohbet edeceğiz / Seni hiç kaybetmek istemem /
Tamam çekinmiyorum efendim /  Kaybetmek mi, hiç düşünmüyorum efendim

*
Pazarda kimi japon malı, kimi Çin malı satar / Japon malı sağlamdır ama Çin malı da
prim yapar /  Ey beni eleştiren dostlar,
Farz etki ben de Çin malı satıyorum / Hissemi alınca kaldırıp çöpe atıyorum

*
Görmez göz, duymaz kulak / Adamcağız birde yatalak / Biri kız dokuz uşak / Herkes
kendi sevdasında / Adamcağıza, yok bakacak
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Hayatın İçinden-9

NOT DEFTERİMDEN – 9

Annede telefon / Babada telefon / Çocuklarda tablet / Ebeveynin elinde ise 99 tesbih /
Çeke çeke sabret / Çünkü kayboldu sohbet

*
Dün hata yapan kaliteli insan / Bugün gerçekten pişman olan

*
‘Genç’ kimdir diye sormuşlar / ‘İçinde olmadığı halde sanandır‘ diye cevap almışlar

*
Görmez göz, duymaz kulak / Bu ne biçim ustalık? / Ne biçim ticari ahlak? / Yapılan işler
hep yarım yamalak

*
Candan bir merhaba diyebilirse insan / Kolay kolay unutulmaz, dene inanmazsan

*
Bazen uyku tutmaz sabahlar insan / Sabahtan da akşama kadar uyuklar insan

*
Sende dayı var, bende ise diploma
Değişelim mi, ne dersin ha!

*
Arkadaşım teşekkür ederim, kırmayıp geldin / Yalnız sohbetine doyum olmuyor bir
bilseydin

*
Haydi gel arkadaş bize gidelim / Sıkıldım bu akşam iki sohbet edelim

*
Alırsa bir selam, akabinde üç beş kelam / Rahatlar insan, çok sıkıldığı zaman

*
Zirveye asansörle çıkan asansörle iner /
Lakin basamakla çıkabilmektedir hüner

*
Dedi: ‘Temel kazarken yoktu kimse /
Çatıya gelince herkes olmuş el pençe

*
Asırlardır üzerinde yürünen yollar /
Başkaldıramaz sürünen yine yollar

*
Kimse ulaşılamaz olmamalı / Bir gün herkes herkese ulaşır / Lakin bu ulaşımda da
arada bir tabut vardır

*
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Sofradaki yemek helal ise hesabı / Haram ise azabı var

*
Yok iken var olur  / Var iken yok olur / Dünyanın kuralı budur

*
Ne desem, bilmem ki ne desem / Bi-çareyim, her ne desem

*
Güzel mi güzel başörtüsü var / Lakin alttaki tesettürü pek dar / Keşke üstüne uygun
olsa desem / Bana gücenir kızar

*
Olsan da olur olmasan da / Bunu diyemem ki ben sana / Tut ellerimden bırakma beni /
Zor zamanlarımda

*
Hanımlar evde iken bilinmez kıymet / Üç gün ayrılsa dar gelir memleket

*
Mevtalar vardır gönüller üzerinde yükselir/ Mevtalar vardır görevliler üzerinde yükselir

*
Allah’ım yaşarken;
Gururdan, kibirden, riyadan ırak / Son nefesi verirken de masum olarak / Nasip eyle,
bu âlemden ayrılmak
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Hayırsız Evlat ve Baba..!

Baba devlet memuru,
Anne tutumlu, baba tutumlu,
Muhannete muhtaç olmamak için,
Geceyi gündüze kattılar
Gelecek için hesaplarını,
İnce ince yaptılar
Baba dedi:
‘’Hanım, artık çekemiyorum, emekli olacağım,
Çocuklar büyüdü, kendilerine çeki düzen versinler
Bir daha mı geleceğiz dünyaya bizi üzmesinler’’
Hanım:
‘’Sen bilirsin efendi, yaşımız kemale erdi,
Evimiz, barkımız, az çok paramız var,
Çok şükür bir sıkıntımız kalmadı,
Kızımız evlendi, oğlumuz okulu bitirdi
Büyükşehirlere gitti, iyi bir işe de girdi.
Çok para kazandığını ablasına belletti,
Bizim için, sen daha önemlisin’’ dedi
……………………………………………….
Aradan geçmedi çok zaman,
Dedi, baba acil lazım gelmen,
İşleri çok büyüttüm bir görsen,
Baba aldı hanımını gitti yanına,
Terminalde karşıladı adamlar,
Dediler buyurun atlayın arabaya,
Efendim, patronun  talimatı var,
Emrinize amadedir bunlar,
Baba bu hizmet karşında utandı,
Anne dedi, ‘’Oğlum küçükken bile akıllıydı,
Çok şükür Allah’a, demek büyük adam oldu’’
…………………………………………………………………………..
Önce getirdiler merkezde lüks bir otele,
Dediler: Amca; yeyin için para ödemeyin yine,
Biraz sonra geldi oğulları, dedi hoş geldiniz,
İşlerim çok yoğun, şirket kuruyorum,
Kusura bakmayın şimdilik ne olur,
Konuşma bitmeden geldi bir telefon,
Dedi cevaben:‘’Tamam efendim,
Ben hazırım, siz işlemleri hazırlayın,
Formalite tamam olsun, babamı getiriyorum’’
Baba olup bitene pek anlam veremedi,
Nedir oğlum,  baba… formalite dedi
Oğlu:
Baba, burası Türkiye, formalite çok,
Şirket kurarken bir imzan lazım,
Önemli  bir şey yok….
Annem burada istirahat etsin,
Biz şu  işleri bitirelim  bitsin.
Çünkü akşam yurt dışına gitmem gerek,
Sonra ben sizi aldırırım memleketten,
Özel araba göndererek,
Sizde rahat edersiniz yanımda,
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Bir daha kısa süre de dönmeyerek.
………………………………………..
Aradan geçmedi bir yıl,
Krediler hiç ödenmemiş,
Tebligatlar  geldi bir bir
Baba telefon etti oğluna,
Dedi:‘’Evlat bu ne haldir? ’’
Oğlu:
‘’Baba ben bir hata yaptım,
Şirket, mirket yok hepsi hayaldir,
İster evini, barkını sat öde,
İstersen bırak kalsın, ödeme,
Ben zaten Türkiye de değilim,
Bir daha arama, bulamazsın…
Alo…Alo.. dedi kesildi telefon
Babanın elinde kaldı ahize
Dedi Eyvah…!
Tüm servetimi versem bitmez borcun,
Bu yaştan sonra kefillik benim ne harcım,
Yaktın oğul beni, yaktın, sana mı yanayım,
Yoksa bıraktığın bir yığın borca mı…?
………………………………………………………………..
Ne kadar üzüldüyse dayanamadı kalbi,
Geçirdi kriz ve oracıkta ölüverdi,
Gelen doktor ölüm raporuna:
‘’ HAYIRSIZ EVLAT ACISI DİYE’’ yazıverdi.

                                                 (09.01.2011)
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Hayvan Hakkı

Hak, hak, hak deriz,
Hayvan hakkını bilmeyiz,
Ata,eşeğe çok yük yükleriz,
Birde kamçıyla arada dürteriz
Köpekleri  soğuğa  terk ederiz
Olmadı en kolay yol(!)  itlaf ederiz
Çevreyi kirletir, ormanı yok ederiz
Üç kuruş kar için anızları yakarız,
Karşıya oturup böte-böceğe bakarız
Yazıktır, günahtır diyenlere  kulp takarız
……………………………………,
lisan-i haliyle her hayvan şöyle der:
‘Ey insanoğlu, bende canlıyım, değer ver!
Bilerek bana zulmeden, nar-ı cehenneme gider
Unutma ki; hakkımı- hukukumu samimi bilene,
Allah izin verirse,  ahrette binek olurum bende..!
                                                                  (20.01.2012)
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Hem Hal Olamadı

derdimle hem-hal ol dedim olamadı
halimi arz eyledim anlamadı
sonra çekip gitti,
nereye mi?
bende bilmiyorum.
çünkü bir daha bu mekana uğramadı,
çoluk çocuğunu arayıp soramadı,
galiba bizi terk etti,
yeni  birini buldu
ve  rahatladı-
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Hepimiz Sorumluyuz

Ali’ ye selam verene, Veli kızarsa,
Huzuru, saadeti  3 – 5 kişi bozarsa,
Gazeteler köyümü kötü yazarsa,
Hepimiz sorumluyuz, hepimiz sorumluyuz!

Küçükler büyüğüne saygı duymazsa,
Büyükler küçüklere örnek olmazsa,
Laf getirip götürenler çoğaldıysa,
Hepimiz sorumluyuz, hepimiz sorumluyuz!

Her lafın peşine düşülürse,
Ağız açılınca  coşulursa,
Doğru yoldan şaşılırsa,
Hepimiz sorumluyuz, hepimiz sorumluyuz!

Hasta komşunun hatırı sorulmazsa,
Düğünde, cenazede bir arada olunmazsa,
İnsanlar Allah  rızası için sevilmezse,
Hepimiz sorumluyuz, hepimiz sorumluyuz!

Şehirden gelene hırslı deyip kızılırsa,
Eften püften sebeple  dostluk bozulursa,
Haset yüzünden fitne kuyusu kazılırsa,
Hepimiz sorumluyuz, hepimiz sorumluyuz!

Komşuyla karşılaşınca selam verilmezse,
Atlara, otlara, itlere şefkat gösterilmezse,
Mala, mülke zarar verirler, düşüncesi hakimse,
Hepimiz sorumluyuz, hepimiz sorumluyuz!
                 ( 28.07.2009)

Mahir Odabaşı
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Her Dal Taşımaz

Anlıyorum, çok zordasın
Tutunacak bir dal arıyorsun
Lakin şunu asla unutma,
Her dal, herkesi taşımaz biliyorsun
Belki kırılır, yere düşer hırpalanırsın
O zaman bana hak verir ama geç kalırsın
Öyleyse gel akıllı ol, her dala asılma
İş geçtikten sonra, pişmanlık duyma
Sözüm acı da olsa ortaya,
Sakın darılma
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Her Dala Asılma

Biliyorum, zordasın
Tutunacak bir dal arıyorsun
Her dal, herkesi taşımaz biliyorsun
Belki kırılır, yere düşer hırpalanırsın
O zaman bana hak verir ama geç kalırsın
Öyleyse gel akıllı ol, her dala asılma
İş geçtikten sonra, pişmanlık duyma
Sözüm acı da olsa ortaya, sakın darılma
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Herif Sen Rahmetli Olalı

Lan herif beni başkası dinemiyo, bari yine sen dine.
Sakın,  mezarda bile  rahat bırakmıyon karı  dime.
Zaten uyuyamıyom, konuşuyom hep  kendi kendime.
Herif sen rahmetli olalı..!

İyi kötü, evimin direği idin,
Babamın evinde iç güveği idin,
Kalan döküntüleri fakirlere vidim,
Herif sen rahmetli olunca…!

Yaşım 80 olsa da, gönlüm sanki 40.
Karşışan - marışan yok, geziyom çok.
Şükür senin yemek derdinde yok,
Herif sen rahmetli olalı...!

Dünyayı merak etme, deşen  bişiy yok.
Yalnız sana göresim geliyo, çok mu çok.
Elimdekini göbeller alıyo, yine diyola yok.
Herif sen rahmetli olalı..!

Hani senin sevmediğin iki evli Hacı Amet va ya,
Evin etrafında dolaşıyomuş, gerçi ben görmedim ya,
Ölmeden onu da alıcam diyomuş, hele hınzıra bak ha!
Herif sen rahmetli olalı..!

Ramazanda seni hiç unutmuyum,
Bi sandık lokum alıp, imama viriyom.
Hatim indürtüp, mevlüt okutuyom,
Herif sen rahmetli olalı

Dünür karı  iki debi, ölenle ölünmez diyo,
Göbeller iyi de, gelinle  dirlik vemiyo.
Şeytan, bu yaştan sonra git kocuya va diyo,
Herif sen rahmetli olalı..!

Küçük oğlan bende şere göçücem diye dutturuyo,
Kendi aklı değil, hınzır kayınnasıyla, karısı kuruyo.
Ben bi türlü anamıyom, bunlara köyde noluyo,
Herif sen rahmetli olalı..!

Her gün gelü mezarın başında otururum.
Merak itme, köyde olan haberleri hep getürürüm.
Bıraktığım  bişeyi geri bulamam,  yütürürüm,
Herif sen rahmetli olalı..!

Yalan dünyanın dadı - düzeni  yok.
Para virince torunlar bile  seviyo çok.
Bıraktığın malın bereketi- mereketi yok,
Herif sen rahmetli olalı..!

Altmış  yıldır aynı yastığa baş koyduk,
Bi anda ayrılıp, ayrı dünyanın insanları olduk.

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şimdi yastukla da iki olmuş, yeni duyduk,
Herif sen rahmetli olalı..!

Köy imamına sordum bu ne haldir yavrum diye,
Dedi ebe sus, takdiri ilahi Allah sabır versin geriye.
Çok korkuyom, bende senin gibi ansızın ölürüm diye,
Herif sen rahmetli olalı..!

Mahir Odabaşı
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Herkese saygı Duyarım Ama

herkesi severim, her görüşe saygı duyarım
ama bilinmeli ki, ben de aynısını umarım
………………………………………,
dünya geniş, ama insanoğlu sığmıyor
bir hırs uğrana birbirini kırıyor
mal gidiyor, mülk gidiyor
analar - babalar ağlıyor
çocuklar yetim kalıyor
sonuç bir HİÇ oluyor
Ve dünyada devran
 böyle dönüyor-

Mahir Odabaşı
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Hesabı Bozuyor, Ölüm Meleği

Kul yorumlarken, kader gülüyor
                Kimi genç, kimi yaşlı ölüyor
                Tabakta yemek başlı kalıyor,
                 Hesabı bozuyor, ölüm meleği

                 Kaderde yazılmışsa ne gelir elden,
                 Kimi seviniyor, kimi ağlıyor giderken,
                 Daha genciz canım, çok erken derken
                 Hesabı bozuyor ölüm meleği

                 Mal, mülk, makam, mevki yalan
                 Var mı şu dünya da baki kalan,
                 İstiyorsan biraz da sen oyalan
                 Hesabı bozuyor ölüm meleği

                Gülüyoruz ağlanacak halimize,
                Kabristanda geliyoruz kendimize
                Sonra unutup, eskiye dönüyoruz yine
                Hesabı bozuyor ölüm meleği

                 Keşke hiç gönül kırmasak,
                 Huzuru mahşere kul hakkıyla varmasak,
                 Emanet olan bedeni, hoyratça yormasak
                 Hesabı bozuyor ölüm meleği

                  Oğlan iş bulsun, torunlar büyüsün,
                  Kazanç çok olsun, işler iyi yürüsün
                  Kendini çok dağıtma, sende bilirsin
                   Hesabı bozuyor ölüm meleği

                  Beşeriz, geleceğe dair büyük hayaller kuruyoruz,
                  Bazen de, falanca terfi edecek diye yorumluyoruz
                  Bir de bakıyorsun, ebedi istiratğaha uğurluyoruz
                  Hesabı bozuyor ölüm meleği

Mahir Odabaşı
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Heyelan..!

Topraklar, kayalar kayar
Ansızın heyelanlar olur,
Can gider, canan gider,
Ortalık ana baba günü olur
Cesetler çamurda kaybolur
Deprem, yangın, aşırı yağış,
Bitki örtüsünün tahribatı,
Heyelanlara  neden olur
Bazısı yavaş, bazısı hızlı olur
Yer yüzünü çok aşındırır
Yamaçlarda oluşan çatlak,
Eğilen ağaç, yan yatan direk
Bizi uyarır ama anlayabilsek!
Bütün  doğal afetlerde,
En az zarar görmek için,
Topyekün doğayı korusak,
Bunu başarmak içinde,
Hepimiz bilinçli olsak!
   (28.12.2010)

Mahir Odabaşı
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Hiç Uyanmayacaksın

Çevrede gürgen, meşe, çam ağaçları
Bahçede çimlerin arasında  güller
Tavuklar gıdaklar, horozlar öter
Kediler miyavlar, köpekler havlar,
Kuş cıvıltıları ortamı  çınlatırlar
Tabi merkeplerin anırması da var
Ya havada tise tise yağan yağmurlar,
…………………………………...,
Yeşillik içinde iki katlı ahşap bir ev
Üst katındaki çardağa kurulmuş sedir,
…………………………………,
Altına koyun postunu sereceksin,
Üstüne minderleri örteceksin
Ve şöyle uzanıp kestireceksin
Sonra derin rüyalara dalacaksın
Kendini cennet bahçesinde sanacaksın
Dünyanın gamını, kederini kaldırıp atacaksın
Kıyamete kadar hiç mi hiç uyanmayacaksın
Bırak seni herkes zavallı, garip biri sansın…!
Böyle uykuya ben varım, ya sen var mısın?
                                                    14.01.2012

Mahir Odabaşı
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Huzur Evinden Mektup Var

huzurum kalmadı oğul huzur evinde,
Gel beni götür kendi evine...(annen)
*
anne benim evde de huzurlu olamazsın,
yerini kaybedersen, bir daha bulamazsın(oğlun)
*
o halde oğlum, ablana söyle alsın beni buradan,
kızım değil mi, son demde baksın bana bıkmadan
*
ekmek elden,su gölden, yeyip içip yat işte
biliyorsun ki, istemiyor seni bizim enişte...!
*
Allah devlete, millete zeval vermesin,
evinizi alın başınıza çalın, anneniz GELMESİN...!
*
demek en rahat yer huzur eviymiş meğer,
o da olmazsa yaşlılar ecelinden evvel gider..!
                       (Mahir Odabaşı/12.02.2012)

Ana-babaya ‘of bile’ demeyin diyor Hz Allah,
Bunu becerebilene bin bir kere MAŞAALLAH..!

      -* -
Yaşlılıkta:
Evladın bakmayınca, devlet bakar mı?
-Bakar elbet
Ama evladın yerini tutar mı?
-Tutmaz elbet
……………...,
O halde sabret oğul, sabret
                  (vasiyet defterimden)

Mahir Odabaşı
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Hüzünlü Veda

İlçenin dağ köyündeydi
Henüz 16-17 ‘sindeydi
Almanya’dan dünürcüsü geldi
Anne olmaz dese de, baba dinlemedi
Almanya parasına, havasına tamah eyledi
Kızına hiç sormadan, bir çırpıda veriverdi
Lakin o köyden birini ölümüne sevdi
Vakit saat geldi resen gelinlik giydi
Üç gün üç gece şatafatlı düğün edildi
Sanki bir yabancı gibi, hiç umurunda değildi
Çünkü gönlü hep köyde ki sevdiğindeydi
Gelinlik içinde arabaya binerken tedirgindi
Son bir defa hüzünle baktı geriye
Sanki haykırdı ‘ne olur kurtarın imdat’ diye
Anne dedi, tutuldu dili gerisini getiremedi
O anda gözlerinde iki damla yaş belirdi
Belli ki diğer yaşlar sel misali içeriyeydi
Gelin arabası ‘daaat! ’ derken yer gök inledi
Belki de tüm aynı kaderi paylaşanlar dinledi
Garibimin adı, Emine mi, Ayşe mi neydi?
Bir daha köye ne kendi, ne de haberi geldi
Sevdiği genç ise,  artık deli divaneydi
Elinde kavalı dağ taş durmadan gezerdi
Dayanamayıp kayalıklardan atlayıverdi
Son nefesinde ‘Almanya Almanya’ dedi
…………………………………………
Ve Almanya hırsı, iki sevgiliyi böyle yedi
Anne yataklara düştü, baba pişmanım dedi
Lakin olan oldu, iş işten geçti
Bu öykü de kırk sene önceydi
(Mahir odabaşı-25.8.2015)

Mahir Odabaşı
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Irak Ol

Bir selam verdim sana
Ne işler açtın başıma
Çıkma artık karşıma
Irak ol benden

Yolumu yolsuz eyledin
Adımı hırsız eyledin
İtibarımı recmeyledin
Irak ol benden

Yalan dolan işin gücün
Palavradır her bir sözün
Senin adına çok üzgünüm
Irak ol benden

Yazar daha ne söylesin
Tutmayana nasihat neylesin
Geçmiş dostluğumuz gitsin
Irak ol benden

Mahir sütten ağzı yandı
Herkesi kendisi gibi sandı
Ama artık çok akıllandı
Irak ol benden

Mahir Odabaşı
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Iratım Oğul

Gel diye ısrar etme
ben evimde ıratım oğul
sizin evler sosyeti geliyo
ben köyümde ıratım oğul

helanız karuşuk muruşuk
ben onu bilemiyom oğul
karın şöyle yapıcan diyo ama
ben aklımda dutamıyom oğul

elimde tesbih zikir çekiyom
bu sıra komşulara ekmek idiyom
zorda kalınca abılangile gidiyom
şimdilik canım ırat oğul

sizin eve gelince osanıyom
bibeklerini hep bişeyler başında görüyom
o şiyle de inip çıkmayı bilemiyom
şimdilik ıratım iyi oğul

gün diye biişiy yapıyola, bana uymuyo
köyün dedikodusu olmayınca sarmıyo
evimin dadını hiç biir vemiyo
şimdilik ıratım iyi oğul

yemeği yağlı yapıyonuz dıkılmıyo
sobayı görmeyince sırtım ısınmıyo
eşyalar biçok rahatta yatılmıyo
ben evimde ıratım oğul

Allah herkese senin gibi evlat visin oğul
şimdilik iyi kötü duruyom, saol
aşımı, ekmeğimi de yapıyom sen rahat ol
ben evimde ıratım oğul

elden ayaktan düşünce
kendimden umudu kesince
sende ana illa gel diyince
o zaman belki gelirim oğul
senin uğruna ölürüm oğul

(Mahir Odabaşı / 14.11.2013 - Antalya)

Mahir Odabaşı
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İçimdeki Ses

İçimden bir ses
Al eline valizini git terminale
Atıver kendini ilk çıkacak otobüse
Sorma nereye gidiyor bu araba diye
Nasıl olsa ya kuzeye, ya güneye
Ya doğuya, ya da batıya gider
Olmadı Bursa da, Balıkesir de beni terk eder
O yoluna devam eder, bende kendimce gezerim
Bir dost bulursam, iki sohbet ederim
Sonra mı? Memlekete dönerim

Mahir Odabaşı
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İçimdeki Yaramaz Çocuk

Yaşım kemale ermiş,
Lakin içimdeki çocuk hala yaramaz
Akıllı ol diyorum, bir türlü laf anlamaz
Bu günlerde bende birazcık saldım yakasını
Nasıl olsa ahir ömürde istese de oynayamaz
…………………………………………,
Arife tarif gerekir mi bilmem
İsteyen hissesini alır bu sözlerden
……………………………………,
Nefis üç köşeli dikendir,
Nereye koyarsan batar
Ama şu bir gerçek ki;
Kumandası bendedir
Ona göre yatar kalkar
Durum böyle olunca,
Hesapta nefis sıyrılır
Sevabı - günahı bana atar

Mahir Odabaşı
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İçimizdeki Matematik Problemi

İlkokuldan beri matematiğim iyidir
Problem çözmeyi pek te çok severim
Gel gör ki, problem dışta değil iç deyse
Çözemem, etrafında dönerim de dönerim

Hayat iki bilinmeyenli bir denklem
Birini biliyorum desem, diğerini bilemem
Her şey menfaat çemberinde, kimseye de diyemem
Problem ben olunca, etrafında dönerim de uğraşır çözemem

Al sana matematikten on puanlık bir soru
İki haram mı büyük, yoksa bir helal mi?
Göster koçum kendini, çöz de gel hadi
Çözemezsin, çünkü bazen artıdan büyüktür eksi

İşte insanoğlu da bir matematik gibidir
Her olayın sonunda bir problem bulur
Çalışır, çabalar, didinir akıbet çözümsüz olur
Sonra sinir, stres zirve yapar, bocalar durur

Öyleyse gelin,
Matematik problemlerini bir kenara bırakalım
Önce içimizdeki sebepsiz problemleri çözelim
Nasıl mı? Bunda da vardır bir hayır deyiverelim
Kendimize, ailemize gereken değeri tam verelim
                        (Mahir Odabaşı /10.11.2013)
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İçten Çalışmak

aldığın paraya göre değil,
işinin önemine göre çalışırsan
bir garibana içten faydalı olursan
önce sen  vicdanen mutlu olursun
sonra değerini zirve de bulursun
maaşının bereketi artıverir
…………………..
sana bir rahatlık gelir
bilinmeyen bir yerden
ne aç, ne açık kalırsın
her kesimden dua alırsın
işin rast gider hiç durmadan
hem dünyada hem ahrette
kurtulanlardan olursun
maaşı senden çok alanlar
yan gelip kenarda kalanlar
işini hile hurda ile dolduranlar
geçim şikayetinden kurtulmazlar
……………...,
neticeyi kelam,
dost nasihati sana, sakın ola deme
bu kadar paraya, ancak bu kadar iş,
yan gelip yatarım, çalışmam hiç…!
Yoksa emekli olunca, HİÇ olursun HİÇ..!
                             (Mahir Odabaşı-15.06.2010-23.00)
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İftar Vakti

Yine bir iftar vakti,
Sizin evde hareket,
Bizim evde sükûnet
Kara kedim de olmazsa,
Kiminle edeceğim sohbet
Mübarek gün ne olacak sanki
Çorbaya bir tas su ilave et
Beni de sofrana davet et
Sahura kadar kalacak değilim ya,
Teravihe kadar ederiz biraz sohbet
(Mahir Odabaşı)
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İhtiyarlamışsın..!

Uzandığını alamıyorsan,
Düşünce kalkamıyorsan,
Koşunca yakalayamıyorsan,
Konuşurken toparlayamıyorsan,
Ayağının üstünde duramıyorsan,
Artık her ortama yaklaşılamıyorsan,
Gel demeden sofraya varamıyorsan,
İki yakanı bir araya toparlayamıyorsan,
Ah…! gençlik günlerim deyip duruyorsan,
Maziyi hatırlayınca ikide bir  ağlıyorsan,
Şadırvanlarda, parklarda yalnız oturuyorsan,
Kendini idare edemeyip, yardıma muhtaç oluyorsan,
Evde otururken, bir halim sorulsa diye arzuluyorsan,
Bilki ihtiyarlamışın..!  Bilki ihtiyarlamışsın………………….!
                                                               (5.3.2011)
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İhtiyarlık Başa Geldiği Zaman

Ayı dolmadan evlatlar arasında göç olur
Otursan kalksan sebepsiz yere suç olur
Gençlikte yaptıkların biter, bir hiç olur
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Çoluk çocuğun eğlencesi olursun
Bastonunu saklarlar zor bulursun
Kalabalıklar da bile yalnız kalırsın
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Misafir gelecek olsa senden utanılır
Bazen, sofra ortada iken aç kalınır
Kötü bir söz duyunca insan alınır
İhtiyarlık başa geldiği zaman

İki lafa fazla karışsan dokunur
Haleti ruhuyen yüzünden okunur
İnsanoğlunun bakımı da zor olur
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Otursan kalkamaz, kalksan oturamazsın
Hareketlerin kısıtlanır, pek zevk alamazsın
Görmek istediklerini de yanında bulamazsın
İhtiyarlık başa geldiği zaman

İkide bir, ‘hey gidi gençliğim hey ‘dersin
Çocuklar gelecek mi diye kapıyı gözlersin
Torunlardan, bir alo demesini beklersin
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Tecrübe yumağısın, lakin dinlenmez sözün
Azalınca feri, doğru dürüst görmez gözün
Elden ayaktan düşünce bulunmaz çözüm
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Eşin ahirete giderse kalırsın tek
Dersin, nefesi yeterdi yaşasaydı tek
Geceler sabah olmaz, bari tespih çek
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Bükülür bel, ağarır saç sakal
Uzaktan görenler şefkatle bakar
Emsallerin ölürse, korku başlar
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Ajans dinlemek istersin, birden dizi açılır
Gayri ihtiyari ‘Kağ’ yapsan yanından kaçılır
Şikâyetler tespih taneleri gibi ortaya saçılır
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Hastalıklar bir bir sıraya girer
Derman beklersin ama bi haber
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Doktor evladım, ne olur moral ver
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Merdivenleri çıkmaya nefesin yetmez
Yaşayacaklarını anlatsam  bitmez
Gelen hastalık bir daha gitmez
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Bazen rekâtları, bazen süreleri karıştırırsın
Derin düşünceye dalar, beynini konuşturursun
Arada bir çocuklar küser, yine sen barıştırırsın
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Doğduğu toprakları bir başka özler insan
Rüyasında görse, gerçek gibi sevinir inan
Apartman hayatına da çok zor olur alışman
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Kızım Büşra, oğlum Talha
Babanız size yük olduğun farkında
Ama yapacak bir şey yok bu zamanda
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Üç gün yatak, dördüncü gün toprak
Toplum bozuldu birbirine bakarak
Kurtulduk derler, huzurevine atarak
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Allah devlete, millete zeval vermesin
Sosyal güvencesi olmayan neylesin?
Belki de mezara sokaktan gidersin
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Maaşları var, zevki sefada harcarlar
Cebindeki üç kuruş paraya tamahkarlar
Birde işin içinde memnuniyetsizlik var
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Anaya babaya bakmayı emreder dinimiz
Cennette beraber olabilmektir ümidimiz
Ahir ömürde sürçü lisan edersek affediniz
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Vallahi, yalanım yoktur gerçekleri yazarım
Darılmayın sözüme dostlar, yoksa kızarım
Takatim olsa, mezarımı şimdiden kazarım
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Genç kardeşim, sözüme alınma sakın
Yaşlı annenize, babanıza çok iyi bakın
Unutma, Azrail’in arkadaş olması yakın
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İhtiyarlık başa geldiği zaman

Yaşlılık hiç dönüşü olmayan bir yol
Mahir, halimize tercüman oldun sağ ol
Senin de evlatların bakar inşallah bol bol
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Evladım Mahir, üzülme sakın
Elinden geldiği kadar bize baktın
Topluma ders vermek senin amacın
İhtiyarlık başa geldiği zaman
                    (Mahir Odabaşı-14.1.2017)

EVLATLAR

Keşke, yaşlı yaşlılığını idrak edebilse
Gençlikte kredisinin hepsini tüketmese
Yüzü gülerek yatsa bir köşede, el ense
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Üzerine düşmeyene maydanoz olmasa
Geline damada boş yere kusur bulmasa
İşte ev, işte sofra, tespih çekip otursa
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Zor şartlarda bizleri yetiştirdiler
Çocuklar yesin diye az atıştırdılar
Kadir kıymet bilmelidir evlatlar
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Beli bükülmüş ihtiyarlar olmasa
Belalar, sağanak sağanak gelir başa
Anacığım - babacığım sen çok yaşa
İhtiyarlık başa geldiği zaman

Size hizmeti emrediyor yüce dinimiz
Her zaman hazırdır başköşede yeriniz
Hayır duadır, sizlerden bir tek isteğimiz
İhtiyarlık başa geldiği zaman
 (Mahir odabaşı- çorum - milli eğitim müdürlüğü sivil savunma uzmanı 14.1.2017)
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İlahi Terazi

Bir zamanlar,
Zirvedeydi
Tepeden bakmayı,
Pek te çok severdi.
…………………,
Duydum ki;
Son depremde,
O da kalmış enkazın altında
‘’Ne olur kurtarın diye bağırmış,
Ama kimsecikler yokmuş yanında’’
…………………………………………….,
Konuşacak mecali kalmamış,
O anda bir sivil savunmacı,
Gayri ihtiyari başına damlamış
Uzun uğraşıyla girmiş yanına
Atmış elini, Mehmet Ağanın omzuna
Demiş: ‘’Dayan Ağam, dayan
Elbet  kurtulacaksın…! ’’
……………………….,
Mehmet Ağa,
Açınca gözünü
Görmüş karşısında, Hamal Ali’nin oğlunun yüzünü
Bir anda hatırlamış,  geçmişte ağır söylediği sözünü
Mahcup bir edayla hemencik  yummuş geri gözünü
Demiş: ‘’Ne olur, beni affet! Seni tanımadan dolduruşa geldim,
Terfine engel için, bilsen  ne büyük  mücadeleler verdim……..! ’’
………………………..
Hamal Ali’nin oğlu,
Gitmiş şöyle bir geriye,
Sonra demiş:’’ Ben sivil savunmacıyım,
Kurtarırken takılmam öyle  maziye…,
Ama sakın unutma Ağam,
BİR GÜN HAK VAKİ OLUNCA,
HAZIRLAN İLAHİ TERAZİYE..!
            (16.11.2011)
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İmam Hatiplim

Ham olanı pişirir
Faniyi, bakiyi beraber düşünür
Ters esen rüzgarda kırılmaz aşınır
İmam hatiplim

Zemini sağlam çatısı bizim
Ayrım olmadan hepisi bizim
Rabbim seni nazardan esirgesin iki gözüm
İmam hatiplim

Ne desem, bilmem ki ne desem
Müdavimlerine yürekten bir selam versem
Yine de haklarını tam ödeyemem
İmam hatiplim

Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topal
Asımın nesli ikisini birleştirip sağlam yapar
Sana dil uzatanları mutlak şeytan çarpar
İmam hatiplim

Mazlumun yanında, zalimin karşısında olursun
Dini, milli, ahlaki değerleri ölümüne korursun
Çok çalış, büyük düşün en zirvede bulunursun
İmam hatiplim

Kelimeler kifayet etmez seni anlatmaya
Artık kimsenin gücü yetmez seni kapatmaya
Yeter ki sen dikkat et, Haktan ayrılmamaya
İmam hatiplim

ODABAŞI yabancı değil, içinden biri
Akın akın  geliyor sana sevgi seli
Bu vazife çok ağırdır bilinmeli
İmam hatiplim

(Mahir Odabaşı- 28.12.2014)
* 1984 Çorum İHL mezunu
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İmha Edin Füzeleri...

Çekilmesin tetikler, patlamasın bombalar,
Binlerce yavrunun kaderinde ölmek mi var?
Savaşta kazananda, kaybedende görür zarar,
İmha edin füzeleri, ölen çocukların ne günahı var?

Korkulu rüyalar görmekten bıktı yavrular,
Gülüp oynamaya  elbet onlarında hakkı var,
Masum insanları öldürmek için silah yapanlar,
İmha edin füzeleri, bakarsınız başınızda patlar

Afet mi  yağdı, deprem mi oldu, nedir bu hal?
Yok  öyle bir şey, bu hale getiren kimyasal silahlar
Binlerce insan ya öldü, yada  acı içinde yaralılar
İmha edin füzeleri, artık gülsün – oynasın yavrular

Doğu- batı, kuzey-güney artık verin  el ele,
Bakında insafa gelin, şu yavruların günahı ne?
Açlık, sefalet, çile sürerken, yer yüzünde,
İmha edin füzeleri, kıymayın  minicik küçüklere

Bu ne haldir, koca dünya da huzur kalmadı,
Ağasınız, beysiniz dedik, dinleyen olmadı,
Ölenler, binleri değil, yüz binleri boyladı
İmha edin füzeleri, çocuklar hayata doymadı.
                                                 (28.01.1988)
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İndirim (!)

% 10 indirim,
% 20 indirim,
% 40 indirim,
% 50 indirim,
% 60 indirim(!)
% 80 indirim(!)
% 90 indirim(!)
% 99 bindirim(!)
Pardon indirim
………………………..
Bu kadar indirim olduğuna göre,
Anlaşılan indiriminde suyu çıktı
% kaç k&#257; r var, anlamadım gitti.
Herhalde  bir bindir, bir indir
Formülü günümüzde yeni çıktı
Ben bunu anlayamadım amma,
Pankartlar asılı durduğuna göre,
Müşterilerden anlayanlar çıktı
Ne diyelim, tercih vatandaşın,
Lakin bilinçli tüketici olmak,
Hesabını iyi bilmek lazım.
                                         Yoksa  para kazanmak kolay,
Tutmak  zordur.Bunun için,
Çok abartılı indirimlerde,
Bir düşünmek yetmez,
Bir daha düşünmek vardır.
İki kere düşünülmezse,
Aldatılma riski daim vardır.
Gerçek fiyat öğrenildiği zaman,
Teh tüh  diyerek pişmanlık aşikardır!
                                       (10.01.2011)
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İnsanları Anlaya - ma - mak..!

İnsanları bir türlü anlayamıyorum,
Kimi diyor hocam yaz, çok faydalı,
Kaç can kurtuldu, senin yazıları okuyalı.
……………………………………………………………………………………
Kimi de diyor; ne yazıp duruyorsun,
İşimiz yokta her gün seni mi okumalı
Bizi panik yapma, kaderde ne ise o olur,
Gerisi boş, angarya, afaki  zaman alır
Üstelik, senin yorulman da cabası kalır.
Sen de salla başını, al aybaşında maaşını,
Gününü gün yap, kendini tüketme, yat..!
………………………………………..
İyi, güzel, hoş ta;
Bilen, sorumluysa,
Bunu yapacak ta,
Sivil savunmacıysa,
Doğal afetlerde;
Can gittiği zaman,
Canan gittiği zaman,
Çocukların  feryadı,
Anaların, babaların ahı,
Gökyüzünü titrettiği zaman,
Bunun vebalini, ne yapacak UZMAN.!
Siz söyleyin,  ne   yapacak UZMAN..!
                     (01.10.2010 -23.30)

Mahir Odabaşı
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İnsanları Nasıl Görüyorsun?

Sormuşlar bir Bilge kişiye,
İnsanları nasıl görüyorsun diye,
O da  demiş. Sıkılmazsanız eğer,
Anlatayım bir kaç  cümle ile size.
İnsanlar çok garip geliyor bana.
Çünkü, çocukken büyümeyi istiyorlar,
Büyüyünce hep çocukluğu özlüyorlar
Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyorlar,
Bir de bakıyorsunuz ki;
Hiç yaşamamış gibi çekip gidiyorlar.
Gençlikte para biriktirmek için,
Durmadan  sağlıktan kısıyorlar,
Yaş kemale erip, hastalıklar
Bir bir gün yüzüne  çıkınca,
Gelecek adına korku ve panikle,
Şu hastalık  bir gitse tüm servetimi
Vermeye, inanın hazırım diyorlar.
Dinleyenler, haklısın, ey Bilge kişi.
Sen tavsiye de bulun da bitirelim şu işi,
Deyince, O da anlaşıldı sıkıldınız herhalde,
Lafı fazla uzatmamak gerekir bize de,
Diyerek, şu özlü sözleri sıralar, bilerek.
Dünya fanidir asla gönül yıkmayınız,
Çok ince düşünüp, kafaya takmayınız.
Kendinizi sevdirmeye çalışmayınız,
Ama her zaman sevilmeye bırakınız
Koca dünyayı kurtarmaktan vazgeçip,
Önce kendinizi kurtarmaya çalışınız.
İyi örnek olmak için daima yarışınız.
Küs durmayı bırakıp, barışınız..
Bunu sağlayabildiğiniz anda,
Dünya da kurtulur aynı zamanda
Son olarak,  şunu tavsiye edeyim size,
Unutmayın, çok şeye sahip olmak yerine,
İhtiyaç olanı kolayca  bulmak yeter bize.
Kelamı uzatıp, boşa israf etmeyelim.
Mesaj  yerine ulaştı zannederim.
Dinleyenler dedi anlaşıldı.
Ey Bilge kişi.
Demek her şey,
Biz-le başlar,
Biz-le  sürer,
Biz-le biter.
Bu altın sözler için,
Sana sonsuz teşekkürler..!

Mahir Odabaşı
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İnsanoğlu

İnsanoğlu,
Bir var… bir yok
Ne dengeli bir alem,
Hem ölen, hem doğan çok
Çoğumuz kendi dünyamızdayız,
Gelenden gidenden haberimiz yok
Dedik ya, hepimiz kendi dünyamızdayız
Meşguliyetimiz, işimiz, gücümüz öyle çok!
Eşle, dostla, akrabayla, komşuyla ilişkimiz yok
Biliyor muyuz, kalabalık içinde yalnız yaşayanlar çok!
                                                                    (Mahir Odabaşı/04.11.2010)
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İnternet

İnternet dünyasında insana
Evli misin, bekâr mısın diye soruyorlar
Evli desen kıskanıyorlar
Bekâr desen hemen asılıyorlar
Tüm şeytanlar toplanmış internete
İnsanı günaha doğru çekiyorlar
Sonra tercih senin deyiveriyorlar

Mahir Odabaşı
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İsim-siz

yaşı ile gönlü uymaz birbirine
hala çocukça bir gönlü var
anlar insan bakınca haline

bir selam veren ayrılmaz bir daha
çünkü çekilir sohbeti her defa
ne güzel seninle dost olmak
hamdolsun Allah'a

İçi kıpır kıpır duramaz yerinde
spor giyinir, iyi bakar kendine
lügatında yok negatif kelime
hele bir merhaba de

naziktir, beğenir, takdir eder
Hak yoluna sapmadan gider
ağzı da iyi laf eder
hele bir alo de

aslında çekmiş epey çile
bir şeyler alamamış yıllar yine
20 yaş eksik gösterir bakınca bedenine
İnanmazsan  bir dene

Odabaşı övmez, gördüğünü söyler
şimdi herkes merak edip kim bu der
kim üstüne alırsa o olsun bilader
yeter mi, yeter

#Mahir Odabaşı - 14.5-2020

Mahir Odabaşı
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İstanbul'da Deprem Olacak mı?

SEÇ – BEĞEN İNAN (!)

Ülke    :    Türkiye
Şehir  :     İstanbul
Mevzu :     Deprem
Özü:         Olacak mı, olmayacak mı?

I. Prof.      On yıl içinde, 6 şiddetinde olacak
                 Çok değil, sade 6 bin kişi ölecek!

II.Prof.     Yok efendim, mümkün değil,
                 30 yıl içinde, 7 şiddetinde olacak
                 7 binden, 70 bin kişiye kadar ölecek!

III. Prof.  Kabulü mümkün değil, 100 yıl içinde,
                 8 şiddetinde olacak. 80 bin kişi ölecek!

IV. Prof.    Hayır efendim, lütfen,
                 Kesinlikle katılmıyorum
                 Vatandaş rahat olsun,
                 Depreme daha  çok var,
                 Bana göre, 350 sonra,
                 10 şiddetinde olacak,
                 Yer yerinden oynayacak,
                 Canlı cansız kalmayacak
                 Yeryüzünün şekli değişecek,
                 İnanmazsanız 2360 yılında
                 Karaca Ahmet’te görüşürüz.

Vatandaş:
                   Allah aşkına yeter,
                   Hepiniz bilim adamısınız,
                   Kafamızı toptan karıştırdınız,
                   Panikle yaşamaya alıştırdınız..!

S. sav. uzm.  ‘‘Ecel gelmiş, cihana, baş ağrısı bahane’’
                     Hiç deprem olmayacakmış gibi soğuk kanlı,
                     Her an olacakmış gibi de, tedbirli olunuz………!
                     Rahatladınız demi… Hadi iyi eğlenceler ….…....!

Komedyen:   Ey İstanbullular, size son dakika flaş haberim var…
                     Deprem olacak. (eyvah!)  Ama merak etmeyin, siz görmeyeceksiniz.
                     (oley!)  O kadar da sevinmeyin.Çünkü siz o zamana kalmayacaksınız!

(22.10.2010)
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İster Sat Kazan, İster Kiraya ver Kazan

Bir rivayettir ki,
Depremlerden sonra,
Ağır hasarlılar ortaya,
Orta hasarlılar hafife,
Hafif hasarlılar sıfıra
Dönüşü-veri-yormuş!
Bu dönüşümün icadında,
Hangi matematik formülü
Kullanılıyor, bilinemiyormuş!
Deprem seminerlerinde,
Söylenenlere bakılırsa,
Kamuoyunda,
Böyle dedikoduların
Dolaştığı bir gerçek.
Hasarlı binalara
Bir boya, bir cila,
İster sat  kazan,
İster öğrenciye,
İster garibana,
Piyasanın altında,
Kiraya ver kazan.
Rivayetler doğruysa,
Güzel ülkemde
Depremlerde
Yine ağlayacak,
Hem anam,
Hem  babam.!
Yalnız bilelim ki,
Rahat uyuyamaz
Suçlu olan
O zaman!
(22.07.2010)
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İstifa Ediyorum

Bir insan işe girmek için çok emek vermediyse o insan en ufak bir sıkıntıda hissi
davranır ve basar istifa dilekçesini. Sonra ailesi toparlamaya çalışır ama buna da bazen
muvaffak olamazlar. Çünkü his aklın önüne geçmiştir. İşte bu bağlamda ilgili kurumdaki
bazen odacı bazen müdür bazen de genel müdür çok önem arz etmektedir. Ailesinin
günlerce uğraşıp beceremediğini o bir cümle ile becerebilir. Yıllar geçip aklı başına
geldikten sonra da hep duasını alır.

20-25 sene önce görev yaptığım bir ilçede yaşanan genç öğretmenin istifa olayını
paylaşmak istiyorum. Ümit ederim beğeni ile okur ve sizlerde, en ufak sıkıntıda ‘’istifa
edeceğim’’ hızlı gençlere yerine göre ablalık, abilik, babalık yaparak yardımcı olursunuz.

Eğitim Fakültesini bitirdi. KPSS sınavlarına girdi. Başarılı oldu ve Çorum’un ilçesinde bir
okula öğretmen olarak başladı. Biraz hızlı biri olduğu için her şeyi kafaya takıyor
dolaysıyla sorun yumağını günden güne büyütüyordu.

 Resmi görevi olmamasına ve istememesine rağmen farklı okullarda ücret karşılığı çok
ders verilince morali bozuldu. Ben istemiyorum dedi ama küçük ilçe olduğu için söz
dinletemedi. Zaten psikolojisi de iyi değildi. Bu da işin tuzu biberi oldu. İstifa dilekçesini
yazıp okuldaki memurun masasına bırakıp gitti. Genç memurun önerilerini hiç kala bile
almadı. Memur dilekçeyi müdür yardımcısına götürdü. Durumu anlattı, müdürüm buna
yardımcı olalım dedi.

Müdür yardımcısı sosyal ve insancıl biriydi. Dilekçeyi hemen işleme koymadı. Öğretmeni
aradı. Sana 10 gün rapor aldım gez dolaş, moralin düzelince gel dedi. 10 gün geçti ama
öğretmen gelmedi. Tekrar aradı.
- Hocam gelecek misin?
- Hayır,
- Hocam, sana 10 gün daha rapor alıyorum. İyice dinlen rapor bitince gel görevine
başla dedi. Bu arada ikili ilişkilerle diğer okullarda verilen dersleri de iptal ettirdi. 20
günlük istirahat sonrasında öğretmenin psikoloji bir nebze düzelmiş, tabiri caizse aklı
başına gelmişti. Dolaysıyla gelip görevine başladı. Müdür yardımcısı uzaktan uzağa
takip edip yardımcı oluyordu. ‘Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır’ misali öğretmen de
değişime uğradı okulda en iyi öğretmenlerden biri oldu. İkinci senesinde, ‘’İlçenin en
ücra okulunda ders verseniz de itiraz etmem seve seve giderim’’ dedi.

Genç memur ve müdür yardımcısı hissi davranarak istifa etmeye çalışan öğretmeni
kazanmış oldu. Kazanmakla da kalınmadı okulda uyumlu ve başarılı bir öğretmen
olmasına katkı sağlandı.

İlgili memur ve müdür yardımcısı da iyi insanlardı. Kaymakam Beyin odasında
toplantıda gıyabi olarak müdür yardımcısının ismi geçince Kaymakam Bey kendisinden
‘Arkadaş kendi imkânlarıyla, yerine göre özel arabasıyla giderek okula bir şeyler
kazandırabilmek için can atıyor’ diye övgüyle bahsetmişti.

Aradan yıllar geçer ilgili öğretmen; kendine o zor dönemde yardımcı olanlara ‘’Bugün
öğretmenlik mesleğini icra ediyorsam bunu sizlere borçluyum. Yapacağım bir iş varsa
7/24 emrinizdeyim’ diye kalbi teşekkür eder.
20-25 sene önce tanıdığım o memura ve müdür yardımcısına gıyabi olarak ben de
teşekkür ediyorum. Güzellikleri paylaşalım ki ziyadeleşsin.
*
33 sene önce Kargı ilçesinde görev yaparken o zaman 20 yaşlarında olan Satılmış
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Karatepe diye bir okul arkadaşım imam olarak dağ köyüne atanmış. Buna, İlçe
Müftülüğünde memur fırçayı basınsa, gururuna dokunmuş morali bozulmuş. Çarşıya
gelmiş kâğıt kalem alıp istifa dilekçesi yazacak. O arada ben denk gelmişim. Çay
ocağına oturmuşuz. Olup biteni dinlemişim. Kendisinin gariban köylü çocuğu olduğunu,
dolaysıyla görev almanın da zor olduğunu, memurların, müftülerin gelip gideceğini ama
kendisinin kalacağını ifade ederek moral vermişim. Elindeki kâğıdı yırtıp atmışım ve
istifa etmekten vaz geçirmişim.

Geçenlerde arkadaş emekli olmuş teşekkür için beni aradı. Ve ‘’ Abi,  sen olmasaydın
ben bugün emekli olamazdım. Emekliliğimi sana borçluyum. Beni cahil dönemde istifa
etmekten kurtardın. Allah senden razı olsun’’ deyip benim unuttuğum aramızda geçen o
konuşmayı aktardı.

Bundan daha güzel mutluluk olur mu?

ÖZETİN ÖZETİ: Her insan maddi manevi, ailevi sıkıntı  yaşayabilir. Önemli olan zor da
kalana fırsat bu fırsat deyip VURMAK değil yanında DURMAK gerekir. En vefasız insan
bile lafı çıkınca gıyabi övgüyle borcunu öder. Bu da yeter de artar bile.

Sevgili gençler; hissi davranıp istifa etmek kolaydır lakin o istifayı geri almak veya
emsal işini bulmak pek kolay değildir. ‘Her gecenin sabahı her kışın baharı vardır’ Kişiler
gelir geçer lakin işler bakidir. Sabır… Sabır… Sabır…

Mahir Odabaşı
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İsyan Ve İsraf

Sa’d ibn Ebi Vakkas,
Gecenin karanlığında bevlediyor,
Açlık çığlıkları da bir bir yükseliyor
Farkına vardığı bir deri parçası görüyor,
Temizliyor, temizliyor ve ateşe tutup yiyor
Bu onun belinin doğrulmasına vesile oluyor
Buna mukabil, Rabbine candan şükrediyor.
Ya biz, 21’nci asrın modern Müslümanları
Zeytin, peynir, ekmek hep banko soframızda
Olmadı pilavın artığını da bırakıyoruz tabağımıza
Bazen de çocuklar isyan edip diyor:’Yok mu yiyecek bundan başka? ’
Bu isyanlar bitmez, çocuklarımız Sa’d ibn Ebi Vakkas’ı iyi anlamazsa,
Vesselam, Müslüman’ız ama israf ve isyan sarmış bütün vücudumuza
Ey Müslüman silkin kendine gel, gerçekten samimi isen Sünneti Rasulüllaha

Mahir Odabaşı
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İşte Bunun İçin Geziyorum Arkadaşlar!

Ülkemizin % 96 ‘sı deprem bölgesi olduğu için
Nüfusumuzun % 90 ‘nın buralarda kaldığı için
Afetlerin unutulduğu an geldiği için
Okulları geziyorum arkadaşlar!

Çocuklarımız panik içinde kalmasın diye
Evlerimiz bize mezar olmasın diye
Neticede canlar yanmasın diye
Okulları geziyorum arkadaşlar!

Bugünden korkup, yarından ümitsiz olmamak için
Binalar zarar görünce, açıkta kalmamak için
Muhtelif afetleri eğitimsiz bulmamak için
Okulları geziyorum arkadaşlar!

Marmara depreminde görev yaptığım için
Çaresiz insanlar gördüm, hem de ne biçim
Öğrencilerinde yarın sorumluluk alacağı için
Okulları geziyorum arkadaşlar!

Afetzedeler canından bezmesin diye
Yardım alacaklar birbirini ezmesin diye
Güzel ülkem için seve seve
Okulları geziyorum arkadaşlar!

Çiçekler açmadan solmasın diye
Hayallerimiz yarım kalmasın diye
Çorum’da da canlar yanmasın diye
Okulları geziyorum arkadaşlar!

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İşte Bunun İçin Geziyorum, Arkadaşlar...!

Ülkemizin % 96 ‘sı deprem bölgesi olduğu için
Nüfusumuzun % 90 ‘nın buralarda kaldığı için
Afetlerin unutulduğu an geldiği için
Okulları geziyorum arkadaşlar!

Çocuklarımız panik içinde kalmasın diye
Evlerimiz bize mezar olmasın diye
Neticede canlar yanmasın diye
Okulları geziyorum arkadaşlar!

Bugünden korkup, yarından ümitsiz olmamak için
Binalar zarar görünce, açıkta kalmamak için
Muhtelif afetleri eğitimsiz bulmamak için
Okulları geziyorum arkadaşlar!

Marmara depreminde görev yaptığım için
Çaresiz insanlar gördüm, hem de ne biçim
Öğrencilerinde yarın sorumluluk alacağı için
Okulları geziyorum arkadaşlar!

Afetzedeler canından bezmesin diye
Yardım alacaklar birbirini ezmesin diye
Güzel ülkem için seve seve
Okulları geziyorum arkadaşlar!

Çiçekler açmadan solmasın diye
Hayallerimiz yarım kalmasın diye
Çorum’da da canlar yanmasın diye
Okulları geziyorum arkadaşlar!
                                                     (2007)
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İşte Hayat..!

Doğum, yaşam ve ölüm
Zincirin üç halkası
Doğum, yaşam bir yana
Ölüm tek başına bir yana,
Aradaki  bağlantı pamukla.
Vakitsiz bir zaman koparda,
Dağılıverir, sağa…. sola……
………………………………..
Acil hazırlıklar  başlar,
Yollamak için mezarlığa
Önce, eş, dost tanıdık
Haberdar olsun diye
Verilir bir sala
*
Peşinden Gassal efendi,
Teneşir tahtasında,
Bir güzel yıka!
*
Merkez camide, kılınsın namazı,
Helal edebilmek için hakkınızı,
Herkes gerçekten olmalı razı
*
İyi tutun, aman incinmesin,
Bırakalım özenle mezara,
Üstünü iyi kapatalım da
Hava soğuk  üşümesin ha,
İmam efendi,telkini ver.
Eksik bir şey kalmasın,
Sonra evlad-ı iyale küser
İmam efendi dedi:
‘’Benden bu kadar,
 Artık işim bitti,
Kainatın kanunu bu,
Merhumda  diğerleri gibi,
Doğdu, yaşadı ve çekip  gitti..! ’’

                      (/29.10.2010)

.
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İyi ki - DÜŞ - müş!

Gecenin ahiri,
Şehir sessiz ve sakin,
Görevliler çöp topluyor,
Bir yanık kokusu var ortada,
Nereden geliyor bilinmiyor.
Sağa, sola bir koşturmaca,
Şuradan mı, buradan mı?
Bak bak dumanlar yükseliyor,
Ben koşup apartmanı uyandırayım,
Sende 110’ nu ara haber ver.
Alo, Alo, Alo 110, itfaiye…
Bende basıyorum tüm zillere
Bu ne biçim uyku kardeşim böyle,
Koca apartmanda çıt yok!
O halde vuruyorum, tak tak kapılara
Yukarıdan öfkeli bir ses,
‘Bu saatte, ne diyorsun be kardeşim!
Deli misin, akıllı mısın? Yoksa………’
Diye fırça yerken, bağırıyorum,
‘Apartman yanıyooooooor!
Çabuk kaçın,  erken! ’
Hanım,  hanım kak!
Çocukları kaldıralım,
Apartman yangın var!
Oğlum, kızım kak kaaaaaak
Yangın var, yangın vaaaaar!
Ama ne mümkün uyku derin kakmıyor.
Ben kızımı kaldırıyorum,
Sende hemen oğlanı kucağına al!
Hücum dış kapı.. Ama nafile, çıkış yok
Her tarafı  alev sarmış,
Koşun yangın merdiveni için mutfağa,
O da ne? Hırsız gelir diye vurmuşuz koca kilit,
Anahtar nerede oğlum Yiğit..!
Anneme verdim, oğluma verdim
Telaşı sürerken, kızıp kilidi kırdım.
Bu da ne? Sanki kiler mübarek!
Soğan, sarımsak, patateslerle
Tüm döküntülere Allah aşkına bir bak!
Çok kızdım. Hepsini  can havliyle attım aşağı,
Eyvah…! Dört demir alel usul tutturulmuş,
Yangın merdiveni diye bize yutturulmuş(!)
Muhtemel ki inmeye kalkan düşecek,
Korkup ta inmeyen ateşte pişecek!
Kötünün iyisi, sıkı sarılın yavrularım bana
Zemine kadar gitmiyor, bırakırım beş metre yukarıya
Oradan aşağı salarım sizi,  temennim  yaradan tuta
Hanım feryat ediyor, yükseklik korkum var,
Mümkün değil  bu merdivenle aşağı inmek,
Benim için en iyisi yukarıda ölmek (!)
Aboooo…!  Evde birde kayın valide var,
O nasıl inecek, diyorsun ki kalsın,
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O nasıl olsa bir gün ölecek..!
Olmaz kardeşim, olmaz!
Gezen görür, yaşayan ölür,
Eden bulur, kalsın diyene
Bir kalsın diyen olur…!
Allah vermesin, ama farz et,
Birde özürlü çocuk var evde,
Nasıl tahliye edeceğimi gel sen söyle..!
Yanmak üzereyiz ne olacak halimiz
Yok mu bizi kurtaracak aklı temiz!
Derken,  bir tarafta acil numaraları
Boşa meşgul edenler, diğer taraftan
Sokaklara rast gele park edenler.
Bunlar geciktirdi itfaiyeyi birader.
Şimdi gelelim esas meseleye
Göstermelik yangın merdiveni,
Gerçek yangında ne verecek hediye (!)
Korkudan bunalmış yanmayı beklerken
Saatin alarmı çaldı, yanlışlıkla erken
Ohh…! Aman Allah’ım!
Sana binlerce şükürler olsun
Yaşamak yanmaktan güzelmiş!
Demek gördüğüm, her şey düşteymiş.
Bunda da vardır bilinmez bir hikmet
Rüyanın tabirine bakıyorum, şöyle diyor:
‘Çorumlusun yanacaklardan sorumlusun,
O halde;  bıkmadan, usanmadan,
Daha gerçek yangınlar  yaşanmadan,
Sivil savunmacı olarak, tüm Çorumluları ikaz et!
Yangın merdivenlerine şöyle bir  baksınlar
Kullanım dışı ise eğer, ya  kaldırıp atsınlar,
Ya da  kullanılabilecek şekilde icabına baksınlar!
Neticeyi kelam; kurumlarda tüm personelle,
Apartmanlarda aile boyu,  yılda en az bir defa
Yasak savma  cinsinden değil, gönüllü olarak
Mutlaka ve mutlaka  tahliye tatbikatı yapsınlar!
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İyi ki Çöpler Var!

Şehirde yaşamak zor, her şey para,
Ayaktaki bakmıyor, düşen zavallıya.
İş bulamayan genç, ihtiyar bir çok insan,
Lisan-i haliyle, ‘Allah’tan çöpler var’ diyor inan
Ve rızkını arıyor sokaklardaki çöp tanklarından
Belki bilmeden, dünyanın en önemli işini yapıyorlar
Bir çoğumuz çöplerin kokusundan rahatsız olurken,
Bunlar, cam, kağıt, plastik, teneke  bulabilmek için,
Çöpleri alt, üst yapıp karıştırıyorlar. Hem de ne biçim!
Geri dönüşümünü sağlayıp, özelde kendilerine,
Genelde ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar
*
Keşke evlerimizin balkonundan seyrederken,
Şöyle biraz düşünüp, empati yapabilsek,
Camları, plastikleri,tenekeleri, kağıtları ayrı,
Diğer artıkları ayrı çöp tanklarına atabilsek.
Ne olur sanki, bundan rızkını çıkartanlara,
Çok değil, birazcık  hijyenli ortam sunabilsek.
*
Öyleyse çağrıma lütfen kulak veriniz,
Bu şehrin, bu ülkenin duyarlı insanları.
Tekerlek tekerleği takip eder hesabı,
Önce biz çevremize güzel örnek olalım
Çöplerimizi tanklara ayrı ayrı koyalım
Apartman komşularımızı bir uyaralım
Evine bir ekmek götürebilmek için,
Başkalarına el açmak yerine,
Sabah erkenden başlayıp,
Akşama kadar koşturan,
Bu eli öpülesi insanları,
Yormayalım…
(05.07.2010-05.05)

* ben üç yıldır ayrı poşette biriktiriyorum. Seminerlerde paylaştığımda duyarlı
öğretmenlerimizin destek verdiğini gördüm.temennimiz genel kabul görmesi…
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Kabak Rüyası

Çocukluğum geçti, derelerde, dağlarda
Çalıştık, çabaladık, bahçelerde, bağlarda
Sebzelerimizin, ne hormonu vardı, ne de suni ilacı
Ne kadar lezzetliydi, biberi, domatesi, patlıcanı
Hele  bol domatesli tahrana aşının yanına,
Meşhur Seki turpunu doğradın mı,*
Yufka  ekmeğinin içine  turpu sarıp,
İyice bağladın mı?
Çekinme kardaş,
Ye yiyebildiğin kadar..
Ne şeker, ne tansiyon,
Ne de kolesterol yapar!
*
Unutma ha,
Birde soğuk çeşmeden
Buz gibi su iç,
Korkma Kilo – milo
Yapmıyo hiç!
*
Bu kadar yemeğin üzerine
Birde tatlı lazım.
O da kolay canım,
Ama biraz emek vermek lazım.
O halde hemen koş,
Bahçeden  kalın kabuklu bir kabak yol,*
Tam ortadan ikiye böl,
Bir çukur açıp, içine  ters koy,
Üzerini güzelce ört.
Meşe odunuyla ateşi yak.
Yavaş yavaş piştiğini görürsün iyice bak.
İtina ile üzerindeki közleri, külleri kaldır
Kabağı çıkarırken dikkat et, içindeki baldır
Beni şeker hastası yapar diye korktuğum,
Tulumba, baklava  tatlıları alın sizin olsun
Verin bana köyümün doğal kabağını,
 Önce gözüm doysun!
*
Heyhat,
Her şey mazide kalmış.
Demek benim gördüğüm,
Kabuklu kabak
Mazinin  o tatlı
Rüyasıymış!

*Seki: Osmancığın köyü ve turpu meşhur
*Kabuklu kabak: kabukları kalın olup; toprakta pişirilince çok lezzetli olur.
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Kabirde İlk Gece

Salası verildi, namazı kılındı,
Helallik alındı, kabre konuldu,
Yasini okundu, cemaat dağıldı,
İmam efendi ayrıntıyla telkini sundu
Sesi duyunca, imam hep kalacak sandı
İmam da kabirden ayrılınca bu ümit söndü
Dünya da çok korkardı yalnızlıktan,
Ya kabirde nasıl geçecek bu uzun zaman?
Kendi kendine endişeyle hayal kurarken,
Münker-Nekir geldi.Tak…Tak… Uyan!
Sonra ‘’Hoş geldin’’ dediler, korkutmadan
Kabirde mutlak sorgu sual var denilmişti,
Bak şimdi hepsi gerçek olacak, ayan beyan,
Melekler dedi:’’Başlayalım suale geçmeden zaman,
Men rab büke?  Vema dinüke? Vema kitabüke?
Vemen nebiyyüke? .................. Ya fülan! ’’
Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım kuran,
Peygamberim Hz. Muhammed Mustafam! ’’
İçinden dedi:’Pekte zor değilmiş sorulan’’
Melekler şöyle bir baktı gülümseyerek,
Ve dediler: ‘’ Hadi çok geçmiş olsun,
Kabrin cennetten bir  bahçe olsun,
Kıyamete kadar buralarda oyalanırsın’’
Kabirde ilk geceyi  sen kolayca atlattın,
Darısı eşine, dostuna ve sevdiklerine olsun
Gelecek hesaplarda Allah yardımcın olsun!
Allah’a ısmarladık selametle kalasın……..!
                                                          (12.01.2012)

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kaç Kişi Boğuldu?

Göller, ırmaklar, denizler,
Yazın bir başka güzeller.
Çünkü; insanlar etrafında,
Piknik yapar, balık tutar,
Kavurucu sıcaklık olduğunda,
Kendilerini serin suya  atar.
Bazen de başlangıç mutluluk,
Akıbet hüsran oluverir.
*
Ey..! Çocuklar, gençler!
Ehil olmadan girilen,
Göl,ırmak ve deniz,
Çok tehlikelidir biliniz!
Çünkü, bilinçsizce girilen,
Göl, ırmak ve  deniz,
Sizi bağrına basar,
Bir daha vermez hiç!
*
Şunu biliyor muyuz?
Hayatının baharında,
Şehrimizde, ülkemizde,
Kaç çocuk, kaç genç boğuldu?
Can havliyle kurtarmak isteyen,
Anne, baba ve kardeşlerinde,
Akıbetleri maalesef aynı oldu.
Acı bir iken iki, iki iken üç oldu!
Sizleri şiir diliyle  uyarıyorum.
Anneler, babalar aman dikkat!
Yaz geldi, okullar tatil oldu
Çocuklarımıza sahip çıkmak,
Sünnet değil, vacip değil,
Artık farz oldu…!
(22.07.2010-05.20)
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Kader Mahkumu

Öfkesi sabrına gelip geldi
Allah’ta ecelini eline verdi
Hiç hesapta yokken hapse girdi
Artık aklını başına al, kader mahkûmu
Hapisten çıkınca sakın unutma bunu

Dost dediklerin bir bir ayrıldılar
Arada bir akrabaların hal hatır sorar
Eşin ağlar, çocukların mahzun durar
Artık aklını başına al, kader mahkûmu
Hapisten çıkınca sakın unutma bunu

Ödenmeyen senetlerin icrada durar
Her gün bir alacaklı kapını çalar
Annen – baban da kahrından ağlar
Artık aklını başına al, kader mahkûmu
Hapisten çıkınca sakın unutma bunu

Herhalde şimdi ‘keşke, keşke’ dersin
Ama keşkeler geçmişi getirmez bilirsin
Orada arkadaşlarının da halini görürsün
Artık aklını başına al, kader mahkûmu
Hapisten çıkınca sakın unutma bunu

ODABAŞI her zaman doğruyu söyler
Söz dinlememekten ötürü başına gelenler
Yedi sülalene ıstırap çektirme, yeter
Artık aklını başına al, kader mahkûmu
Hapisten çıkınca sakın unutma bunu

(Mahir Odabaşı / 15.09.2014)
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Kadına Şiddet!

Kadın bir eş,
Kadın bir anne,
Kadın gençlikte hayat arkadaşı,
Kadın ihtiyarlıkta doktorun yine
Kadın bir gün evden gidince,
Yerini dolduramaz hiç kimse,
Darbı mesel bir söz varmış:
‘Kadınsız evin kapısını,
Dişi kediler bile açmazmış! ’
…………………………..,
Kadın emanettir, Tanrı’dan sana
Sakın ha, erkeklik yapıp el kaldırma!
Kadın zayıf, kadın savunmasız,
Kadın nazik, kadın masum
Kadının ahını alırsan,
Bil ki, mahvolursun!
…………………………,
Gerçekten oluşmuşsa şartlar,
Evlenmek ne kadar caizse,
Boşanmak için de ruhsat var
Lakin iyi hesap edilmeli,
Yoksa arada kalır, yavrular
Hele bir de kaba şiddet varsa,
Küllün zarar.. Küllün zarar!
………,
O halde,
Kadına şiddete son verin,
Ey kendini güçlü sanan, zayıflar!
Unutmayın, siz den büyük ALLAH var!
                                       (04.01.2012-06.00)
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Kafaya Takıyorum, Saçlarım Ağarıyor..!

Trafik kurallarına insanlar uymuyor
Her gün  can gidiyor, kimse duymuyor
Kafaya takıyorum, saçlarım ağarıyor

Dünyanın dört tarafında savaşlar oluyor
On binlerce insan boşu boşuna ölüyor
Kafaya takıyorum, saçlarım ağarıyor

Depremler, yangınlar, seller  yaşanıyor
Ders aldık denilip yine sınıfta kalınıyor
Kafaya takıyorum, saçlarım ağarıyor

Güvenlik tedbirlerine  uyulmuyor
İş kazaları bir türlü son bulmuyor
Kafaya takıyorum, saçlarım ağarıyor

Şimşek çakıyor, gök gürlüyor
Korunmayınca yıldırım can alıyor
Kafaya takıyorum, saçlarım ağarıyor

Yağmur yağmayınca  kuraklık oluyor
Yağmur durmayınca afete dönüyor
Kafaya takıyorum saçlarım ağarıyor

Şehirlerde gürültü kirliliği eksik olmuyor
Sinirsiz, stressiz bir günümüz kalmıyor
Kafaya takıyorum, saçlarım ağarıyor

Çöpler ayrıştırılmadan rast gele atılıyor
Toplayanların zahmetine zahmet katılıyor
Kafaya takıyorum, saçlarım ağarıyor

Ülkemde, temel  afet bilinci  olsaydı eğer
Hiç yaşanır mıydı eften,  püften  felaketler
Bunu da kafaya takıyorum, saçlarım ağarıyor
                             (10.07.2010-05.20)
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Kahırlandım da,  Çok ağladım Anne..!

KAHIRLANDIMDA, ÇOK AĞLADIM ANNE -1

Bugün okulda ansızın yangın çıktı,
Arkadaşlarım bir çırpıda dışarı kaçtı,
Ben kaldım içeride, ateş iyice yanaştı
Kahırlandım da,  çok ağladım anne!

Dün okulda deprem tatbikatı vardı,
Bunun için müdür herkese görev verdi,
Bana bu tatbikat, sen içerde kal dedi,
Kahırlandım da,  çok ağladım anne!

Arkadaşlar teneffüste dışarı çıkıyorlar,
Bana da, sende arada bir çıksana diyorlar,
Girip, çıkarken koktuğumu bilmiyorlar
Kahırlandım da,  çok ağladım anne!

Ders bitti, müdür okulu tatil etti,
Arkadaşlar toptan final maçına gitti,
Bende çok istedim ama özrüm men etti
Kahırlandım da, çok ağladım anne!

(08.01.2011)

Karşıdan karşıya geçecektim,
Üst geçidin dibine kadar geldim,
Yukarı  çıkamayıp, atta kaldım,
Kahırlandım, ağladım anne!

Gözüm görmüyor, elim ermiyor,
Başına gelmeyen derdimi bilmiyor,
Belki bu yüzden insanlar tedbir almıyor
Kahırlandım, ağladım anne!

Resmi daireden çağırmışlarda acele geldik,
Bina da asansör yokmuş merdivende kaldık,
Ancak babamın sırtında 3’ncü kata kadar vardık
Kahırlandım, ağladım anne!

Eve gelmek için dolmuş bekliyorum,
İki kişinin yardımıyla, zor biniyorum,
Düzenleme yapılamaz mı bilmiyorum,
Kahırlandım, ağladım anne!

Apartmanlara yangın  merdiveni yapılıyor,
Özürlülerin yaşadığı hesaba katılmıyor,
Uzman dedi, ‘yangında asansöre’ çıkılmıyor,
Kahırlandım, ağladım anne!
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Merak etimde, bu cuma namaza camiye gittim,
Sorsana ana, yavrum yağmurda, yağışta ne ettin?
İçeriye giremedim, zoraki dışarıda eda ettim,
Kahırlandım, ağladım anne!

Cami avlusunda, biri elime para verdi,
Dilenci değilim desem de dinlemedi,
Niyeti  iyiydi ama, onurumu zedeledi,
Kahırlandım, ağladım anne

Babam askerlik muayenesi için şubeye götürdü,
Dosyayı elime verdi, kendi bir kenarda  dikildi,
Önümdeki arkadaş dedi bu askerliği gitmeden bitirdi
Kahırlandım, ağladım anne!

Sıkıldım da, kaldırımda yavaş yavaş yürüyordum,
Esnaf kapağı açık bırakmış, kendimi bodrumda buldum,
Yaralandım ama çok şükür ölümden kıl payı döndüm,
Kahırlandım, ağladım anne!

(Mahir Odabaşı / 08.01.2011)

Mahir Odabaşı
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Kahırlandım da,  Çok ağladım Anne..! -2

Karşıdan karşıya geçecektim,
Üst geçidin dibine kadar geldim,
Yukarı  çıkamayıp, atta kaldım,
Kahırlandım da, çok ağladım anne!

Gözüm görmüyor, elim ermiyor,
Başına gelmeyen derdimi bilmiyor,
Bu yüzden mi insanlar tedbir almıyor?
Kahırlandım da, çok ağladım anne!

Resmi daireden çağırmışlarda acele geldik,
Bina da asansör yokmuş merdivende kaldık,
Ancak babamın sırtında 3’ncü kata vardık
Kahırlandım da, çok ağladım anne!

Eve gelmek için dolmuş bekliyorum,
İki kişinin yardımıyla, zor biniyorum,
Düzenleme yapılamaz mı bilmiyorum,
Kahırlandım da,  çok ağladım anne!

Apartmanlara yangın  merdiveni yapılıyor,
Özürlülerin yaşadığı hesaba katılmıyor,
Uzman dedi, ‘yangında asansöre’ çıkılmıyor,
Kahırlandım da, çok ağladım anne!

Merak etimde, bu cuma namaza camiye gittim,
Sorsana ana, yavrum yağmurda, yağışta ne ettin?
İçeriye giremedim, zoraki dışarıda eda ettim,
Kahırlandım da, çok ağladım anne!

Cami avlusunda, biri elime para verdi,
Dilenci değilim desem de dinlemedi,
Niyeti  iyiydi ama, onurumu zedeledi,
Kahırlandım da, çok ağladım anne!

Babam askerlik muayenesi için şubeye götürdü,
Dosyayı elime verdi, kendi bir kenarda  oturdu,
Önümdeki arkadaş dedi bu askerliği gitmeden bitirdi,
Kahırlandım da, çok ağladım anne!

Çok sıkıldım da, kaldırımda yavaş yavaş yürüyordum,
Esnaf kapağı açık bırakmış, kendimi bodrumda buldum,
Yaralandım ama çok şükür ölümden kıl payı döndüm,
Kahırlandım da, çok ağladım anne!
                                                                      (08.01.2011)

Mahir Odabaşı
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Karda Araç Kullanımı

Yetkiler her gün  uyarıyor,
Türkiye donuyoooooooor,
Kar… tipi…. çığ…geliyor,
Acemiysen oturma koltuğa,
Kabak lastiklerle çıkma yola,
Şarj aleti, feneri, reflektörü,
Eldiveni,zinciri,takozu bırakma,
Çekme halatın aman sağlam ola,
Sileceklerin  de güzelce çalışa
………………………..,
Çok önemli değilse eğer,
Ne olacak yani ölmen ya,
Toplu ulaşımı tercih ediver
Yine de özel araçla çıkarsan yola,
Hızlı gitme, önünde mesafe ola
Ani manevra yapma sağa sola
Sakın ola ki aracı boşa alma,
Kayarken birden gaza dalma,
Ne olur ne olmaz  bak unutma:
Param yok mazereti huyundur,
İkide bir bahane uydurup durma
Deponu daima dolu bulundur,
Birde lazım olan yiyecek ve sudur
Hele soğukta battaniye çok iyi olur
Çünkü, dağ başına daim kış gelir
İnsanoğlunun başına her an iş gelir,
Küçük çaplıda olsa bu bilgiler,
İhtiyaç halinde şoföre hoş gelir
……………………………,
Son bir kelam benden sana:
Yetkililerin uyarısına uyasın,
Sağ salimen sevdiğine varasın,
O kadar da vefasız olamazsın,
Artık bana da bir dua salasın..!
                           (31.01.2012)

Mahir Odabaşı
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Kardeş Kavgası

Aynı anneden doğduk
Aynı anneden süt emdik
Aynı beşikte sallandık
Aynı yatakta uyuduk
Aynı babadan harçlık aldık
Aynı dededen fırçalandık
Aynı tabağa kaşık salladık
Aynı evde güldük, ağladık
Aynı bahçede oyun oynadık
Bacımızı erkenden kocaya,
Seni de asker ocağına uğurladık
Küçüğü de üniversiteye yolladık
Feleğin çemberinden bir bir geçtik
Ama ölünceye kadar kardeşliği seçtik
Şartlar değişti, bizde evlenip yolları ayırdık
Meşguliyeti bahane edip yavaş yavaş dağıldık
Artık bayramdan bayrama göstermelik sarıldık
Anne- babanın hatırına ayda yılda zoraki sorulduk
Biz istesek te çocuklarda aynı sevgiyi bulamadık
Eyvahlar edip, geleceği pek te hayra yoramadık
Ölüm hak, miras helal diye hocalardan hep dinledik
Lakin baba rahmetli oldu, mirası kavgasız bölemedik
Bacımıza dinimize göre üçte bir oranında miras verdik,
Gel gör ki, eşimiz için aynısını bir türlü kabullenemedik
Miras olacak mirasın kavgasını niye yaptığımızı bilemedik
Bizden sonra da çocukların aynı kavgayı yapacağını düşünemedik
Küstük, küstürdük, düştük, düşürdük bir araya bir daha gelemedik
Çocukken özde KARDEŞTİK yaşlandık SÖZDE KARDEŞ olduk
                                                            (Mahir Odabaşı / 6.12.2013)

*çok şükür babamız çok miras bırakmadığı için kavgamız olmadı.

Mahir Odabaşı
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Kardeşler Kardeş Olmalı

büyük büyüklüğünü, küçük küçüklüğünü bilecek,
...................................................................,
orta kardeş ise iki tarafı tarafsız idare edecek,
....................................................................,
ceviz kabuğu içerisine girip sağa-sola küsmeyecek
...........................................................,
en kötü kardeş, kardeş-sizlikten iyidir diyecek,
..................................................................,
baki aleme gidenlerin geri gelmeyeceğini bilecek
...................................................................,
herkes kendi cephesinde haklıdır deyip sabredecek,
.......................................................................,
dış tehlikede en yakın dostu olacağını düşünecek,
.....................................................................,
mezar başında değil, OCAK BAŞINDA sohbet edecek!
........................................................................,
anne-baba birlik beraberlik görünce yüzü gülecek,
......................................................................,
Allah'ım sana şükrederim, evlatlarım bir tane diyecek
..........................................................................,
sevinecek...........S E V İ N E C E K............sevinecek

Mahir Odabaşı
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Kardeşlerden Neler Kaybettik?

Sen istediğin kadar dostluğa niyet et
Kalmadı artık muhabbet ayrıştık gayrı
Birlik beraberlik yavaş yavaş kayboldu
Kardeş kardeşe bile dalaşır olduk gayrı

Bak, komşular komşuları tanımaz oldu
Hoş geldin, güle güle dilekler kayboldu
Peki, o eski örf ve adetlerimize ne oldu?
Kardeş kardeşi bile siler olduk gayrı

Hale bak, selamı kelamı bir bir kestik
Güzelliği bırakıp, hep kötülüğü deştik
Miras olacak mirası niye zor bölüştük?
Kardeş kardeşe bile küser olduk gayrı

Düğünde, cenazede tutardık elden
Misafir hiç eksik olmazdı evlerden
21. Yüzyılda hepsini kaybettik birden
Kardeş kardeşi bile tanımaz olduk gayrı

Analar-babalar durmadan verse de nasihat
Takmıyor artık kimse, herkes çok rahat
Yaşarken öldürmek olmalı, bundan murat
Kardeş kardeşe bile kalleş olduk gayrı

Çocuklara sirayet eder, büyüklerin etkisi
Pişman olsa da, düzelmeye olmaz yetkisi
Çekememezlikten çıkıyor olanların hepsi
Kardeş kardeşi bile kıskanır olduk gayrı

Son söyleyeceklerimizi ilk söyler olduk
Kırdık, döktük, ezdik bir kenara koyduk
Biz böyle değildik, acep niye böyle olduk?
Kardeş kardeşi bile takmaz olduk gayrı

Sirkeyi sarımsağı ince ince hesap eyledik
Yemeden içmeden biriken malı neyledik?
Bir kısırdöngü içinde durmadan döneledik
Kardeş kardeşe bile gelemez olduk gayrı

Şair yazarken kelimeleri, içi ağlıyor kan
Yaş kemale erince hızlı geçermiş zaman
Pişman olupta kapımı çalsan belki bulaman
Kardeş kardeşe bile yaramaz olduk gayrı

ODABAŞI der, gidişat hayra alamet değil
Küçüğü büyüğü menfaate ediyor meyil
Alınmasın kimse, sözüm bireysel değil
Kardeş kardeşe bile söver olduk gayrı
  Mahir Odabaşı- Çorum

Mahir Odabaşı
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Karı - Koca

Bak hele Hacı;
Yaşımız kemale erdi artık
Yolun sonuna da yaklaştık
Bebeler de işini gücünü buldu
Bizlere kalmadı hiç muhtaçlık
Kesenin ağzını açsan da artık
Bolca yeyip içip gezmek için
Harçlık versen birazcık
Ben de para var mı sanırsın
Olanı çaktırmadan alırsın
Hele soygusüze bak hele
İftira atıyor hırsızlık yaptın diye
İnşallah çok geçmez kaybolursun
Ben de zengin koca bulursam kahrolsun
AI Hacı al, kefen param senin olsun
Aslan yatağına tavşan koyma ne olursun
Hay işte Hacım,  yola gel yola
Kudurdun demi duyunca zengin Koca
İnan Hacım, ne varsa dilimde var
İlk ve son göz ağrım hep sensin
Bunda gocunacak ne var?
Bana öyle sulu şaka yapma Hacım
Sen terk edersen bil ki yalnızım
Ayy, hiç kıyamam Hacım sana
Beraber ölelim aynı zamanda
Koysunlar ikimizi bir mezara
Ve yazsınlar mezar taşına
Burada karı - koca yatar
iki Fatiha ya gerek yok
Bir FATİHA yeter

Mahir Odabaşı
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Kayınvalide Bereketi

Bir arkadaş dedi:
Kayınvalidem yaşlı,
Aynı zamanda bakıma muhtaç
Bir kızı, beş tane de oğlu var
Lakin oğlanlar hiç ilgilenmiyor
Gizlese de kayınvalide için için eriyor
Bazen uykuda kendi kendine konuşuyor:
‘Allahım ben bunlara ne emekler verdim,
Bunlarsa hal hatırımı bile sormuyor’
Bu sözleri duyunca içim cız etti,
Dedim gel,  ölünceye kadar bizde kal
Şükür 2+1 de olsa  iyi kötü evimiz var
Salonu bölersek, sana da bir kanepe sığar
Kızın çorbaya, bir bardakta senin için su koyar
Sen rahat ol, bir şey istemiyorum çünkü duan var
Yaşlının duasını almak kadar, nimet nerede var?
Bunu duyunca gülümsedi, gizlice bir şeyler söyledi,
Ondan sonra evde her şey iyiye doğru yöneliverdi
Eşimin yüzü güldü, aileye bir başka huzur geldi,
Çocuklar bizim geleceğimizi uygulamalı gördü
Maaşım yetmezken bir köşeye artırım bile oldu
2+1 olan evimiz çok geçmeden 4+1 oldu
Yıllardır bekleyen oğlum KPSS yi kazandı
Nişanlısının görev yaptığı şehre atandı
Düşündüm ben aciz ve günahkar bir kul
Ama kayınvalidem elinde tespih ve ağzı hep dualı
Anlamadım ama o ilk mırıldanmada bir şey olmalı
Çünkü durmadan hayatımızda bir şeyler değişiyor,
Ana emsali, kayınvalidem bizde kalalı
……………………………………….,
Bir gün baktım ki, kayınçolar dolmuş eve,
Halbuki bilmezlerdi ablalarının evi nere?
Dediler:’Enişte size çok yük oldu anamız,
Oğulları olarak bize düşer, ona bakmamız
Dedim:’’Bu ne haldir, yeni mi geldi aklınız başınıza
Duydunuz değil mi, bizdeki değişimi ağzı dualı ananızla
Ananız bize yük değil nimet, haydi şimdi size uğurlar ola
Dediler: ’’Keşke zamanında kadr-i kıymetini bilseydik,
Veli nimetmiş anamız, ablamıza vermeseydik
Onlarda  olan DEĞİŞİMİ biz GÖRSEYDİK!
Ama nafile, olan oldu bir kere
Hadi hemen gidelim bizim kayınvalidelere
Dualarını isteyelim, aynı değişim olsun diye
…………………………………………..,
Enişte dedi: çok beklersiniz GÜLE GÜLE..!
                                      (Mahir Odabaşı/22.04.2012-05.45)
not: yaşanmış bir olaydan alıntı olup; burada anlatılanların % 80 gerçektir
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Kaynanadan Geline Mektup!

Ufak tefek kırgınlık olabilir her ailede,
Küçüğü büyütüp de sakın ailene ifşa etme,
Zamanla kendiliğinden düzelir, çok aşırı gitme,
Dikkat et, kıymetin hep baki kalsın GELİNİM!

Sen oğluma emanet, oğlum sana emanet,
Hıyanetlik etmeden, hayatına devam et,
Biliyorum şimdilik çok güzel niyet,
Dikkat et, niyetler bozulmasın GELİNİM!

Büyüğü büyük, küçüğü küçük bil,
Mutsuz bir aile dünyada cehennemdir,
Unutma zaman birden akıverir,
Dikkat et,  hayatın zehir olmasın GELİNİM!

İyi günde kötü günde destek olun birbirinize,
El aleme açık verip güldürmeyin kendinize,
Ne yaparsanız yapın artısı eksisi yine size,
Dikkat et, yuvanız  bozulmasın GELİNİM!

İyi de olsa, kötü de olsa adımız  kaynana,
Aslına bakarsan kızım bende ikinci bir ana,
Bilmeden kırarsam seni,  küslüğü uzatma,
Dikkat et, hiç küs kalmayalım GELİNİM!

Seni de kendi kızım gibi bilirim,
Sen mutlu olursan ben sevinirim,
Her zaman  sana iyi öğüt veririm,
Dikkat et,  kötüye yorma GELİNİM!

Rehberlik yaparım asla yönetmem,
Ufak tefek kusurları büyütmem,
Barışık yaşar, hiçte kin gütmem,
Dikkat et, huyum değişmesin GELİNİM!

Hakkında kimseye dedi kodu yaptırmam,
Durmadan rast gele konuşup ta  bıktırmam,
Hele komşulara dert yanıp, seyre baktırmam,
Dikkat et, hep aynı devam etsin GELİNİM!

Kendi zamanımı bugünle kıyaslamam,
Sen mutfağa girince oğluma fısıldamam,
Daim dürüst olur, güvenini sarsmam,
Dikkat et, hep böyle kalsın GELİNİM!

Benim yüzümden yuvanız yıkılmasın,
Tatlı aşınıza zehir katılmasın,
Huzuru mahşere alacak kalmasın,
Dikkat et, gönül yıkmayalım GELİNİM!

Evine gelince yüzümüze gülersen,
İzzeti ikrama emek  verirsen,
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Dünyalar bizim olur,  ah bilsen,
Dikkat et, dünyamızı yıkmayalım GELİNİM!
                           (18.01.2010)

Mahir Odabaşı
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Keşkeler

keşkeler bilindik bir kelime,
dolaşır herkesin dilinde
azıcık irdeleyelim öyleyse

çocukluğumuzda keşkeler,
ilk - orta - lise de keşkeler,
üniversite de keşkeler,
askerlikte keşkeler,
memuriyette keşkeler,
bekarlıkta keşkeler,
evlilikte keşkeler,
çocuklarımızda keşkeler,
torunlarımızda keşkeler,
siyasette keşkeler,
emeklilikte keşkeler,
hayatta hep keşkeler
dedikya:
herkeste vardır az çok bir keşke,
işe yaramaz son kullanım tarihi geçmişse,
o halde keşkeleri atalım nehire,
alıp götürsün büyük denizlere,
bir daha dolanmasın dilimize,
soran olursa deriz,
keşkelerden bize ne.
dün bitti, yarın meçhul,
buğün lazım bize
artık girmesin keşkeler, evimize,
yaklaşmasın dilimize
.............................,
ne isyan edelim,
ne de peşine takılıp gidelim.
(Mahir Odabaşı / 16.11.2013 - Belek-Antalya)

Mahir Odabaşı
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Kıpır Kıpır

İçim kıpır kıpır
Çocuklar gibi mutluyum
Bir çırpıda yaktım eski günlüklerimi
Tüten dumanlara kattım gönderdim uzaklara
Bir daha asla yaklaşamayacaklar yanıma
Artık yazılarımı mutlu günümde yazacağım
Azıcık efkârlansam, elime kağıt kalem almayacağım
Hüzünden fayda görmedim, gülüp oynayacağım
Ya siz, hala hüzünlü müsünüz?
Boş veeeeer, gülüp oynayın
Sakın ha hüzünde kalmayın
Hadi hadi bu fırsatı kaçırmayın
Bak yılın son kampanyası,
Üstelik herkes alsın diye
Faizsiz, kefilsiz, masrafsız
Peşin fiyatına taksitle
Hele alın, bi hele
Memnun olmazsanız
Koşulsuz iade
Tamam demi,
İtirazınız yok
Herhalde
(mahir odabaşı-2013)

Mahir Odabaşı
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Kıyamet Sahnesi

Güneş katlanıp dürülür
Yıldızlar kararıp dökülür
Dağlar sallanıp yürütülür
Gebe develer salıverilir
Vahşî hayvanlar bir araya gelir
Denizler kaynatılır
Ruhlar bedenlerle birleştirilir
Diri diri toprağa gömülen kıza,
"Hangi günah sebebiyle öldürüldü? Denir
Gökyüzü sıyrılıp alınır
Amellerin yazılı olduğu defterler açılır
Günahlar, sevaplar ortaya tümden saçılır
Analar babalar evladından kaçar
Evlatlarda da anam babam görür diye korkar
Cehennem tutuşturulur, Cennet yaklaştırılır
Kişi dünyadan getirdiğini önünde bir bir görür
Bu ilahi manzara karşısında bırak insanı taş olsa erir
……………………………………………………….,
Ey okuyucu, bu anlattıklarımız sureyi Tekvir içindedir
Unutma hala şansın var, kurtuluş reçetesi yine sendedir
Gerisini merak ediyorsan, hemen al Kuran mealini eline
Gör bakalım neler neler gelecek yevmü kıyamette önüne
…………………………………………………………..,
Yeter ki kıpırdan, her daim Rahmeti İlahi azabının önünde
Akıbet Cennet ucuz, Cehennem de lüzumsuz değil BİLİNE
……………………………………………………………..,
İki tercih hakkın var burada, istediğine yerleşeceksin orada
Hepimiz günahkârız ama tövbeyi de ihmal etmeyelim arada
Rahman ve Rahim olan RABBİMİZ yar ve yardımcımız ola
………………………………………………………………,
Amin derken  lütfen BENİ DE KATAR MISINIZ DUANIZA

ÇORUM - İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ sivil savunma uzmanı

Mahir Odabaşı
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Kız Erkek Ayrımı

dinde kız erkek ayrımı olmaz elbet,
şayet olsaydı kızlar görürdü rağbet
bunu ben değil, Allah Resulü demiş
sanki günümüz Müslümanlarını görmüş
....................................................,
öyleyse çocukların arkasında durulmalı
aile kuracakları zaman fikirleri alınmalı
mal-mülk makam adına harcanmamalı
sonra bir ömür mutluluğu yakalayamazsa
huzuru - saadeti başka yerlerde ararlarsa
günahı-vebali bizde olacağı unutulmamalı
........................................................,
kız evlat gariptir, anne-baba arkasında hep olmalı
delilik çağında doğrular anlatılıp, asla zorlanmamalı
her halükarda evlatlar bizimdir DIŞLANMAMALI
iyi günde, kötü günde sırtını bize DAYAMALI
kimsenin anlamadığında anne- baba ANLAMALI
(Mahir odabaşı / 9.11.2013)

Mahir Odabaşı
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Kim Demiş, Sivil Savunma Önemlidir Diye?

Kim demiş sivil savunma önemlidir diye,
Önemli olsaydı, haberler  böyle mi olurdu?
Her gün bir yerde kapaklar açık unutulup,
Onlarca insan  göz göre ölür müydü?

Kim demiş sivil savunma önemlidir diye,
Önemli olsaydı, afetlere hazırlıklı olunurdu.
Erzincan, Sakarya, Düzce depremlerinde,
On binlerce insan, enkazlarda kalır mıydı?

Kim demiş sivil savunma önemlidir diye,
Önemli olsaydı, ‘’tedbir’’ levhada kalır mıydı? .
Daire beğenmek için inşaatları gezenler,
Ölümü  asansör boşluğunda hiç bulur muydu?

Kim demiş sivil savunma önemlidir diye,
Önemli olsaydı, insanlarda sığınak bilinci olurdu.
Sığınağa gider levhasını takip ettiğinizde,
Karşınızda kömürlük  hiç bulunur muydu?

Kim demiş sivil savunma önemlidir diye,
Önemli olsaydı, binalarda yangın güvenliği olurdu.
Yangın söndürme cihazlarını  kullandığınız zaman,
Hiç fıssss…….   deyip, boş bulunur muydu?

 Kim demiş sivil savunma önemlidir diye,
Önemli olsaydı,  acil merdivenler kullanılabilir oldurdu.
Acil çıkış için yangın merdivene dalındığında,
İnsanlar,  ara balkonda hiç mahsur kalır mıydı?

Kim demiş sivil savunma önemlidir diye,
Önemli olsaydı, afetlerde trafik böyle mi olurdu?
İlgisiz araçlar anayolları rast gele işgal edip,
Acil yardım araçları  arada hiç  kalır mıydı?

Kim demiş sivil savunma önemlidir diye,
Önemli olsaydı, insanlar hakkına razı olurdu.
Gerçek afetzede yardım almakta zorlanırken,
Birileri satmak için utanmadan, hiç stoklar mıydı?

Kim demiş sivil savunma önemlidir diye,
Önemli olsaydı, tutuşan tüp balkondan atılır mıydı?
Bahçede duran araba bu yangına katılır mıydı?
Sonrada çaresizlik içinde  uzaktan seyrine bakılır mıydı? .

Kim demiş sivil savunma önemlidir diye,
Önemli olsaydı, tatbikatlar böyle mi olurdu?
Japonya’da  halk 7’den 77’ ye gönüllü  katılırken,
Tatbikatta  görev verilenler  bile  bizde zorlanır mıydı?

Dostlar, Mahir ODABAŞI demek istedi ki  size,
Sivil savunma tedbirleri gereklidir gerçekten hepimize.
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O halde, bizde Japonya gibi temel afet bilincine sahip olalım,
Ülkemizde yaşanacak afetlerde, YIKILMADAN AYAKTA  kalalım….!

Mahir Odabaşı
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Kimi Şikayet Eder Kimi Bulamaz

sabah bir arkadaş gördüm gelirken,
dedim: selamün aleyküm.Gel çay içelim daha erken
dedi: aleyküm selam, dönemem, gitmem gerekirken
dedim: ne yapıyorsun? Sağlık, sıhhat, halin, keyfin nasıl?
dedi: nasıl olsun, gördüğün gibi sürünüyoruz  Sivas’ta
dedim: biliyor musun, süründüğün makama kaç kişi ulaşamadı,
Gece gündüz demeden koşturdu da
……………………………………,
haklısın bile demeden kelamı bitirdi,  Allaha ısmarladıkla…! -

(senin dert diye şikayet ettiğine, kaç kişi nimet diyor bilsene) -

Mahir Odabaşı
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Kimin Oğlusun Falanı Yeğeniyim

KİMİN OĞLUSUN?

kimin oğlusun? diye sordum,
falanın (…...)  yeğeniyim dedi
pardon, babanızı sormuştum dedim
olsun ben yine dayımı söyleyim dedi
…………………………………………,
dedim, böyle dayısı olanlar gelsin beriye,
biraz daha beriye, olmadı az daha beriye
buyurun oturun beyler, en güzel yere
bize fark etmez çekilelim geriye
…………………………..…,
tabi bu arada kızdım dedeye(!)
niye böyle bir dayı büyütmedin diye
o da bana fırça attı,
dedi: ‘her zaman dayı kendin ol,
sakın baş eğme rükudan başka yere’
düşündüm, galiba haklı bizim dede
ve çocuğuma vasiyet ettim bende,
sorana sade babanın adını söyle..!
                                  (20.03.2012)
*mazide yaşadığım bir anı üzerine kaleme aldım

Mahir Odabaşı
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Kocası Ölen Karılara Maaş Bağlanıyomuş

Olanları duydun mu Hacaa..!
Devlet, artık kocası ölen karılara maaş balıyomuş
Artık dul karılar bundan sonra kocaya vamaz diyorlar
Hani bizim köyde bekar Hacı Amet var ya,
Haa..!
adam yatıp kalkıp beddua ediyormuş,
*
-Ya öyle mi?
-İyi demedin ya Hacı Aziz
-Ne olacak, bundan sonra bizim sonumuz
-Demek mezara bekar gidecek çoğumuz..!

Mahir Odabaşı
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Konuşma Sus

Elektriğin yandı,
Telefonun çaldı,
Faturan kabardı,
Konuşma sus!

Evlenme bekâr dur,
Geçimin kolay olur,
Dertsiz hayat budur,
Konuşma sus!

Aş, iş isteme,
Boşa kişneme,
Doğru evine,
Konuşma sus!

Her şeye dil uzatma,
Doğruya yalan katma,
Durmadan çalış yatma,
Konuşma sus!

Traktörü satmadın,
Sokakta yatmadın,
Borçtan batmadın,
Konuşma sus!

Kuraklık oldu,
Mahsulün yandı,
Derdi beni mi aldı,
Konuşma sus!

Köyüne geldi yol,
Şükret geçimin bol,
Biraz da efendi ol,
Konuşma sus!

Bana akıl verme,
Her şeyi görme,
Sakın yerme,
Konuşma sus!

Vatan millet,
İşte devlet,
Odamı terk et,
Konuşma sus!
*
Huzuruna dolu geldim,
Ağzımı açmadan sus dedin,
İçimdekini ec-cük dökemedim,
Odanı da çal başına, herhalde yemedim,
İşte gidiyorum, farz et bir şey demedim,
Lakin içimdeki AHI göremedin BEYİM!
Ben mektep görmedim, daha ne deyim?
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Ama hakkım varsa, unutma peşindeyim
(1997)

Mahir Odabaşı
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Koranavirüsten Korkma, Kafana Da Fazla Takma

Önemsemeyip hafife almazsan
Abartı yapıp kafayı yormazsan
Mutedil yoldan hiç ayrılmazsan
Koronavirüs ten korkma kardaş
Kafana da fazla takma kardaş

Kalabalık ortamlara girmezsen
Gayri hijyenik şeylerden yemezsen
Atın ölümü arpadan olsun demezsen
Koranavirüs ten korkma kardaş
Kafana da fazla takma kardaş

Ellerin hep aşağıda durur sa
Kulak burun göz rahat olursa
Yaradan da seni korursa
Koranavirüs ten korkma kardaş
Kafana da  fazla takma kardaş

Tokalaşmayı tümden terk edersen
Sarılma yerine gönül selamı dersen
Topyekün de bilinçlenmeye gidersen
Koronavirüs ten korkma kardaş
Kafana da fazla takma kardaş

Cami de safları pek sık tutmazsan
'Al çek' diye tespihleri atmazsan
Sonunda da musafaha yapmazsan
Koronavirüs ten korkma kardas
Kafana da  fazla takma kardaş

Sık sık ellerini sabunla  yıkarsan
Parmak aralarını iyice ovalarsan
Sonra da ortak eşyalar kullanmazsan
Koronavirüs ten korkma kardaş
Kafana da fazla takma kardaş

Okullar boşalıp kafeler dolmasa
Sırtsırta verip oyun oynanmasa
Mekanlarda bolca temiz hava alsa
Koronavirüs ten korkma kardaş
Kafana da fazla takma kardaş

Sosyal medyaya dikkat edersen
Yalan yanlış haberlere dur dersen
Devlet yetkililerine de güvenirsen
Koronavirüs ten korkma kardas
Kafana da fazla takma kardaş

Memleket çok zor durumdan geçer
Vatan hainleri haksız kazancı seçer
Panik yok elbet, bu da gelip geçer
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Koronavirüs ten korkma kardaş
Kafana da fazla takma kardaş

Bak Çin'e, İtalya'ya, İran'a, Almanya 'ya
Lüzum yok onlar gibi perişan olmaya
Zor demezsen 14 gün ev de kalmaya
Koronavirüs ten korkma kardaş
Kafana da fazla takma kardaş

Vardı dünyanın gözüne bir görünecek
Reva mı hiç sâbi çocuklar sahillerde ölecek
Yine de buna şükür, meçhul dur  yarın neler gelecek
Koronavirüs ten korkma kardaş
Kafana da fazla takma kardaş

Odabaşı der, dengeli beslenelim
Uzmanların uyarısına kulak verelim
Dünya baş edemedi biz edelim
Koronavirüs ten korkma kardaş
Kafana da fazla takma kardaş
          (Mahir Odabaşı - Çorum

Mahir Odabaşı
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Koyunkıran köyü

Görev yaptığım köyün adı Koyunkıran,
Dört yanı orman, ortada büyük bir harman
İki garip var burada biri öğretmen biri imam
Dayan garibim dayan, gün gelir buraları aran
Anıları yaz bir yere sonra zor olur hatırlaman

Mahir Odabaşı
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Köyde Uyanmak

Köyde;
Horozların ötmesiyle,
Tavukların gıdaklamasıyla,
Eşeklerin anırmasıyla,
Atların kişnemesiyle,
Kuzuların melemesiyle,
Sığırların böğürmesiyle,
Kuşların ötmesiyle,
Kurtların ulumasıyla,
Köpeklerin havlamasıyla,
Ağaçların hışırtısıyla,
Suların şarıltısıyla,
………………….,
Uyanmak varken,
      Şehirde;
      Arabaların daaat, daaat,
      Komşuların, taaak, taaak,
      Gürültüsüyle  uyanmak,
      Rahatsız ediyor.
      Gönül;
      Emekli olunca,
      Geri köye git diyor,
      Lakin şehrin stresine,
      Tembelliğine alışan,
      Çocuklar köyü istemiyor!
      Vesselam;
      Hem şehirden şikayet ediyor,
      Hem de şehrin  çekilmez kahrını,
      Milletçe çekmeye devam ediyoruz!

Mahir Odabaşı
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Köyden Gelen Çocuk

geçenlerde köyden bir çocuk geldi yanıma
dedi, amca ben falanın oğluyum
annemin çok çok selamı var sana
................................,
vay be!
yıllar nede çabuk geçmiş
daha dün annesi çocuktu
bak bugün oğlu boyuma erişmiş
...........................................,
desena yaşlandın aslanım, sen artık yaşlandın
bu yaşa kadar yağmur yerine hangi gözyaşıyla ıslandın?
bırak söyleme,
bildiklerin sende kalsın
hayat bu bir var, bir yoksun
..................................,
oğlum pardon;
aleyküm selam
kusura kalma dalmışım işte maziye
yapacağım bir şey varsa çekinme söyle
....................................................,
unutma sende annene benden çok çok selam söyle
haydi yolun açık olsun oğul, güle güle

Mahir Odabaşı
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Köyden Şehre - Şehirde Köye

Gün gelecek,
Ulu ulu köylerden,
Ulu ulu şehirlere
Kaçacak insanlar.
Köylerde boş kalacak
Şimdiki tüten ocaklar…
Yine gün gelecek,
Ulu ulu şehirlerden,
Usanıp, rahatsız olup,
Ulu ulu köylere doğru,
Geri kaçacaklar insanlar
Deyip gezermiş,
Bundan yarım asır önce
Bizim köyden deli dolu bir teyze
                       *
Teyze delimiydi, veli miydi
Yoksa geleceği gören,
Biri miydi?  Bilinmez.
Yalnız bilinen şu ki;
Sebep ne olursa olsun,
Köyden şehirlere doğru,
Hızlı bir göçün olduğuna,
Kimse itiraz etmez.
Şehirler  birden dolup,
Hayat çekilmez olunca
Ulu ulu köylere olmasa da
Sessiz sakin bir ortamda
Yaşam sürebilmek adına,
Köy yerine şehrin dışına
Bağ evlerine, villalara
Sürekli  kaçış için,
Adeta  bir yarış var…
Bunun da başını çeken,
Elinde imkan varken,
Geceyi gündüze katmış,
Bu günlere birikim yapmış,
İşlerini evlatlarına bırakmış
Dinlenmeye hak kazanmış
Zengin vatandaşlar…
İmkan bulamayanlarda,
Şehirde ikamet edip,
Hayalen köyde yaşarlar…
 (14.07.2010)

Mahir Odabaşı
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Köyüm

Koca 44 yıl geçti aradan
Nasip etmedi geri, yaradan
Bir selam gönder ki oradan
Özlemin, hafiflesin köyüm

Göç köyünün dereleri
Akşamları gelir cin peri
Sende beni özledin demi?
Özlemin, hafiflesin köyüm

Olsa da elması, armudu ham
Burnuma tüter Dobakçam
Dayanırım, yan gönlüm yan
Özlemin, hafiflesin köyüm

Suyu vardı, yolu yoktu
Elektrik kesintisi çoktu
Uzun lafa hiç gerek yoktu
Özlemin, hafiflesin köyüm

Görmeyene nasıl anlatayım?
Şehir hayatını kaldırıp atayım
Götürün beni köyümde yatayım
Özlemin, hafiflesin köyüm

Mahir çok şey mi söyledi?
Sadece içinden geleni arz eyledi
Çok istedi ama köyünü göremedi
Özlemin, hafiflesin köyüm
(M.Odabasi-6.1.2015)

Mahir Odabaşı
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Köyüm Eski Köyüm Değil..!

Tavuğumuz, horozumuz vardı,
Karabaş durmadan havlardı,
En yakın arkadaşım dağlardı,
Köyüm, eski köyüm değil!
*
Yayladan her gün okula gelirdim,
Koktuğumu bir tek ben bilirdim,
Sade Şifade teyzemde kalırdım,
Köyüm, eski köyüm değil!
*
Köyde 4-5 tane kahvane vardı,
 Hepsi birden dolardı,
Avcılar bol palavra salardı,
Köyüm, eski köyüm değil!
*
Harmana saplar itina ile serilirdi,
Düvenle sürülür, rüzgarla savrulurdu.
Mısırlar toplanıp, ateşte kavrulurdu.
Köyüm, eski köyüm değil!
*
Akşamlar mehleye gidilirdi,
Ocak başına oturulup, sohbet edilirdi.
Komşunun  sığırları hatıra güdülürdü,
Köyüm, eski köyüm değil!
*
Ahmet Hafızın köyde ağırlığı vardı,
Okuyanı sever, ona para toplardı,
Mihraba, kürsüye bizleri salardı,
Köyüm, eski köyüm değil!
*
Babamın su değirmeni vardı,
Müşteri çok olunca sıraya koyardı,,
Fabrikalar açılınca herkes şehre kaydı,
Köyüm, eski köyüm değil!
*
Bayram namazında, cami tamamen dolardı,
İmamın fahri müezzini  rahmetli Şükrü amcaydı,
Dışarıda saf tutulup, samimi bayramlaşma  vardı,
Köyüm, eski köyüm değil!
*
Namazdan sonra caminin önüne sofralar serilirdi,
Köye gelen misafirlere  bol kepçe yemek verilirdi,
Ayrılık yerine, hep  bir araya gelinirdi,
Köyüm, eski köyüm değil!
*
Köyde 3 - 4 tane öğretmen vardı,
Okulun bahçesi çocuk sesiyle cıvıldardı,
Milli bayramlarda ne oyunlar vardı,
Köyüm, eski köyüm değil!
*
Harmanda voleybol sahası vardı,
Çocuklar bakar, büyükler oynardı,
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Yenen taraf bir sandık lokum kapardı,
Köyüm, eski köyüm değil!
*
Hastalar, cenazeler sal ile taşınırdı,
Bozuk yollar imece ile aşılırdı,
Dayımın yarış atı özel olarak kaşınırdı,
Köyüm, eski köyüm değil!
*
Kızıltepe’den fıçılarla üzümler taşınırdı,
Pekmezler yapılır,  kışlık pestiller basılırdı,
Güreşlerde komşu köylere korku saçılırdı,
Köyüm, eski köyüm değil!
*
Çayırlıkta çobanlar toplanırdı,
Dokuztaş oynanır, ip atlanırdı,
Hayvanlar kendi başına otlanırdı,
Köyüm, eski köyüm değil!
*
Merhum Çerkez Ahmet köye gelirdi,
Mehmet dayımın evinde nasihat verirdi,
O zaman farklı bir devirdi,
Köyüm, eski köyüm değil!
*
Turp ile meşhur olmuştu köyüm,
Şimdi in-cin cirit atıyor ne oldu sana göç köyün,
Kimler geldi, kimler geçti düşün ve döğün,
Köyüm, eski köyüm değil!

Anam değirmen çöreği yapardı,
Doğal olan un, ayrı bir lezzet katardı,
Şimdi şehirde satılsa herkes kapardı,
Köyüm, eski köyüm değil!
*
Girdiğimiz deniz, yukarıdaki göldü,
Mursal, Yaşar, Rüstem, emsal  yaşta öldü,
Cahillik  köyü, ikiye, üçe böldü,
Köyüm, eski köyüm değil!
*
Dobakçamda  soymuk yenilirdi,
Yaylaların etrafına koru denilirdi,
Oduna gelen Kızıltepelilere karşı gelinirdi,
Köyüm, eski köyüm değil!
*
Kimsenin malına zarar verilmezdi,
Cevizler özgür büyür inadına kesilmezdi,
Küçük büyüğü sayar, büyükte küçüğü ezmezdi,
Köyüm, eski köyüm değil!
*
Hemşerilerimi üzmek değil asla maksadım,
Benim bildiğim  ölen, 180 kişi oturup hesapladım,
Maziyi hatırlayınca,  için için ağladım,
Köyüm, eski köyüm değil!
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*
Çıktım Sardişe, seyreyledim dağları,
Virane olmuş babamın bahçeleri, bağları,
Ayşa halayada kalmadı, Öğrüzü Yaylaları,
Köyüm, eski köyüm değil!

*
Her sene harmanda bir araya gelinse,
Kim kimin oğlu, kızı, sorulup bilinse,
Hatıralar anlatılıp, sohbet edilse,
Köyüm, eski köyüm değil!
*
Mahir der doğrudur sözüm,
Köylülerime var bir tek sözüm,
Bir olalım, çünkü birliktedir çözüm,
Köyüm, eski köyüm değil!

Mahir Odabaşı
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Köyümün Dağlarında

Kalksam bir sabah erkenden
Çeksem üzerime eşofmanları
Giysem spor ayakkabılarımı
Taksam belime on dörtlüyü
Çıksam köyümün dağlarına
Düşe kalka dalsam çam / meşe
/ gürgen aralarına
Sonra da bir eşme başında
Dinleyerek, dinlensem biraz
Avuç avuç içsem su, alarak haz
Yıkasam buz gibi su ile yüzümü
Akabinde bir başka açsam gözümü
Rast gelsem tarla başında yaşlı bir teyzeye
Baksam ki, köz üzerinde isli demlik başlamış tütmeye
Çay hazırlıyor, tarlada çalışan efendiye
Versem bir selam içten gelerek,
Öpsem nasırlı ellerini eğilerek
Dese ‘’Ah yavrum, kim attı seni buraya?
Duam kabul oldu, misafir beklerim sofraya’’
Desem ‘’Yolumu şaşırdım, çıktım çocukluğumu aramaya’’
Sonra görse karşıda tarlada çalışan yaşlın amca
Bağırsa ‘’Otur evlat sofraya, ben de geliyorum aha’’
Allah ne verdiyse yiyelim beraber
Közde kaynayan demlik her şeye değer
Teyzen de misafiri pek çok sever
Hadi utanma evlat çokça yeyiver
………………………………..,
Yedik içtik, eyledik muhabbet
Hayal de olsa çocukluğu yaşamak marifet
Ver teyze, ver amca öpeyim elini
Sürçü lisan eyledimse affedin emi
………………………..,
Dedi: O ne söz evladım
Senin sohbetine doyamadım
……………………………..,
Ben yeniden düştüm yollara
Lakin aklımda kaldı, hep ora
Kavuşmak mı? Belki bahara

Mahir Odabaşı
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Kuzey Anadolu Fay Hattı

Bingöl Karlıova,
Üçlü bileşimi
Başlangıç noktası.
Ladik – Merzifon,
Osmancık - Kargı
Tosya’dan ver elini
Düzce ovası ve ötesi.
Tam 1.000 kilometre.
Söylemesi kolay
Ama, aktif bir fay hattı.
Daima sığ deprem üretir.
Bir zelzele  olunca,
Ayrım yapmadan
Herkesi titretir.
Tedbir alınmadığında
 Binaları toptan yıkar,
Sonra yangın çıkartıp
 Birde peşinden yakar.
Sivil savunma, itfaiye,
Ve diğer kurumlar
Çaresiz kalır…
‘Nerede bu devlet! ’
Diyenler çoğalır.
Arada, art niyetli olanlar
Fırsat bu fırsat deyip,
Utanmadan nemalanır.
Evet utanmadan nemalanır!
*
Öyleyse;
Kuzey Anadolu
Fay hattıyla daima
İyi  geçinmek lazım.!
İyi geçinmenin yolu da
İlmin – fennin ışığında,
Binaların temelinden,
Çatısına kadar ayrımsız
Hassas olmaktan geçer.
Arada bir boş verip,
Bir şey olmaz derseniz,
Bilin ki  depremlerde
Direk, o binayı seçer.
Netice ne olur derseniz?
Bir değil, binlerce insan
İstemeden  toprağa geçer.
Analar - babalar – evlatlar enkazlar arasından,
Gözyaşları içinde yakınlarının cesetlerini seçer…!
Fakat ne acıdır ki, eskisi gibi yine başa dönüp,
Depremlere karşı daima duyarlı olmalıyız,
Topyekün olarak  gerekli ders aldık deyip,
Derin  afet bilinçsizliği uykusuna  dalıveririz……
Taki bir başka depremlerde uyanmak üzere…..
O halde gelin, depremler vakitsiz uyandırmadan uyanalım..!
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Depremler olsun ama, biz  YIKILMADAN AYAKTA kalalım..!

Mahir Odabaşı
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Küstüm Küstüm

miskince yatanlara,
çalışana çelme atanlara
işini menfaatine satanlara
küstüm… küstüm………!

birlikten ayrılanlara
mazlumlara darılanlara
kendi çıkarına sarılanlara
küstüm… küstüm………!

derde derman olmayanlara
rüyaları hayra yormayanlara
taş üstüne taş koymayanlara
küstüm… küstüm………!

tabandakileri görmeyenlere,
fakir fukaraya vermeyenlere
vatanını candan sevmeyenlere
küstüm… küstüm………!

Anaları  babaları üzenlere
karı için yalan düzenlere
avare avare gezenlere
küstüm… küstüm………!

teröre çanak tutanlara
şehit ateşi yakanlara
tepkisiz sadece bakanlara
küstüm… küstüm………!
              (M. odabaşı-11.12.2012-24.30)

Mahir Odabaşı
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Küstüm...........

miskince yatanlara,
çalışana çelme atanlara
işini menfaatine satanlara
küstüm… küstüm………!

birlikten ayrılanlara
mazlumlara darılanlara
kendi çıkarına sarılanlara
küstüm… küstüm………!

derde derman olmayanlara
rüyaları hayra yormayanlara
taş üstüne taş koymayanlara
küstüm… küstüm………!

tabandakileri görmeyenlere,
fakir fukaraya vermeyenlere
vatanını candan sevmeyenlere
küstüm… küstüm………!

Anaları  babaları üzenlere
karı için yalan düzenlere
avare avare gezenlere
küstüm… küstüm………!

teröre çanak tutanlara
şehit ateşi yakanlara
tepkisiz sadece bakanlara
küstüm… küstüm………!
              (M. odabaşı-11.12.2012-24.30)

Mahir Odabaşı
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Levhaların Dili

bir yerde varsa levha
bilinmeli ne anlama geliyorsa
sıkıntı yaşanmaz herkes kurala uyarsa
‘park yapılmaz’ levhasına uyun efendiler
araçlar adam öldürmesin

doğalgaz çevreci gazdır
ucuz fatura dönemi yazdır
doğru kullanımını bilmek farzdır
doğalgaz ana vana yerini öğrenin efendiler
doğalgazlar adam öldürmesin

çatılar daima kapalı tutulmalı
yangın söndürme cihazları olmalı
el feneri de her an  faal bulunmalı
çatıya girilmez levhası yazın efendiler
çatılar adam öldürmesin

inşaat alanında önce güvenlik sağlanmalı
ustanın – amelenin burnu kanamamalı
tabi denetimlerde gerçekçi olmalı
güvenlik tedbirlerine uyun efendiler
inşaatlar adam öldürmesin

yeşili koruyan, ormanı  sever
küçük bir kıvılcım yok eder
sonra pikniğe bulamazsın yer
ateşle ormana yaklaşmayın efendiler,
ormanlar adam öldürmesin

vücudumuzun 3/2 si sudur
gölette, barajda balıklar hayat bulur
(girilmez yazan yere girilirse akıbet felaket olur)
dibi görünmeyen suya girmeyin efendiler
barajlar, göletler adam öldürmesin

binaların dibinden hepimiz geçeriz
yağmurda, yağışta sığınma yeri olarak seçeriz
yukarıdan tuğla,kiremit, saç düşerse naçarız
saçak altında durmayın efendiler
saçaklar adam öldürmesin

kazan dairesi binanın bombası
bilinmeli sıcak soğuk vanası
tehlike anında acilen kapatılması
uyarı levhası asın efendiler
kazan dairesi adam öldürmesin

hayatın  her anında onunlayız
yüksek gelirim hattının yanındayız
bilinçsiz olunca bedelini ödemeye varız
elektrik direklerine tırmanmayın efendiler
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elektrikler adam öldürmesin
                               (Mahir Odabaşı-2012)

Mahir Odabaşı
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Lokum İkramı

Lokum,
Tatlı bir
Yiyecek.
Bu akşam,
Teravih sonrası
Cami avlusunda,
Acaba hangi şanslı
İkram edecek..!
*
Çünkü bu ikram,
Unutulmaz bir zevk.
Hem ikram eden,
Hem de alanlar için,
Madden küçük olsa da,
Manen huzur verir hep!
*
Ramazanların, kandillerin,
Vazgeçilmez ikramı
Lokum dağıtımı,
Çok güzel bir adet.
Güzel olan örf ve adetleri,
Unutturmadan, devam ettirmek gerek!

Mahir Odabaşı
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Mahallenin Tadı Yok

MAHALLENİN TADI YOK
Çikolatayı, sakızı almak için sana gelirdik,
Paramız olmayınca, veresiye veriver derdik
Zamansız gelen depremde senide kaybettik
Şimdi yerinde yeller esiyor BAKKAL amca
Mahallenin tadı yok senin BAKKAL olmayınca

Dün ne idik, bugün ne olduk, yarın ne olacak?
Bak gördün mü, söndü fırında tüten son ocak
Kalmadı mahallede senin gibi pide yapacak
Şimdi yerinde yeller esiyor PİDECİ amca
Mahallenin tadı yok senin FIRIN olmayınca

Sureleri okumak için sana gelinirdi
Cumaya bayrama ayrı bir önem verilirdi
Zamansız gelen deprem senide devirdi
Şimdi yerinde yeller esiyor HOCA amca
Mahallenin tadı yok senin CAMİ olmayınca

Evinde sıkılan koşar sana gelirdi
İki kelam edilip, bol laf üretilirdi
Zamansız gelen deprem senide devirdi
Şimdi yerinde yeller esiyor ÇAYCI amca
Mahallenin tadı yok senin ÇAY OCAĞI olmayınca

Yorulan ağaç dibine oturur dinlenirdi
Çimlere basmayın diye tembihlenirdi
Zamansız gelen deprem seni de devirdi
Şimdi yerinde yeler esiyor BEKÇİ amca
Mahallenin tadı yok sen PARKTA olmayınca

Mahallede her ustadan olmalı derdin
Küçük büyük demez çağırınca gelirdin
Zamansız gelen depremde sende devrildin
Şimdi yerinde yeller esiyor TESİSATÇI amca
Mahallenin tadı yok senin TAKIRTIN olmayınca

Bizde hakkın çok, çünkü ilmi irfanı sen öğrettin
Okumaktan başka çareniz yok, çok çalışın derdin
Zamansız gelen depremde demek sende can verdin
Şimdi yerinde yeller esiyor ÖĞRETMEN amca
Mahallenin tadı yok sen OKULDA olmayınca

Fakir- fukaranın ayakkabılarını tamir ederdin
Öğrenciden para almaz birde çay ikram ederdin
Zamansız gelen depremde sende gidiverdin
Şimdi yerinde yeller esiyor TAMİRCİ amca
Mahallenin tadı yok senin eski DÜKKÂN olmayınca

Hey gidi Koca Çınar marangoz ustası Ali amca
Daha dün devretmişti, atölyesini oğlu Murada
Zamansız gelen depremde sende gittin rahmana
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Şimdi yerinde yeller esiyor MARANGOZ amca
Mahallenin tadı yok senin TALAŞ kokusu olmayınca

Söz dinlemez kendi kafana göre tıraş yapardın
Usandırmamak için, türlü türlü fıkralar atardın
Zamansız gelen depremde sende aramızdan ayrıldın
Şimdi seninde yerinde yeller esiyor BERBER amca
Mahallenin tadı yok senin ESPRİLERİN olmayınca

Bağırırdın; marul, maydanoz, taze geldi ıspanak
Sakın pazara gitmeyin, şurada ki ucuzluğa bak
Zamansız gelen depremle sende oldun bizden ırak
Şimdi seninde yerinde yeller esiyor MANAV amca
Mahallenin tadı yok senin o BAĞIRMAN olmayınca

Topyekun sizleri nasıl da özledik, bilir misiniz?
Feryadı figan etsek, acep geri gelir misiniz?
Suçluyuz ama affedin desek helallik verir misiniz?
Şimdi soğuk yeller esiyor, HEPİNİZİN yerinde
Mahallenin tadı yok SİZLERİ yerinde göremeyince
(Mahir Odabaşı / 12.11.2012)

Mahir Odabaşı
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Mahrum Koyma Allahım

Rabbim, ne güzel  ilim öğrenmek,
Hep abdestli olarak kursa gelmek,
Okurken tecvide ayrı bir önem vermek,
Bizi buralardan mahrum koyma Allahım,
Önceden neredeydiniz diye sorma Allahım

Kurslara gelirken huzur buluyoruz,
Çok şükür senin yolunda yürüyoruz,
Abdest alıp, namaz kılıp, yalvarıyoruz,
Bizi buralardan mahrum koyma Allahım,
Önceden neredeydiniz diye sorma Allahım

Yaş kemale ermiş, ninelerin beli bükülmüş
Hüzünlenip, gözlerinden yaşlar dökülmüş,
Hocanın önünde, Allah için diz çökülmüş,
Bizi buralardan mahrum koyma Allahım,
Önceden neredeydiniz diye sorma Allahım

Hepimiz bir olup, saflara durduk,
Hayatımızda, ilk defa  cuma namazı kıldık,
Boşa geçmiş ömrümüz, sanki yeni doğduk,
Bizi buralardan mahrum koyma Allahım,
Önceden neredeydiniz diye sorma Allahım

Ezan okunurken gözlerimiz doluyor,
Kalp zikrediyor, gönül bir hoş oluyor,
Hocamızda ne güzel Kuran okuyor,
Bizi buralardan mahrum koyma Allahım,
Önceden neredeydiniz diye sorma Allahım

Arkadaşlar Allaha çok çok şükredelim,
Ölmeden nasip oldu buralar, daha nidelim,
Sebep olanları da unutmayıp, dua edelim,
Bizi buralardan mahrum koyma Allahım,
Önceden neredeydiniz diye sorma Allahım

   (Zeynep Türkol-Kasım 2012)

Mahir Odabaşı
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Malım Mülküm Yok

Malım, mülküm, şöhretim yok
Yalnız senin için gönül şiirlerim çok
Dersen ki, içi boş şiirlere karnım tok
Sen bilirsin, be arkadaş;
Benim de başka yapabileceğim bir şey yok
Yolun açık olsun, sonra görme benden zarar
Mal, mülk, şöhret sahibi aramanda fayda var
Ama unutma, ahir hayatta pişman olmakta var
O zaman iş işten geçer, telafi edilmez geçen zarar
Gençliğin anıları mal – mülkten daha çok sarar,
Gönül arar, tarar…………………...BULAMAZ

Mahir Odabaşı
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Marifet İltifata Tabidir

Teşvik gerektir teşvik, her ne yapılırsa,
Verim alamaz insan, kaprise kapılırsa.
Başarı  elbet gelir, gönüllü yapılırsa,
Marifet iltifata tabidir derler, keşke uyulsa!

Önce hizmet deyip, yola çıkılırsa,
O da bir takım engellere takılırsa,
Üzülürüm elbet, birde moralim bozulursa,
Marifet iltifata tabidir derler, keşke uyulsa!

Her şeye aklım ermez, belki yanılırım,
Bir gün işe yarayacaksa, dört elle sarılırım,
Engel olmayın, yoksa gerçekten darılırım,
Marifet iltifata tabidir derler, bu söze bayılırım!

             (05. 02. 2000)

Mahir Odabaşı
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Maziden Kalan

Neden, nasıl niçin diye sorma / Rahat ol biraz her şeyi şerre yorma

*
Ey Müslüman, / Bir el de kul hakkı, / Bir elde Kitabı Kuran / İstersen ince düşün biraz /
Bu şekilde kabul olur mu duan? / Ne olacak sanki diye, ayıptır sorman

*
Kim arzu eder gül iken solmayı / Mutlu iken mutsuz olmayı

*
Babadan kalma bir bakır kazan / Bir helke, bir de eski soba / Bakıp bakıp maziyi hatırla
ve ağla

*
Atıyorum defteri kalemi /  Yazmıyorum artık / Neden diye sorma / Yazdıklarıma bak /
Her şey apaçık

*
Uzaklarda kalıp gelemeyenler / Görmek isteyip de göremeyenler / Bir Hak selamı
veremeyenlere /  İçinden geçenleri diyemeyenlere / Selam olsun

*
Uğraşma azizim, isteyen istediğini anlar / Zaten hep uzun sürer büyük davalar / Hak
var, hukuk var, adalet var, / Yevmü kıyamette açıklanacak nihai karar / Benden
tavsiye, savunmanı şimdiden hazırla o çetin günde görme zarar

*
Her selam vereni dost sanma / Selam da sıradanlaştı güzelim / Çok çalış sakın muhtaç
olma  / Ben demeden sen anla güzelim
*

Dünya adına kalmadı beklentim / Dün bendim bugün yine benim / El-hamdülillah işimi
de pek severim / İçimden gelmezse ne metheder / Ne de hicvederim / Babama
verdiğim söze sadığım / Başkasını altın olsa def ederim

*
Dün atıyordu bugün tutuyor / Biraz yaklaşıp yakından baktım / Menfaat ambarında
yatıyor

*
Hey Ayşe kadın, / Ne kadar mübareksin ki / Çalı fasulyesine verilmiş adın

*
Uzaklara bakma öyle / Beni hep korkutuyorsun / Uzaklara baktıkça bilmem ki ne
buluyorsun?

*
Henüz cep telefonları yok, mektuplar ise revaçta / Kimseler görmesin, yazdığım
mektupları gizli açta

*
Odabaşı der, yum gözünü görme küçük yanlışlıkları / Sonra bitirmek istersin kırk yıllık
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köklü dostlukları

*
Unutma, selam ver dostlarına arada / Deme sakın, selam alacak dostum varda

*
Ey okuyucu sanatsal şiir bekleme benden / Benim şiirler köyden kentten ama gönülden

*
Seveni sevmek takas olur / Sevmeyeni de sevebilmek daha hoş olur

*
Ey gölgesinde dinlendiğim ulu çınar / Sen de gölge vermezsen, söyle kimim var?

*
Tutunduğun dal gelmişse eline / Acımak lazım artık senin haline

*
İstiyorsun ki, her şey benim dediğim gibi olsun / Böyle bir dünya yok, ara bakalım belki
bulursun

*
İmam efendi yavrum, bi cama çıksana / Bizim inekler kayboldu,  kurt yemesin /
Okuyup da ağızlarını bağlasana

*
Rüyalar iyiyi de, kötüyü de alır içine / Sabah olunca yorumlamaya çalış iyice

*
Baban fakir olsa,/ Birde sana borcu kalsa / Hiç önemli değil, adam gibi adamsa

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mecitözü Fay Hattı

Mecitözü merkezden, Amasya’ya doğru gider.
Ezine pazarı fayına bağlanıp geri hareket eder.
Her fay hattına, ayrı bir yorum yapılır,
Yıllardır aktif - pasif olmasına bakılır
Bunun içinde 6 ‘ya kadar çıkılır
Lakin 6’nın altında,
Olabilecek depremlere,
Dayanamayacaklar varsa,
Oraya soru işareti takılır.
……………….,
Vesselam
Pasif bir fay hattı,
Korkuya, paniğe gerek yok
Mecitözü fay hattı gibi,
Türkiye’de daha pek çok!
…………………………………………..,
Ama şu da unutulmamalı ki,
Mecitözü 1. deprem bölgesi,
Tedbir almaktan başka çare yok!
(Mahir odabaşı/07.09.2009)
*1996 yılında mecitözü ilçesinde 5.4 şiddetinde deprem olmuştu.ama bu fay hattı
dışında...ve salhan çayı fay hattı ortaya çıkmıştı

Mahir Odabaşı
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Memuriyetine Şükret

Demin eski bir dost gördüm
DEDİM: Selamün aleyküm
Dedi: Aleyküm selam
DEDİM: Nasılsın, iyi misin?
Dedi: Sürünüyoruz işte memuriyette
DEDİM: Senin süründüğün memuriyete ulaşamadı, kaç kişi istedi de
Sende kendinden aşağıda olana bak, mutlu olmak istiyorsan bir nebze
Dedi: Haklısın (tövbe, tövbe)  laf olsun diye konuşuyoruz ciddiyetizce
DEDİM: Unutma, her sözde bir ciddiyet vardır, istersen dikkat et bence
Sözüm dokundu çekip gitti, bir daha konuşmadı, küstü herhalde

Mahir Odabaşı
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Merhum İnşaatçı Babanın Oğlu ve İmam

İmam efendi, babam öldü
Yanık sesinle veriver bir sela
Duysun bütün eş, dost ve akraba
Babam tanınmış, meşhur bir adamdır,
Marmara da onlarca inşaatı vardır,
Sakın katılım eksik olmasın bu bir itibardır
İmam efendi:
’Sen merak etme, ben sela veririm,
İstersen teçhizatı  ile de ilgilenirim’
Oğlu : Çok teşekkürler hocam,
Biz bu işlerde yol yöntem bilmeyiz,
A’ dan Z’ ye gerekeni sen yapsan!
İmam efendi:
Gecikmeye gelmez acele edelim,
Mahalledeki gassal efendiye gidelim.
Gassal efendi, bir güzel yıkadı,
Başka bir şeye gerek yok deyip,
Üç kat kefen ayarlayıp  sardı,
Eş, dost, akraba tabutu omuzladı
Getirdiler merhumu, Ulu camiye
Merhumun oğlu:
Hocam, biz işi garantiye alalım,
Şu helalliği önce aradan çıkaralım
İmam efendi:
Evlat, lütfen sakin olalım,
Şimdi buyurun namazı kılalım
Sonra da helallik alalım!
İmam efendi:
Ey cemaat!
Lütfen hakkınızı helal edin! (ses yok!)
Lütfen hakkınızı helal edin! (ses yok)
İçinden dedi, anlaşıldı, cemaatin alacağı çok!
Son defa, Ey cemaat!
Bak merhum gidiyor,
Helal edin şu hakkınızı,
Uğraştırmayın hocanızı,
Bırakın bu kadar nazı! ’’(ses yok)
İmam Efendi:
Ey cemaat! Benden günah gitti
Sizin adınıza hakkınızı helal ettim,
Bu iş burada  bitti (!)
*
Cemaat arasından sıyrıldı bir çocuk,
Dedi hocam; ‘’17 Ağustos depreminde,
Annem, babam, kardeşlerim öldü,
Şu dünya da Allah’tan başka kimsem  yok’’
Yıllarca çok acılar çektim, çok!
O  gün, bugündür hep bekledim,
Sela sesi duyunca koşarak geldim.
Cemaat pür dikkat dinledi.
Çocuk içinden geleni söyledi.
‘’Sivil savunmacı amcalar kurtarmaya gelmişler,
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Enkaza bakıp bakıp, demişler bu evi nasıl vermiş!
Meğer  binada çimento, demir eksikmiş,
Ucuz diye kum da denizden gelmiş!
Kriş – kolon çok inceymiş!
……………………………………………!
 Hakkımı helal ettiği-n, şu önde yatan amca,
Apartmanı süsleyip, püsleyip, babama vermiş!
……………………………………………………………………………….!
İmam efendi çağırdı, merhumun oğlunu,
Dedi ben karışmam, çok kötü babanın sonu! ’’

                                                  (20.12.2010)
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Merhum Ö.Faruk Geylani Öğretmenden anılar

Öğretmenlerimizin  hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Hepimizin öğretmenlerimizle
veya  çevredeki öğretmenlerle ilgili anıları vardır. Örnek alınacak bir çok yönünü
kendisinden veya onu tanıyanlardan dinlediğim  ve üç yıl önce kaybettiğimiz Osmancık
ilçesinden merhum Ömer Faruk Geylani   öğretmenimizle ilgili birkaç olayı paylaşmak
istiyorum.24 Kasım öğretmenler gününe yaklaşırken hem onu rahmetle  yad etmek,
hem de başka arkadaşlara güzel örnek teşkil  eder niyetiyle.
         Bu öğretmenimizde herkeste olmasını arzu ettiğimiz bir çok özellikler mevcuttu.

         En önemlisi işini çok sever ve hakkıyla yerine getirmeye çalışır ve okul
çıkışlarında eve giderken mutlaka bir öğrencisinin elinden tutar,  yolda öyle  yürürdü.Bu
davranışı ile sadece öğrencinin sınıfta öğretmeni olarak kalmaz, aynı zamanda dışarıda
da onlarla ilgilenerek gönüllerini fethederdi.

        Hiçbir özel günde öğrencilerinden kesinlikle  hediye kabul etmezdi.Faruk
öğretmenin bu özelliğini onda okuyan  çocuğu vasıtasıyla zamanın ilçe  Kaymakamı da
öğrenmiştir. Dolaysıyla Kaymakam beyde  çocuğunun öğretmenini sevmekte ve ona
saygı duymaktadır. Ahşap bir evde kalırken Faruk öğretmenin  evinde yangın çıkar ve
bazı eşyaları yanar.Durumdan İlçe Kaymakamı haberdar olur. Böyle bir ortamda, Faruk
öğretmene vakıftan yardım ederek yardımcı olabilmek için yanına çağırttırır.
Kaymakamlık olarak kendisine vakıftan bir miktar yardım etmek istediğini söyler. Faruk
öğretmen bu ilgi için Kaymakam beye teşekkür ederek,  ‘’Efendim  şükür canımız sağ
ve  memur olduğumuz için az çok bir de maaşımız var’’ diyerek bu teklifi  geri çevirir.

        Eğitim müfettişi Sadık Dikmen beyle sohbet ederken, yıllar önce  Osmancıkta bir
köy okuluna teftişe gittiğinde unutamadığı bir anısını anlatmıştı. Öğretmenin ismini
hatırlayamadığını ama çok hoşuna gittiğini söyledi. Bende muhtemelen bunlardan
birisidir diye üç beş tane isim sayınca tamam hatırladım ismi Faruk GEYLANİ idi dedi.
Müfettiş arkadaş köy okulunda, sınıfta  fen bilgisi dersinde  küçük çocuklara  ‘’ Çocuklar
hiç  akciğer gördünüz mü? ’’ diye sorduğunda sınıfın hepsi birden parmak kaldırarak
EVET derler.’’ Maket olarak gördünüz demi’’ der, hayır derler. Bir öğrenciye ‘’Anlat
bakalım o halde nasıl gördün? ’’  dediğinde, öğretmenimiz bizi  bahçeye topladı ve  bir
keçi kesti. O keçiyi yüzdü ve ciğerini çıkartıp hepimize gösterdi, hatta elimi bile değdim
der.Peki öğretmeniniz keçinin etini ne yaptı diye sorunca, onu da kavurma yaparak
bizlere yedirdi cevabını verir.

        Faruk öğretmen yıllar önce Osmancık İlçesinin uzak, biraz mahrumiyet sayılan bir
köyünde görev yaparken, tayin ister ve  İstanbul yolu güzergahında bulunan, merkeze
yakın bir köye tayin edilir.Yeni görev yeri ulaşım açısından, sosyal yönden iyidir,
rahattır fakat Faruk öğretmen rahat değildir.Çünkü bıraktığı köy uzak, mahrumiyet diye
tayin isteyen olmamış ve Faruk öğretmenin biricik öğrencileri öğretmensiz
kalmıştır.Düşünür taşınır ben buradan gitsem buraya hemen tayin isteyen öğretmen
olur.Boş kalmaz. Fakat burada  kalırsam oradaki emek verdiğim öğrencilerim
öğretmensiz kalır, ben bunun vebalini çekemem der.Düşüncesini yenge hanıma
anlatır.Onunda kabul etmesiyle eski köyüne tekrar  tayin ister ve öğrencilerine
kavuşur.Bu durumu çevresindeki bir çok insan yadırgar.Başkası merkeze gelmek için
can atarken, sen tutup uzak köye gönüllü gitmek için tayin istiyorsun… Olacak şey mi
bu diye…! Eğitim fakültelerinde okuyan tanıdık öğrencilere üniversite nasıl olsa biter
ama tayininiz özellikle mahrumiyet bir köye çıkarsa biraz daha idealist olun, ilkleri
yapmaya çalışın dediğimde, gayri ihtiyari düşünmeden verilen cevap ‘Ben köye gitmem
ki...’’

       Emekli olduktan sonra  Faruk öğretmen, bir kaç arkadaşla beraber birlik beraberlik
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içerisinde birer daire sahibi olalım amacıyla,  güvene dayalı olarak bir inşaata
başlarlar.O inşaatta Faruk hoca varsa, bende girerim diye üye olanları mahcup
etmemek için var gücüyle çalışmaktadır.Bir gün sıcakta inşaatta iki üç tane işçi
çalışırken, onlara pide yaptırır ve  soğuk içecekle beraber  yanlarına bırakır ama kendisi
duvarın arkasında başka şeylerle meşgul olmaya çalışır.İşçilerden birisi abi seni
bekliyoruz niye gelmiyorsun? Başka şeylerle uğraşıyorsun diye yanına gittiğinde, lütfen
siz devam edin bu yiyecek ve içecekler  tüm üyelerin parasıyla sizin için alındı. Lütfen
siz devam edin, ben yiyemem der. Bu duruma şahit olan işçi Şaban bey, abi bu kadar
inşaatlarda çalıştım, ilk defa böyle insanla karşılaştım diye anlatmıştı.

       Faruk öğretmen, kendisine has kuralları olan, bu kurallardan asla taviz vermeyen
ve her yönden kendini yetiştirmeye çalışan kişiliğe sahip birisi olup; emekli olduktan
sonra bilgisini hayat tecrübesiyle  yoğurarak genç nesillere faydalı olmak adına eser
yazmaya karar verir. Bu noktada; zamanı iyi değerlendirmek adına, çarşıdan,
pazardan, kahvane köşelerinden fedakarlık yapılmak suretiyle gerekli çalışmalar yapılır,
müsveddeler hazırlanır ancak;  kaderin bir cilvesi olsa gerek,  akılda olmayan ve çaresi
bulunmayan hastalıkta davetsiz misafir misali, Faruk öğretmenin vücut kapısını çalar. ‘’
Yolda, handa, hamamda, / Pabuçlar giyilmedik kalmıştır,/ Bağcıklar bağlanmadık, /
Düğmeler iliklenmedik. /Acayip bir yolculuk gelip çatmıştır / Hiç bu kadar yakın
beklenmedik ‘’ hesabı eser yazmak için harcanacak o kıymetli zaman, artık hastane
köşelerinde geçirilmek zorundadır. Faruk öğretmen bu halinden hiç şikayetçi
olmaz.(Rahatsızlığında ziyaretine gittiğimde, ben de şahit oldum)  Ancak; çocuklarına
ve ziyaretine gelen gençlere de  şu unutulmaması gereken hayat dersini vermeyi ihmal
etmez.’’ Dün gitti, bu gün bitti, yarın meçhul, bu yüzden, geleceğe dair, planlarınızı
yaparken acele ediniz. Bakarsınız benim gibi, uygulama imkanı bulamadan müsvedde
olarak bırakmak zorunda kalabilirsiniz …..! ’’

        ‘’İnsanlarla öyle geçininiz ki ölümünüzden sonra düşmanlarınız bile ağlasın’’ der
Hz. Ali. Dostlar muhakkak ağlar ama düşmanları ağlatmak pek herkese nasip olmaz.
Öğretmenler gününü kutlamaya hazırlandığımız şu günlerde  Ekim 2007 ayında hakkın
rahmetine kavuşan Ö.Faruk Geylani öğretmenimizi ve merhum  tüm öğretmenlerimizi
rahmetle anıyor, hasta yataklarında yatanlara acil şifalar, emekli ve halen görevlerinin
başında olan tüm öğretmenlerimize de sağlık, sıhhat içerisinde afetlerden uzak afiyetler
diliyorum.
* *
‘’Hayat tomurcuklarını, ümit yağmurları ıslatır/Ölümden sonra  güzel anıları, dostlar
yaşatır…’’

Mahir Odabaşı
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Merhum Recep Yazıcıoğlu

Rahmetli Recep Yazıcıoğlu 1992 yılında Erzincan valisi olarak görev yaparken deprem
meydana gelir. Depremin ilk ayındaki tek problem, çadır ihtiyacının ilk gün
karşılanamaması olmuştur. Her yerde olduğu gibi, Erzincan’da depremin ilk günlerinde
hayali, mübalağalı, yanlış haberler en çok rastlanan olaylardır. İşte böyle bir fısıltı
haberden dolayı, bir grup vatandaş,  Hükümet Konağına doğru ‘’ VALİ İSTİFA, VALİ
İSTİFA! ’’  diye slogan atarak yürür. Makamında özveri ile gecesini gündüzüne katarak
depremin yarasını nasıl sararım hesabını yapan vali, sesi duyunca  hemen  hükümet
konağının balkonuna çıkar. Halkın kendisine tepki göstermesine bir anlam veremez.
‘Hayırdır, problem ne? ’ diye sorar. Halk da:’ Bizim için çadır gelmiş, ama sen
yandaşlarına dağıtmak için depolarda tutuyormuşsun. -9 derece soğukta  çoluk çocuk
üşüyor…..’ Bu cevap karşısında, sözünü dudaktan, gözünü budaktan esirgemeyen,
hastalığı da çareyi de bilen ve durmadan reçete sunan  Vali Recep Yazıcıoğlu,  halkın
anlayacağı bir dille, ‘’Gidin depolara bakın, (o zamana kadar hiç çadır gelmemiştir)
bırakın yandaşlarımı, kendi çocuklarıma dahi bir çadır ayırtırdımsa, valilikten hemen
istifa ediyorum, zaten gözüm yok! ’’ der. Bu samimi cevap karşısında halk ‘’ VALİ
KALSIN, HÜKÜMET İSTİFA! ‘’ diye  slogan atmaya başlar. Deprem sonrası, öyle anlar
gelmiştir ki, insanları teskin etmek, kurtarma ve yardım organizasyonu yapmaktan çok
daha büyük sorun haline gelmiştir.
          Rahmetli Recep Yazıcıoğlu, Erzincan valisidir. Onlarca insanın ölümüne sebep
olan deprem meydana gelmiştir. O da özveri ile gecesini gündüzüne katarak yaraları
sarmaya, çaresizlikten çare üretmeye ve devletin şefkatli yüzünü hissettirmeye çalışır.
Havaalanına yardım malzemeleri gelir. O anda Alay Komutanı ile beraber orada
bulunmaktadırlar. Vali ve komutan gelen malzemeleri askerlerle beraber sırtlarında
taşırlar. Bu samimi çalışmalarına şahit olan bir asker (sivil hayatta fakülte eski dekanı)
çok duygulanır, dünyaya gelen erkek çocuğuna o alay komutanın adını verir.

         Rahmetli Recep Yazıcıoğlu, Kemaliye İlçesinin bir köyünde  yaşayan eski
Bakanlardan sayın Ali Coşkun’un  Beyin akrabası olan yaşlı bir teyzenin evine ziyarete
gider.Yaşlı  teyze, ikram için misafirlerine hemen bir bardak  ‘’cola ‘’  getirir. Merhum
vali teyzeye dönerek:  ‘’Teyzem burası köy yeri sizde hiç ayran, yoğurt bulunmaz mı? ’’
der. Teyzede: ‘’ Bulunmaz olur mu yavrum çok der’’ O halde  niye ayran  içirmiyorsun
da cola içirmeye çalışıyorsun deyince, ’’ Yavrum ne bileyim, vali senin eve gelecekmiş
deyince, şehirden senin için aldırtmıştım! ’’  der. Merhum vali ise, ‘’Teyzem bırak
bunları şehirlerde isteyen içsin, sen bana senin köyünde bulunan, senin ürettiğin taze
misss… gibi ayran ver! ’’ der.

         Eski Maliye Bakanlarımızdan merhum Adnan Kahveci, Recep Yazıcıoğlunun Aydın
valisi olarak görev yaptığı zaman ‘’Recep, Ankara’dan çok sıkıldım hafta sonu özel
arabamla sana geliyorum.  Kimsenin haberi olmasın biraz kafa dinlendirelim der.
Yazıcıoğlu, çok iyi olur. Bende sıkıldım tebdili kıyafetle şöyle uzak bir köye beraber
gidelim der. Hemşerisi, çocukluk arkadaşı  Kahveci özel arabası ile gelmiştir. İkisi de
tanınmamak için köylü vatandaşlar gibi giyinirler.Kahvecinin arabasıyla uzak bir köye
doğru yola çıkıp, köyün biraz uzağına arabayı park edip, köye yürüyerek giderler.Yolda
köyün yakınındaki bahçede çalışan yaşlı bir ihtiyar görürler.’’Amca, selamün aleyküm,
kolay gelsin.Biz Tanrı misafiriyiz.Karnımız tok. Bu gece bu köyde kalmak istiyoruz.
Misafir alırmısın derler.İhtiyar amcada o ne demek evladım, başımızın üstünde yeriniz
var.Hadi hemen gidelim eve deyip, misafirlerini evine götürür.Yaşlı hanımına ‘’hanım
bak sana  iki tane tanrı misafiri getirdim.Malıın gittiğine bakma, yüzün ağardığına bak
der.Yaşlı amca ve teyze misafirlerinin rahat etmeleri için, elinden geleni yapar.
Misafirler sabah erkenden kalkıp giderler.Yaşlı amca, bakanı ve valiyi tanımıştır ama o
da belli etmemiştir. Hanımına: ‘’ Hanım, bu gece bizim fakirhaneye, devletin bakanı ve
valisi misafir oldu, şereflendirdi ‘’ der. Yaşlı teyzede kocasına ‘’ Yok lan herif, benimle
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dalgamı geçiyon… üstlerine başlarına bakmadın mı, şu  kılıklı adamlardan bakan, vali
olur mu hiç! ‘’ der ve inanmaz. Aradan bir zaman geçer. Bu sefer rahmetli Recep
Yazıcıoğlu aynı köye makam arabasıyla gelmiştir. Misafir oldukları yaşlı amcayı ve
teyzeyi sorar. Yaşlı amca ve teyze gelir ve sohbet ederken, ‘’ Sayın  Valim, şimdi
kendini teyzene tanıt. Siz fakirhaneye şeref verdiğinizde  teyzenize  bunlar devletin
bakanı ve valisi dediğimde ‘’ yok lan baksana üslerine, başlarına, bunlardan bakan,
valimi olur! ’’ diye inanmamakta inatlaşmıştı der. Teyze çok üzülür, mahcup olur.
Yazıcıoğlu, yaşlı teyzeye sarılıp ‘’ Teyzem üzülme, sen haklısın ama o akşam ne ben
valiydim, ne de arkadaşım bakandı. İkimizde şehirlerin havasından bunalmış ve kırlarda
sade vatandaş olarak kafa dinlendirmeye gelmiştik’’ der.

         Hayatta hemşeri ve arkadaş olarak benzer özellikler gösteren, yıllar geçse de
unutulmayan ve yaşama on yıl arayla trafik kazasıyla veda eden merhum Recep
Yazıcıoğlu (2003)  ve Adnan Kahveciyi  (1993)  bu vesile ile tekrar rahmetle yâd
ediyorum.

‘’Unutulmamak istersen,  hayatta iken bırakabilmelisin bir eser,
Yoksa ölünce unutulup gidersin de, senin de üzerinden yeller eser ’’

Mahir Odabaşı
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Meşhur - Merhum

dün meşhurdu bugün ise merhum
tüm meşhurların başına gelecek aynı durum
o halde meşhur olmak için heveslenme oğlum

Mahir Odabaşı
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Mezardan Yavrusuna Mektup

Yavrum,
Şimdi bebeksin,
Zamanla sen de,
Çocuk olursun,
Genç olursun,
Öğrenci olursun,
Mezun olursun,
Diplomalı olursun,
………………….,
Kim bilir belki de,
Kaymakam olursun,
Allah yürü kulum der,
Vali olursun,
Vekil olursun,
Asıl olursun,
Bakan olursun,
Başbakan olursun,
C.başkanı olursun,
Emekli olursun,
Yaşlı olursun,
Hasta olursun,
Vakit saat geliverir,
Sende benim gibi mevta olursun,
Ve kara toprakta  bir HİÇ olursun..!
…………………………………..,
Ama unutma yavrum, eğer HİÇ olursan,
Önce sana, sonra seni yetiştiren atana yazık olur,
HİÇ olmak istemiyorsan, tek çare o da  HAK-YOLDUR!
……………………………………………………….,
Yok, hayat benim hayatım, mezarda olsun karışma diyorsan,
Yine de sen bilirsin yavrum, istersen sen de benim gibi HİÇ ol.!
                                                           (23.01.2012-01.00)

Mahir Odabaşı
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Mezuniyetin Dili

Sanki ben, okula dün başlamıştım
Ama bugün sen mezun oluyorsun
Yıllar nasıl da geçiyor evladım
Yaşarken bilemiyorsun

Duygular anlatılmaz ancak bakan anlar
Mezuniyette sevinç gözyaşları damlar
Her daim başarır bir-inci olanlar
Yaşamadan anlayamıyorsun

Evlat, kuş misali konar avucuna
Zaman gelip uçup giderken yuvasına
Gözlerin kalır da hep arkasında
Bakarken göremezsin

Tanımadıklarınla olursun akraba
Dengi olmazsa ağla babam ağla
Aklıselim der, göster kadere rıza
İstesen de gösteremezsin

Her bitiş yeni bir başlangıçtır
Evladın evladıyla devam ettiği yarıştır
Aklın ermezse boş ver yorulma karıştır
Uğraşsan da çözemezsin
           (Mahir Odabaşı / 17.6.2014)
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Mimar Sinan Eğri Minare Ve Çocuk

M.Sinan Selimiye camisini açacağı zaman
Etrafındakilere sordu.’Var mı eksik falan? ’
Aradan sıyrıldı, küçük çocuklardan biri,
Dedi amca, cami güzel ama şu minare eğri
Öyle mi yavrum, hemen doğrultalım bari!
İşçilere seslendi, çabuk getirin halatları,ipleri
Aman güzel bağlayın şu eğri olan minareyi
Halatları bağladılar, hemen çözülmemesi için,
Dedi:’Çocuklar, minare düzelinceye kadar çekin
Çek, çek, çek! seslendi çocuğa yeter mi erkek? ’
Çocuk dedi.’Amca şimdi çok güzel oldu,
Lakin benim yüzümden ağabeyler yoruldu
Sen rahat ol evlat, onlar için iyi ders oldu
İşçiler toplandı ve başladı büyük usta söze:
‘Dedi bilirsiniz çekmekle doğrulmadı minare,
Ama çocukta olsa, kafasında kalmamalı emare
Yoksa caminin yanından çocuk her geçerken,
Güzelliğini görmez, kafasında minare eğriyken
Bu da bize yakışmaz bu kadar emek vermişken’
………………………………………………..,
Onca deprem geçirdi, düşmedi eserinden bir taş
M. Sinan’ı, Sinan yapan bu ince ruhtur arkadaş!
……………………………………………..,
Şimdi zaman değişti, kim kime ne soruyor
Azıcık eleştiri yapsan, adın sivri dilli oluyor
Depremi geç, inşaat aşamasında binalar yıkılıyor
Akıbet; can mal kaybı tüm memlekete dökülüyor
……………………………………………,
Neticeyi kelam;
Amele, usta, mühendis, mimar Sinan’ı anlamalı
Yapılacak eserler, eleştirisiz asırlarca yaşamalı.!
Ve bu aziz millet, artık afetlerde ağlamamalı….!
(Mahir Odabaşı/15.0.2012)
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''MİNE'' ile yazıştı ''NİNE'' ile karşılaştı

Ali henüz 20’sinde,
Cıvıl cıvıl bir DELİ-kanlı
O da arkadaşları gibi,
Sanal ortam kurbanı
*
Bir tavsiye üzerine,
Evlilik sitelerine girdi,
Şu olsun, bu olsun derken,
İsim sahte, resim sahte
Bir sarışına gönlünü verdi
Başladı uzun uzun yazışmaya..
Gelince nefsi okşayan ince sözler,
Mest etti Ali’yi, başka şey görmedi gözler
Ali dedi: ‘’Artık buluşma vakti gelmiştir,
Evliliğe gidilecek yola inşallah girilmiştir…’’
Derken;
Önce buluşulacak mekanda karar kılındı,
En güzel çiçek haçlıktan kısarak alındı
Ali:
Söz verilen mekana gitti erkenden,
Kalbi,çıkacak gibi güp güp atıyordu,
Sarışınını ilk defa görmek isterken
Masaya yaklaştı 70’lik bir nine,
Dedi:’’Ali bey, görüşecek benim seninle’’
Ali dedi: ‘’…… bunu bana nasıl yaparsın,
Sahte isimle, resimle onurumu hırpalarsın..! ’’
Korkuyla, lafı geveledi ağzında 70’lik nine,
‘’Böyle olsun istemezdim, güvenemedim kendime
Ev, araba ne istersen veririm…
Ne olur Ali bey, beni reddetme ölürüm’’
Ali iyice sinirlendi, tartışma alevlendi
Bir hiç uğruna, pisi pisine cinayet işlendi
*
Sonuç mu?
70’lik nine mezarda,
20’lik Ali hapiste yatıyor
*
Unutmayalım;
Sanal ortama ölçüsüz giren,
Her yaşta insan batıyor…….!
*
İnsanız, beşeriz, şaşarız,
Allah yar ve yardımcımız olsun hepimizin,
Ömrümüzün sonuna kadar, her yaşta adayız
Yenmeye ve yenilmeye NEFSİMİZİN……..!
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Misafir

Azrail güzel melek, şeytana uyan nefsim

Kim bilir hangi vakit nerede düşer bedenim

Ne bileyim, hangi makastan iki metre kefenim

Som altından sala binsem, sade işime yarar amelim

                                               (Handan odabaşı -eşim)

Bu nasıl misafirliktir, sele serpe yayıldın,

Bir gölgelik dünyayı, ebedilik mi sandın?
Ecel geldi, uyandın...lakin GEÇ KALDIN

                                               (Handan Odabaşı)
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Mizan

çok olsa da günahımız,
sensin bizim tek ilahımız
mizanda ağır bassın sevabımız
ne olur yardım ediver Allah'ım

zihnimizde türlü türlü vesvese
günah havuzundan alış-veriş bol kese
mizanda sevaplar hep ağır düşe
ne olur yardım ediver Allah'ım

halimizi bilen sensin
gizlimizi -açığımızı gören sensin
mizanda sevap tarafı ağır gelsin
ne olur yardım ediver Allah'ım

ahirette elbet kurulacak mizan
günah ağır gelirse, sonuç hüsran
biz masum değiliz lakin Rahim - Rahman
ne olur yardım ediver Allah'ım

(mahir odabaşı-çorum 31.5.204))
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Muhacirlere Ensar Olabiliyor muyuz?

Gece kondu, kırık dökük, delme çatma evler
Çatıdan yağmur, pencereden soğuk girer
Şükür kurtulduk diyecek kadar mütevazidirler
Muhacirlere - Ensar olabiliyor muyuz?

Çocukların kimi eşikte, kimi de beşikte
Kimi ilkokul, kimi ortaokul, kimi de lisede
Başlı kalmış eğitimleri ülkeyi resen terk edince
Muhacirlere - Ensar olabiliyor muyuz?

Biliriz ki, elden gelen öğün olmaz
Olsa da vakti saatinde bulunmaz
Sofra tam kurulmayınca da göz doymaz
Muhacirlere - Ensar olabiliyor muyuz?

Bazen körler sağırlar, birbirlerini ağırlar
Emsalin emsale yaptığı lüks ikramlar
Yarısı tabakta kalıp, yarısı çöpü boylar
Muhacirlere - Ensar olabiliyor muyuz?

Bugün Filistin, Suriye, Mısır ve Irak
Kim bilir yarın, kimlere kurulacak aynı tuzak
Âlemi İslam bir olmadıkça Ortadoğu kaynayacak
Muhacirlere - Ensar olabiliyor muyuz?

Bey, ‘halının rengi soldu, koltuğun modası bitti
Telefonum akıllı değil diye çocuklar dert etti…’
Mülteci evine misafir olunca, şikâyetler toptan bitti
Muhacirlere - Ensar olabiliyor muyuz?

Allah razı olsun duyarlı olanlardan
Verirken, poşete en iyisini koyanlardan
Sağ elle verdiğini, sol ele duyurmayanlardan
Muhacirlere - Ensar olabiliyor muyuz?
                        (çorum)
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Mutfak Tüpü Söndürme

Mutfak tüpü, piknik tüpü,
Yemek pişirirken çekiyor yükü,
Bazen tehlikelidir, alevlendiği zaman
Can havliyle tut, balkondan aşağı salla hemen(!)
Birinin başına mı, arabanın içine mi düşer bilmem,
Sonra 110 itfaiyeyi ara, uzaktan uzağa seyret,
Merak etme, nasıl olsa  söndürecek devlet,
…………………………………………………………………..
TSE’ li mutfak tüpleri ne zaman patlar,
Ya, 250 derece sıcaklık bulunca,
Ya da çok yüksekten atılınca
Halbuki bu geçen zamanda,
On defa söndürürüz
Nasıl mı? İşte böyle:
Islak bir battaniye kaparak,
Tüpün üstüne atarak,
Yandan iyice bir dolayıp,
Havasız bırakarak
Bu iş kadar kolay,
Ancak bunu becermek için,
Ciddi ciddi tatbikatlara,
İhtiyaç var…
(11.07.2010)
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Müdürlerim Dinleniniz

Bağırdınız, çağırdınız
Çil yavrusu gibi dağıldınız,
Mahir’de kaldı yapa yalnız
Müdürlerim neredesiniz,
Nasıl geçer günleriniz,
Çok yoruldunuz,
Dinleniniz.
Boş konuşmak fayda vermez
Yarın neye gebedir hiç bilinmez
Üzülsem de elimden bir şey gelmez
Müdürlerim neredesiniz,
Nasıl geçer günleriniz,
Çok yoruldunuz,
Dinleniniz.
Yeyin, için, gezin, tozun, yatın biraz
Bunu da hayra yorup hayattan alın haz
İlkbahar, kış, sonbahar derken gelir yaz
Müdürlerim neredesiniz,
Nasıl geçer günleriniz,
Çok yoruldunuz,
Dinleniniz.
Müdürlükte bir tek uzmanız derken biz
Beklenmedik anda tombaladan çıktınız siz
Karıştırmasın kimse, siz eğitim, biz ise sivil’iz
Müdürlerim neredesiniz,
Nasıl geçer günleriniz,
Çok Yoruldunuz,
Dinleniniz.
(M.Odabaşı /2014)
*Milli eğitim Mdyrd iken eğitim uzmanı olan dostlara
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Müdürlerim Nerede

Her sözünde imalı konuşan,
Karşısındakiyle biracık dalaşan
Çok geçmeyip yine de barışan
…..Müdürüm NEREDE?
gelmiş geçmiş müdürlerin hası,
her kesimle oturup yerdi ekmeği aşı
iyi deyince kötü diyemez Odabaşı
.... Müdürüm NEREDE?
mazluma zulmetmeyi pek severdi
hoşuna gitmediyse adeta döverdi
devran döndü o da gidiverdi
.....Müdürüm NEREDE?
Mütevazilikte önde gelen
Her gelene çay ikram eden
Moral motivasyonu da beceren
….. Müdürüm NEREDE?
Gönlü hoş ve zengin olan
Her tarafta tanıdığı bulunan
Odasında da biraz az oturan
…..Müdürüm NEREDE?
Kaz gelecek yerden tavuğu esirgemeyen
Özde iyi olsa da, icraatta pek beceremeyen
Yine de elinden geldiği kadar hizmet eden
…..Müdürüm NEREDE?
Giyimine kuşamına pür dikkat eden
Yeme içme olunca erinmeyip Fizan’a giden
Gariban görünce dayanamayıp yardım eden
…..Müdürüm NEREDE?
Dinine diyanetine full bağlı kalan
Günlerin çoğunda oruçlu bulunan
Üzerine laf düşmeyince de sukuta dalan
…..Müdürüm NEREDE?
Bulduğu fırsatı lehine çeviren
Konuşurken çok çam deviren
Yine de büyük olduğu için sevilen
…..Müdürüm NEREDE?
Her söyleneni iyice dinleyen
İşine gelmeyince de cevap vermeyen
Genç yaşta da zirveye doğru ilerleyen
…..Müdürüm NEREDE?
Konusuna hakim olan
Hep bildiğini okuyan
Şimdi de emekli olan
…..Müdürüm NEREDE?
Saman altından su yürüten
Hoşuna giderse biatını belirten
Umurumda mı, dünya dedirten
….. Müdürüm NEREDE?
gidenler gitti, kalanlar dostlar bizimdir
hizmet aşkıyla yananlar, iki gözümdür
anlamak isteyene de ibretlik sözümdür
....Müdürlerim NEREDE?
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Doğru bildiğinden taviz vermeyen
Riyakarlığı hiç mi hiç sevmeyen
Bir kez dost dediyse yermeyen
Uzman BURADA

*ey mahir,
her gelen gider, sende bir gün gideceksin,
ya iyi- ya orta - ya da kötü olarak yad edileceksin....

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Müslüman Uyanmalı

Ey yüce rabbim,
İlahi hikmeti nedir, bizce bilinmiyor,
Lakin acı bir imtihan var, sonuç iyi görünmüyor
Fitne – fesat girdi aramıza, Müslümanlar oldu harap
İsrail - Amerika ve kardaşları rahat mı rahat
Ortamı karıştırıp, sonra çıkıyorlar aradan
Ellerine ateş değmiyor, içimizdeki maşalardan
Bir de demokrasi dersi vermezler mi dünyaya
Hâlbuki değer yok Müslümana,
Gösterdikleri kadar ölü balinaya
Bunu görünce, çıldırıyor insan ha!
………………………………………………,
Makam, mevki, şahsi ihtiras uğruna,
Müslüman Müslümanı kırıyor, bir hiç uğruna
Gözlerde perde var, gerçek görünmüyor
Kulaklar sağır olmuş, bağırsan da duyulmuyor
Sen hidayet eyle yarab, âlemi İslam birlik olmuyor.
*
Komşuda iç savaş çıkmış, kardeş kardeşi vururken,
Kâfirin salyası akıyor, ta uzaklarda dururken
Aman devam diyor, sakın ha anlaşmayın
Birbirinizi kırmaya devam edin, bize dalaşmayın
Bu oyunu bir türlü çözemiyor Müslüman,
Öz kaynakları dışa gidiyor durmadan
Bolluk içinde yokluk çekiyor gariban
              Var mı bunu anlamayan?
*
Siz ey petrol kralları, saraylarınızda oturun hele,
Zevkü sefa içerisinde ahir ömrünüzü bitirin hele,
Şahsınızda Müslümanlığı yerin dibine batırın hele,
Unutmayın, ateş size de dokunur, zamanı gelince
               *
Bir gün ilahi adalet kurulup, sual ederse yüce yaradan
Bilmem nasıl cevap verecek, kâfire maşa olan Müslüman
*
Sen bize doğruyu göster, ey yüce YARADAN
Kırılmasın artık, Müslüman MÜSLÜMANDAN
                               (Mahir Odabaşı / 27.8.2013)
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Müteahhitlere Önerim

Yaşlılık herkesin resen gireceği yol olup geri dönüşü yoktur. Gün geçtikçe geniş aileden
çekirdek aileye doğru yol alıyoruz. Dolaysıyla toplumsal olarak bireyselleşiyoruz. Bu
durum da özellikle belirli oranda apartmanların, dairelerin planlarının yeniden gözden
geçirilmesini gerektiriyor diye düşünüyorum. Çünkü köy yaşam alanından şehir yaşam
alanına daha doğrusu evladının evine gelen yaşlılar tam olarak uyum sağlayamıyorlar.
Örneğin, sabah erken kalksa evdekiler uyuyor, gürültü yapsa belki torunlar ders
çalışırken rahatsız oluyorlar, haber izlemek istese gelin hanım dizisini kaçırmak
istemiyor, acıksa belki dolabı açmaya çekinebiliyorlar. Dolaysıyla yaşlılar evlatlarının
evinde ekseriya ne ev sahibi ne de misafir hesabı arada kalıyorlar. Durum böyle olunca
annesine babasına düşkün olan evlatları derinden üzüyor ama başka çare de
bulamıyorlar.

İşte bu bağlamda, özellikle orta halli vatandaşlar için evlat refakatinde evlada komşu
olabilmek formülü ortaya çıkıyor. Sizin anne babanız yaşlandı kendilerini idare edemez
duruma düştü. Evlat olarak bunu dert edinmek ve rahatsız olmak zorundasınız. Çünkü
gezen görür, yaşayan ölür, eden bulur, kaybedince de daha kıymetli olur. Lakin anne
babanız biraz da ehli geçim değil yanınızda fazla kalınca sıkıntı doğuyor. Hatta aile
parçalanmasına doğru yol alıyorsunuz. Çünkü eski sabır kimselerde kalmadı. Ama köye
gönderince de gözünüz hep arkada kalıyor, içiniz rahat etmiyor. Bu durum da sizin
dairenin bitişiği 1+1 daire olduğunu düşünelim. Annenizi babanızı getirir oraya
yerleştirir, anahtarını da cebine verir, genel ihtiyaçlarını karşılarsınız. Geceli gündüzlü
bir ihtiyacı olsa duvara vurur sizde koşar adım gidersiniz. Hatta arada, anne baba yarın
sabah kahvaltıya senin oradayız artık akşamdan hazırlığını yap deyip gönlünü alırsınız.
Arzu eden eşi dostu veya diğer evlatları da daha rahat gelir gider. Kendileri de canı
isterse size gelir istemezse çeker kapısını evinde oturur.

Netice olarak herkes 3+1 dairenin yanına annesi babası için ikinci bir 3+1 daire almak
veya kiralamak imkânına sahip değildir. Bu durum da 2+1, 3+1, 4+1, dairelerin hemen
bitişiğinde 1+1 gibi makul fiyata kiralanabilecek veya beraber satılabilecek şekilde
dairelerin bulunması faydalı olur kanaatindeyim. Zira birçok yenilikler ihtiyaçlardan
ortaya çıkar. Yıllardır farklı kesimlere seminer veriyor buna benzer farklı örnekler
sunuyorum. Çoğu kursiyer arkadaşlarda gerçekten güzel olur deyip tasdik ediyorlar.
Netice olarak hem yaşlılarımız özgür olur, mutlu olur hem de bizim evimizde tatsızlıklar
yaşanmaz.  Hatta şartlar gereği bakıcı tutmak zorunda kaldığımız zaman biraz daha
kontrolümüz altında olur. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. 2+1 dairemize hem iç giriş
hem de dış giriş vererek 1+1 daire ilave edilmiş olsa, normal zamanlarda tek daire gibi
kullanabilir, böyle bir ihtiyaç hâsıl olduğunda yaşlımıza tahsis edebiliriz. Şahsen ben
imkânım olsa böyle bir daire almayı tercih ederim. Özetle işin özü evin dış kapı
anahtarının yaşlılarımızın cebinde olması ve kendilerini özgür hissetmelerinin
sağlanmasıdır. Anne babasını kaybetmiş kiminle konuşsak ‘’Giden geri gelmiyor ve
eksiğimiz varsa vicdan azabı dinmiyor’’  diye üzüntülerini ifade ediyorlar.

EV-LENMEK = KAT-LANMAK OLDU

Eskiden köy yerlerinde evlenenlere bir göz oda verilirdi bunun  adı EV-lenmekti. Şimdi
kira da olsa herkese bir KAT veriliyor. Bunun adı artık KAT-Lanmak olmalı. Olmalı ki
elektrikler erkenden kesilip, geçimsizlik ve akabinde boşanmalar zirve yapmasın ve
eş/ler gençlikte hayat arkadaşı, yaşlılıkta çocuklar yanından kaçarken iyi kötü
birbirlerinin doktoru olabilsinler.
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ANNEME ODA OLABİLİR Mİ?

Babası vefat etmişti. Kendisi de bir evin bir oğlu idi. Memur oldu. Başka bir şehre
atandı. Yazın yine köyde birkaç komşu oluyor ama kışın hiç kimse durmuyordu.
Babasının ölümünden sonra annesini köyde tek başına bırakıp gurbete gitmek çok zor
geldi. Bir an önce ev tutup yerleşince hiç olmasa kışları annesini yanına getirmek
istiyordu. Çok geçmeden nişanlandı. Düğün hazırlıkları başladı. Annesi de elindeki
birikintisini evladına verdi. Eşyalar alındı ve siparişler verildi. Ancak eşyalar düğünden
üç gün önce gelecekti. Davetiyeler bastırıldı. Her şey yolunda idi. Eşyalar geldi,
müstakbel kayınvalide, baldızlar ve gelin adayı ev düzeltilirken kış aylarında köyde
kimse kalmayınca arada annesinin geldiğinde rahat kalabilmesi için odanın birinin
annesine göre düzenlenmesini istirham etti.

- O da ne? Bir de annen mi gelecek?
- Dedim ya, yazın komşular var ama babam vefat edince kadıncağız kışın köyde
tek kalamaz.  Kalayım dese de, epey yaşı var benim gönlüm razı olmaz. Bir de uzak
memleketteyiz. Ne olur ne olmaz.
- Gelin hanımdan önce annesi tepki vererek, ‘’Annen yanında devamlı duramaz’’
dedi. Gelin hanım adayı da annesini tasdik etti..
- Öyle mi?
- Öyle
- Daha gelmeyen annem şimdiden problemse ya gelince ne olur deyip, yüzüğü
parmağından çıkardı. Nişanlısının eline tutuşturup, yolu gösterdi. Delikanlı ‘’Yaptığım
masrafı kaybettim, Allah nasip ederse geri gelir ama annemi kaybedersem bu beden
vicdan azabından erir’’ diye mırıldanırken, gözlerinden damlalar yavaştan süzülmeye
başladı.
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nasıl Anlatayım Ki?

Bir ALO demeye bu kadar naz
Değerliyim sanırdım biraz
Aha geçti bahar, geldi yaz
Nasıl anlatayım ki?

Söyleyemem içimden geçenleri
Söylesem de zaten anlamaz beni
Sade bildiğini işle emi
Nasıl anlatayım ki?

Değişti zaman, bozuldu düzen
Evladına bile söz dinletemen
İşte budur beni bu yaşta üzen
Nasıl anlatayım ki?

Maziyi hatırladıkça yanar içim
Kolay değil bu dönemde geçim
Evlatların bile yapar arada seçim
Nasıl anlatayım ki?

Dilerim mutluluğunuz olsun baki
Selam verirseniz diliniz aşınır sanki
Boş ver, abesle iştigal benim ki
Nasıl anlatayım ki?

Mahir, uzatma lafı etmez fayda
Yaz deftere bu da geçsin kayda
Belki de bulamazsın, arar da
Nasıl anlatayım ki?
                                (M. odabaşı. 11.6.2016)

Mahir Odabaşı
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Ne Edem ki, Oğul?

Uzmanlar diyor ev de kal
Ev de de ananın dırdırı var
Dışardan da k.virüs kovar
Ben ne edem ki oğul ?

Sabah kalkar erkenden
Der, hijyen hijyen hijyen
Kurtulacağız mı illetten
Ben ne edem ki oğul?

Kapıdan girerken eller havaya
Dokunmadan doğru laubaya
Çarp böl 20 saniyeyi dakikaya
Ben ne edem ki oğul?

Emeklisin, otur oturduğun yerde
Hastalan da birde uğraşak senle
Diyo, asla göndermem hastaneye
Ben ne edem ki oğul?

Dua ediyorum şu ev hapsi bitsin
 Bu yaşta baban kavga mı etsin?
Peki tepesi atınca nereye gitsin?
Ben ne edem ki oğul?

Ne var ne yok marketten aldırttı
Kileri dıkabasa iyice doldurttu
Gelecek maaşımı bile kuruttu
Ben ne edem ki oğul?
*
Baba, üzme anamı bil kıymetini
Yaptıkları düşüncesinden demi
Sen bilmiyon mu kadın milletini
Üzülürde, üzmek istemez seni

La oğul,
Sen hep anandan yana oluyon
Bu ince lafları nereden buluyon?
Daha evine gelmeden kovuyon
Anandan da çok sen yoruyon
Ananın kıymetini bilem bari
Biriktirdiğim dırdırını silem bari
           (mahir odabaşı - çorum)

Mahir Odabaşı
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Ne Nimetler Varmış

Beş vakit okunurken ezan
Belki icabet edemedik her an
Ne büyük nimetmiş Allah'ım
Minareler salasız camiler kilitli olduğu zaman

Çarşı pazara çıkıp özgürce dolaşmak
Yorulunca bir çay ocağında buluşmak
Dostlarla dereden tepeden iki lafın belini kırmak
Nimetini hatırlattı, şimdi yasaklı olmak

Haydi, sıkıldıkbir iki market gezelim demek
Raflardaki ürünlerin hepsine elle mek
Sonrada almadan çıkıp gitmek
Nimetini hatırlattı, şimdi gidememek

Semt pazarları, seç beğen 3 kilo 10 lira
Koş koş vatandaş, yoksa kalmaz sana
Sonra da kızıp poşeti boşaltan aksi esnafa
Nimetini hatırlattı, gidemeyip uzak kalma

Ya günümüzde hastalık hastası hastalar
1-2- 3-4 polikinliklerde şifa  arayanlar
Belki de iyileşti gitmeden son zamanlar
Nimetini hatırlar, şimdi korkudan uzak kalanlar

Eşe dosta bolca selam vermek
Gel hele sana bir sarılayım demek
Sonra da bir sofrada  oturup yemek yemek
Nimetini hatırlattı, şimdi kimseye görünmemek

Düğünde, cenazede bir araya gelmek
Sevincine üzüntüsüne el vermek
Bugün sana yarın bana demek
Nimetini hatırlattı, şimdi
gidememek

Allah'ım daha hangi birini sayayım Sana
Varlığında bilemedik,  nankörlük etsin Sana
Tövbe etmek düşer biz aciz kullarına
İmtihan etme bizi Yarab, hastalıklarla

Sen Rahman'sın Sen Rahim'sin Sen Kerim'sin
Biz kulların içini dışını en iyi Sen bilirsin
Azametini de nimetini de sadece Sen verirsin
Bizleri açıkla susuzlukla imtihan etme Allah'ım
           (Mahir Odabaşı)

Mahir Odabaşı
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Ne Olacak Bu işin Sonu Oğul..!

Ormanı tüketiyoruz, çevreyi kirletiyoruz,
Sebzeyi, meyveyi hormonlu üretiyoruz,
Zararını bile bile hepimiz tüketiyoruz,
Ne olacak bu işin sonu oğul..!

Fast food tarzı yemeyi pek seviyoruz.
Kola, cipsi türü şeyleri görünce ölüyoruz,
Paramızın  çoğunu ıvır zıvıra ödüyoruz,
Ne olacak bu işin sonu oğul..!

Yoldan bir taş kaldırmak imandandır diyoruz,
Yola rast gele çöp atmak nedendir, bilmiyoruz,
Uyaran vatandaşları da  pek fazla sevmiyoruz,
Ne olacak bu işin sonu oğul..!

Varsa da,  yoksa da  ders çalışın diyoruz,
Sahip olamadığımızı sizden bekliyoruz,
Monoton  bir  nesil mi yetiştiriyoruz?
Ne olacak bu işin sonu oğul..!

Köyden şehre durmadan  göç veriyoruz,
Üretici iken, tüketici konumuna  geliyoruz,
Kredi kartıyla alışverişi bedava sanıyoruz,
Ne olacak bu işin sonu oğul..!

Mahir Odabaşı
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Ne Olur; Yavrumuzun Mezarını Bulun!

Şimşek çaktı, gök gürledi,
Yağmur yağdı, sel geldi
Setler yıkıldı, evler çöktü,
Ağaçlar dibinden söküldü
Araçlar toptan sürüklendi,
Hayat bir anda felç oldu
Her taraf çamurla doldu
Can gitti, canan gitti,
Mal gitti, mülk gitti
Kırk yıllık birikim bitti
Velhasıl Rize ağladı,
Bütün Türkiye ağladı
Gazeteler manşetten,
‘Afet geliyorum dedi.
Lakin kulak verilmedi’
Diye sorumlulara hatırlatıp;
Yürek burkan görüntüleri,
Bir sonraki afetlerde,
Kullanılmak üzere,
Arşivlere attı.
*
Büyük küçük herkesi ağlatacak,,
En katı yürekleri yumuşatacak,
Acı bir tablo göründü ekranlarda
Bir anne, bir baba haykırıyordu:
‘Malımız gitti, mülkümüz gitti,
Kırk yıllık birikimimiz  bitti.
Üzülmüyoruz, Allah yine verir.
Amma bizim ciğerimizi yakan,
Amansız bir hastalık neticesinde,
Üç yıl önce kaybettiğimiz,
Her an sohbet ettiğimiz,
Israrlı vasiyeti üzerine,
Evimin önüne defnettiğimiz,
Yavrumuzun mezarı gitti’
Yetkililerden tek isteğimiz,
Yavrumuzun mezarını bulun,
Kurda, kuşa yem olmasın,
O daha küçük gece korkar,
Annesiz, babasız kalmasın
Allah kimseye evlat acısı vermesin!
                            (28.08.2010)

Mahir Odabaşı
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Ne Yaptın Hasan?

Kazancı az,
İşi çok zordu,
İyi kötü idare ediyordu
Ama mutlu bir yuvası vardı
Çocukları karşısında el bağlardı
Avradı Hasan’ım yoruluyor diye,
Oturur bebek gibi ağlardı
Bütçeye katkı olsun diye de,
Evde tasarrufu sağlardı

Sonradan görünce bazen bozulur insan
Bu tiplemeye en uygun olan da Hasan

Avradı dedi:
Dinle beni be Hasan,
Biz bize yeteriz, ortaklık işlere bulaşmasan
Hasan dedi: Kadın halinle her şeye karışmasan

Üç ortak, kurdular bir şirket
Çektiler kredi, paralar felaket
Dediler: Elamanlar çalışsın,
Artık biz zevkimize bakalım,
Kırkından sonra şans doğdu nihayet
Beş yıldızlı otellerde çekelim ziyafet
Bir iki derken bağımlısı oldular
Birer tane de dost buldular
Halk tabiri ile kudurdular

Çok fazla zaman geçmedi
Şirket zarar edip içerledi
Çekler, senetler ödenmedi,
İcra gelip kapıyı kilitledi

Üç ortak durdular birbirlerine
Dediler bu başımıza gelenler ne?
Sen – ben derken gerildi sinirler
Hasan öfkeyle, silahı birden ateşler

Sonuç mu?
Hasan hapiste, ortaklar mezarda
Dostlar şimdi başka kollarda

Avradı dedi:
Ben sana demedim mi Hasan
Sonradan görüp te bozulmasan
Ara bakalım dostlarını bulasan

Hasan başını eğdi,
Düşündü bir şey diyemedi

Avradı dedi:
Üzülme be Hasan,
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Her şey özüne döner
Dostların hani neredeler
Ben çilekeş Anadolu kadınıyım
Düşene bir de ben vurmamalıyım
Çocuklarımın hatırına arkanda durmalıyım
Yine de kendine iyi bak, görüş bitti ayrılmalıyım
                              (Mahir Odabaşı / 28.11.2013)

Mahir Odabaşı
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Neden Değişti Bizim Kızlar?

köyde fistan giyerlerdi
mandikten pijamaya zor terfi ederlerdi
gelin oğlanın aklını çelince, büyükşehre geldi
neden değişti bizim kızlar? Görünce yüreğim sızlar

ilk geldiğinde çarşı pazarda yaşmak alırdı
altı ay geçmeden yazmayı atıp, eşarbı yarım bağladı
bir yıl sonra köyden getirdiklerini  torlayıp toplayıp geri yolladı
neden değişti bizim kızlar? Görünce yüreğim sızlar

istediği gibi gezip tozmaya alıştı
sosyeteye arkadan arkaya karıştı
örf  - adetlerini bir bir unutup yozlaştı
neden değişti bizim kızlar? Görünce yüreğim sızlar

ekmeğinden aşından kıstı lüks telefon aldı
sosyal paylaşım sitelerinin içine balıklama daldı
boy boy resimlerini sınırlama koymadan saldı
neden değişti bizim kızlar? Görünce yüreğim sızlar

elinde telefon, kulağında kulaklık, başında gözlük
oh ne güzel, köyden kurtulduk yaşasın özgürlük
hadi canım, bu akşam kafeye gideceğiz, ver bir yüzlük
neden değişti bizim kızlar? Görünce yüreğim sızlar

focebookta doğum yerine büyükşehir yazdı
sen falanın kızı değil misin diyenlere kızdı
bıkmadı usanmadı koca şehri bir bir gezdi
neden değişti bizim kızlar? Görünce yüreğim sızlar

ODABAŞI der, Özgürlük elbet hakkınız
lakin beni çok üzüyor, kökünüzü unutmanız
hele birde baba yurduna tepeden bakmanız
neden değişti bizim kızlar? Görünce yüreğim sızlar

MAHİR der Osmancık - Seki köyündenim.
soyum belli sopum belli köyüm belli..
utanmadım geçmişimden, köyümden..
huyum belli, yolum belli köyüm belli..
neden değişti bizim kızlar? Görünce yüreğim sızlar

(mahir odabaşı - çorum-18.1.2015)

Mahir Odabaşı
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Nerede Benim Vatanım!

Acı acı geliyor trenin sesi
Zeynep’e sardı köyün hevesi
Kuşa yapsan da altın kafesi
Nerede benim vatanım diyor!

Bayram gelince sokaklar tenhe
Şehirlerde yok komşuları gezme
Gel de Zeynep içinden geçeni deme
Kuşlar bile vatanım diyor!

Binersen metroya hızlı gidiyor
Evinde kalanlar acı acı el sallıyor
Çantalar valizler arabaya sığmıyor
Konuştuğum dostlarım vatanım diyor!

Benim dileğim sizden köyümü koruyun
Nerede karnın doyarsa yuvayı kurun
Bayramlarda olsun  birlikte olun
Kuşlar bile vatanım diyor!

Cahil idim şair oldum
Okulu gurbet elde okudum
Yazanlara soru sordum
Nerede benim vatanım diyor!

Açılmıyor camdan perde
Yalnızım koca şehirde evde
Kahrolası şu gurbet elde
Yaşayanlar vatanım diyor!

Zeynep TÜRKOL ( 11.08.2009)

Mahir Odabaşı
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Niye Geldik Bilader?

Sorma, ne işimiz var buralarda diye
Elbet bir işimiz var ki, geldik bilader
Mahallemiz İdlip kan ağlarken böyle
Gözyaşını silmeye geldik Bilader!

Hadi soralım bir, Putin’e – Tramp’a
İzinsiz, ne gezerler bizim bağlarda
Onların ağlattığı çocuklara, analara
Mendil olmaya geldik Bilader!

Dönüp bak hele, şu şanlı tarihimize
Nerelerden geçerek gelmişiz nereye
Gitmesin elimizde ki son kale diye
Nöbet tutmaya geldik Bilader!

Zalim le mazlumu ayırmak için
Garip gurabayı kayırmak için
Ezan için, bayrak için, vatan için
Şehit olmaya geldik Bilader!

42 şehir de, beldede şehitlik var
Maziyi unutmadan atiye kök sal
Doğmamış torunlara kış değil bahar
Bırakmaya geldik Bilader!

Rabbim, Mehmetçik’e güç versin
Mazlumların duası herkese gelsin
Artık dünyada Mültecilik sona ersin
Rehber olmaya geldik Bilader!

Söylenecek çok söz var daha
Lakin havale ediyoruz Allah’a
Darbeler vuruldukça Müslüman’a
Topyekün set olmaya geldik Bilader!

Surçi lisan eyledikse ne olur affola
Yok hakikatı söyledikse değer bula
Nasip olmaz herkese, bu Coğrafya
Değerini bilmeye geldik Bilader!

Odabaşı der, her şehitte yanar içimiz
Aşkı vatan olmayanı hemen geçiniz
Didişmeyi bırakıp ta birliği seçiniz
Bir olmaya geldik Bilader!
         (Mahir Odabaşı - 3.3.2020)

Mahir Odabaşı
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Not Defterim

Herkeste vardır farklı bir düşünce  / Değişir çevre, insan düşünce

*
Şeytana aldanıp dalma oğul, günah deryasına  / Sonra kimsecikler kurtaramaz seni,
boğulursun da

*
Gönül soframa öbek öbek yığıldı gam / Birde sen yük olma ne olur, kaldıramam / Belki
bir sabah, belki de hüzünlü bir akşam / Ecel gelir, çeker giderim ve sen bulaman /
Vasiyetim olsun, arkamdan ağlaman

*
Sanma ki iyi görünen insanlar da mükemmel /  Hayat kamerası bir izlense neler çıkar
neler

*
İnanıyoruz, nefesler sayılı bir gün son bulacak /
Lakin bilmiyoruz, nerede, ne zaman, ne şekilde olacak

*
Dünyaya bir bir gelir insan  / Yine dünyadan bir bir gider insan / Ah bunu bir anlasa
Müslüman  / Kimseyi kırmaz kuzu gibi olur inan

*
Keller ak saçlılara / Ak saçlılar kara saçlılara / Kara saçlılar, gür saçlılara gıpta eder / Ya
hastalıktan saçı dökülen kime gıpta eder?

*
Yemedi içmedi hep tasarruf etti Hasan / Ecel gelince erkenden gitti Hasan / Damatların
zevki sefa etti Hasan

*
Bazen ölümle, bazen amansız hastalıkla sarsılır  / insan / İbret alda sakın kırma kimseyi
Müslüman!

*
Ey kul samimi çalışırken / Ayağına batarsa bir diken / Mutlaka olur yukarıdan görünmez
bir çeken

*
Geriye dön bir bak, nasıl da geçmiş zaman / O kadar zor mu bu anlaman, ey insan?

*
Sevgili evlat, uzakları edemem yakın / Evlilik tercihi yaparken unutma sakın

*
Kötüye iyi demekle kötü iyi olmaz / İyiye de kötü demekle iyi kötü olmaz

*

İzdivaçta gönül bağına girerse gönül / Daha dünya da iken cennete tebdil eder ömür
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*
Koşarak gittiğin yere gün gelir yürüyerek gidemezsin  / Dikkat et ağızdan çıkacak söze,
sonra telafi edemezsin

*
Unutulur adın anılmaz olur / Adresin değişir bulunmaz olur / Her ne olursa ol, ölüm yine
olur /
Sanma ki yaparsın da yanına kar olur

*
İşlerin bolluğunda ilgisizlik / İşlerin dallığında yaratır müşterisizlik

*
Her şeyi yazıp at, kuytu bir köşeye / Belki takdir eden olur gün gelirde / Rahmetli emek
vermiş diye

*
Ne desem bilmem ki ne desem / Anlatabilir miyim, arzu halimi / Artık sukut eylesem

*

Yaş kemale erdikçe bir başka özlüyorum babam seni / Çay ocağında otururken
gördükçe, babasıyla sohbet edenleri

*
Yollar yorduysa dinlenince geçer / Lakin yıllar yorduysa orada söz biter

*
Kardeşim sıkma canını / Nasıl olsa geçer bu hayat /
Ha böyle ha da şöyle / Teneşir tahtasına uzanınca /
Edebileceksen rahat / Gel bana onu söyle

*
Ho de öküz öldür, ho de saban kırdır / İletişim önemli, lakin bıktırır dırdır

Mahir Odabaşı
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Notlar

Annen baban zengin olsa / Tüm serveti sana kalsa / Neye yarar toplumda itibarsızsa

*
Ne dilersen dile, hep hayırlısı olsun / Hayırlı olmayacaksa, boş ver kalsın

*
Hayatın yükünü aldım sırtıma / Birini taşırken biri düşüyor / Düşeni almak isterken, /
Bir de bakmışsın, ömür bitiyor

*
Anlatamazsın ahvalini anlamak istemeyene / Bir ömür amade olsan da, bir günde
oluverir nafile

*
Her önce her sonraya referanstır / Referansta, izlenecek yola esastır

*
Kimi çöpten toplar rızkını / Kimi çöpe atar rızkını / Ahirde sorgu sual olmasa / Denir ki,
adalet bu mu? *çöpe ekmek atmayalım*

*
Kimi kapı, pencere, kimi yazı tahtası kimi eş dost akraba siler / Birinde temizlik olur
diğerinde ise keder / Seni bilmem amma dostum, beni üzer

*
Rıfkı amca, her zor gününde madem yanında /
O halde deme adamcağıza, illa yanımda bulunda / Belki de vardır müsebbibi onunda
Hoşgörü göster ve anla / Çünkü vefasız değildir Rıfkı amca

*
Hey gidi dünya, hey gidi alem / Senin için söylenir bin bir kelam / Ahirinde kesilir son
gelen selam / Bilmem geriye ne kalır ki?

*
Güzelliğine güvenip de girme, sonu hayır olmayan sokaklara,/ Çünkü, güzelliğin
gidince, yalnız kalırsın aynı kaldırımlarda  / ….. /Sonra ağlayarak uzaktan bakarsın,
avcıların yeni avlarına / Keşke keşke dersin, ben anlamadım, şu cahil güzeller anlasa /
Boş hayaller uğruna zalimlere avlanmasa ama nafile

*
Ölenle ölünmüyor güzelim,/ Bırak artık üzüntüyü acıyı / Tut elimden gezelim / Nereye
mi? / Fark etmez

*
Sıkıtılar üstümüze gelse de birer birer / Allah’ın verdiği cana kıymak neyi çözer? / Her
zorluğa rağmen hayat yine de güzel / Canımıza kıymayalım efendiler / İntiharlar adam
öldürmesin / Geride kalanlar üzülmesin

*
Bazen miras ele gitmesin diye / Bazen de akrabalık bitmesin diye / Emmi, dayı, teyze,
hala uşakları / Birleştirilir izdivaçta yolları / Sonra bitmez teh, tüh, vahları  / Zoraki
evlikler olmasın efendiler
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*
Azrail ne rüşvet kabul eder, ne de hediye / Vakit tamam olunca bir saniye kalınmaz
geriye

*
Yol ne kadar uzun görünse de bir gün varılır sonuna / Geri dönüşü olmaz, el sallanır
dünya da kalan dostlara / Lakin kalanlarda elbet bir gün ulaşır menzile / Onlarda son
demde el sallar, geridekilere / Bu devran dünyada hep böyle döner / Akıbet eden
bulurken, gelen gider

*
Her beterin var bir beteri / Ne zaman çocuklar ders çalışmıyor diye üzülsem / Aklıma
geliyor ahlaken daha kötüleri

*
Eş- eşe dedi: Uzat ellerini, yalnız kalmasın ellerim / Ölüm nasıl olsa gelecek, hadi
beraber gidelim

*
Sakın pes etme çalış çabala durmadan koştur, / Kendinden yüksek gördüğün çoğu
insanın İÇİ boştur

*
Aklıma geleni yazıyorum aman KİMSE darılmasın / İyiyse hüsnü kabul görsün KÖTÜYSE
sakın alınmasın

Mahir Odabaşı
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O Günde

O günde,
Gökyüzü erimiş maden olur
Dağlar atılmış yüne döner
Dost dosttan habersiz kalır
Herkes kendi derdiyle meşgul olur
Günahkâr kendini, kurtarmak için
Karısını, kendisini, tüm ailesini
Fidye olarak vermeye razı olur
Lakin beyhude, geçer akçe olmaz
Herkes kendi amelinin bedelini öder
Mearic suresinde Rabbimiz böyle der

Mahir Odabaşı
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O Zaman Bayramlar Bayram Ola

Bayramda neşe, huzur zirvede olmuşsa,
Kırgınlıklar eritilip, dargınlıklar unutulmuşsa,
O zaman, bayramlar bayram ola…

Sadaka, fitre, zekât ehlini bulup verilmişse,
Fakir fukara, garip guraba sevindirilmişse,
O zaman, bayramlar bayram ola…

Çocuklarla kabristana ziyarete gidilmişse,
Beklenen hediyeler sahiplerine verilmişse,
O zaman, bayramlar bayram ola…

Annelerin – babaların hayır duası alınmışsa,
Akrabaların kapısı sılayı rahim için çalınmışsa,
O zaman, bayramlar bayram ola…

Dil tutulup, haramı görünce göz yumulmuşsa,
Yapılan ibadetlerin bedeli, sınırsız umulmuşsa,
O zaman, bayramlar, bayram ola…

Namazlar tam kılınıp, hatimler okunmuşsa,
Gönül dünyası güzelliklerle doldurulmuşsa,
O zaman, bayramlar bayram ola…

Allah’ın emri deyip, sahurdan iftara aç kalınmışsa,
Akşam sofrada yemekten, farklı bir zevk alınmışsa,
O zaman, bayramlar bayram ola…

Öksüzün - yetimin başı şefkatle okşanmışsa,
Anne – babaların kıymeti daha iyi anlaşılmışsa,
O zaman, bayramlar bayram ola…

Suriye’de, Mısır’da yaşananlara ağlanmışsa,
Güzel ülkemin kıymeti, daha iyi kavranmışsa,
O zaman, bayramlar bayram ola…
                 (Mahir Odabaşı – Çorum / 4.8.2013)
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Oğlum Kızım Yeğenlerim

OĞLUM-kızım-YEĞENİM
....... internet başında bana bir tuş kadar yakın
....... lakin tuşa dokunacak parmağa gönül ırak
....... çok mu zor bir telefonla hal hatır sormak?
....... gönül izin vermezse tuşa dokunmaz parmak
....... belki de nasip olmaz sana, son demde tabutumdan tutmak
....... daha da ötesi unutur gidersin, içinden gelmez bir FATİHA okumak

Mahir Odabaşı
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Oğuldan Randevu

OĞULDAN RANDEVU

(Bey torunları çok özledim,
Alo desende, akşam gitsek.
 Tamam, hemen arıyorum.
 Sen hazırla bir şeyler,
 Sakın unutma, torunlar sever,
 Eksik kalmasın yufka ekmek)
*
Alo… Alo. Oğlum,
Selamün aleyküm,
Aleyküm selam
Nasılsın oğlum?
İyiyim, baba
Sen nasılsın?
Çok şükür, canımız sağ.
Torunlarım nasıl?
Gelinim nasıl? Herkes iyi mi?
Çok özledik kerataları.
Herkes iyi. İşiyle meşgul.
Oğlum, akşam size geleceğiz,
Müsait misiniz?
Ee….! Iii…..!
Bugün hanımın günü vardı da baba,
Çok yorulmuştur. Başka zaman olsa
Ben sizi arar, haber veririm
Tamam, oğlum. Torunlarımı öp bizim için
Bak sulu gözlü annenin de çok selamı var.
Öpüyor hepinizi
Sende selam söyle
*
(bekliyor arama yok)

Alo. Oğlum ne yapıyorsun, nasılsın?
İyiyim baba. Siz nasılsınız?
Elhamdülillah canımız sağ,
Birde torunların özlemi olmasa
…………………………….…,
Oğlum, daha… Daha… Nasılsın?
İyiyim baba,  hadi sonra görüşürüz
Bitirmem gereken işler var
(bekliyor davet yok)

*
Alo. Oğlum
Buyur baba,
Nasılsın bakayım?
İyiyim, çalışıyoruz işte,
……………………….,
Oğlum, annen başımın etini yiyo…
Torunlarımı çok özledim diyo
Bu akşam müsait misiniz?
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Yaramazları biraz sevsek
Bi dakka baba, ses iyi gelmiyor(!)
Ya Canım: ‘Babamgil akşam gelelim mi? ’ diyor
Ne diyeyim….Gelsinler mi?
‘Aşkım olmaz. Yarın günüm var
Temizlik-hazırlık yapmam lazım’
Kaç kere aradı, ben ne diyeyim şimdi?
‘Yarın günü var rnış,
Birde çocukların dersi çok muş
Başka zaman bekleriz deyiver…’
Alo… Baba,
Efendim oğlum,
Hani diyorum, başka zaman gelseniz
Yarın hanımın önemli günü varmışta,
Temizlik - hazırlık yapması lazımmış
Hem de çocukların dersi bu ara çokmuş
Anlaşıldı oğul….  Anlaşıldı
Demek GÜN-leriniz, GÜL-lerimizi bitirmişte,
Bizlerin haberi yokmuş…

(baba derin bir ah çeker ve ekler)
*
Bizler güller peşinde,
Evlatlarımız günler peşinde
Zaman nasılda değişti böyle
…………………………….,
Anne baba izin almazdı bizden,
Tak kapıyı çalar geliverirdi birden,
Tabi bizlerde hazırdık her akşam misafire,
Ama şimdikiler diyor:’ Hemen olmaz, başka sefere’
Demek zaman bize uymazsa, biz zamana uyuvereceğiz
Herhalde evladımızın evine, artık randevu ile gideceğiz
Hadi ona da sesimizi çıkarmayıp, eyvallah diyelim,
Lakin bu gidişat hiçte hayra alamet değil, şimdiden bilelim
Ve Alo deyip: ‘BUYRUN GELİN’ olmayınca şoka girmeyelim
Yine de evlattır. Her şeyi bir anda bitirip ortalığı velveleye vermeyelim.
                                                                                                          (Mahir
Odabaşı /04.11.2012)
• Sayın Valimizin konuşmasından esinlenerek kaleme alındı

**
Alo kızım,
Nasılsın iyi misiniz?
Çok şükür baba iyiyiz
Sizler nasıl, annem nasıl?
Akşam gelin YEMEĞİ bizde yiyelim.
Mutlaka bekliyoruz. Tamam mı?
Biraz erken gelinde, fazla oturalım
……………………………………………
  ===========================
’Ayrım olsaydı ben kız çocuklarını severdim’(imza: HZ. Peygamber)
=================================================
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Oğulların Ana Mektubuna Cevapları

(1. oğul)
Ana,  şimdi Akdeniz  sahillerindeyiz,
Buralar çok güzel herkese tavsiye ederiz.
Çocuklar diyor,  ölürüz de asla köye gitmeyiz
Kusura bakma,  çocuklar istemeden biz gelemeyiz!

(2. oğul)
Ana, mektup yazmışsın bize boşu boşuna,
Çünkü daha açarken gitmedi hanımın hoşuna,
Sen idare et artık,  bu sene de yalnız başına,
Kusura bakma, ben hanımı gönderemem ana!

(3. oğul)
Ana,  gönderdiğin mektubu şimdi okudum hanıma,
Dedi bu devirde hizmet eden var mı? ,  Allah aşkına,
Ne olur soğuk su katma bu yaştan sonra, pişmiş aşıma,
Kusura bakma ana,  gönderemem hanımı ben sana  asla!

(4. oğul)
Ana  darılma, vakit bulup ta  mektubunu okuyamadım,
Şimdi okuyunca ne demek istediğini  çok iyi anladım.
Benim hanımdan başka  çağıracak gelin mi bulamadın?
Kusura bakma gönderemem, hanım oralara alışamaz ana!

(5. oğul)
Ana abim söyledi, hizmete bizim hanımı  çağırmışın,
Olur mu öyle şey, doğalgazdan sobalı eve nasıl alışsın.
Birde önceden başlamış günleri var, onlar yarım mı kalsın?
Kusura bakma ana gönderemem, bu sene bizimki kalsın!

(ortak çözüm)
Ana, ana dört kardeş hanımlarıyla  bize geldiler.
Anamızın isteği yerinde,   acil çözüm bulalım dediler.
Bizler  ne yapacağız diye düşünürken,  akılı gelinler verdiler.
Kusura bakma ana, sana hizmete  ancak bacımızı  uygun gördüler!

Mahir Odabaşı
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Oh Yarın Pazar

Oh be,
Yarın Pazar, mesai yok
Sabah kafama göre kalkacağım
Sonra hanım, kahvaltıyı hazırlamış olacak
Zeytin, peynir ekmekle bir güzel doyacağım
Biliyorum, bizim uşaklar yine burun kırıştıracak zeytin peynire
Olsun bende bunu bulamayanlar var deyip, bir güzel fırçalayacağım
Yine mırın gırın ederlerse, anneleri üzülse de sofradan atacağım
Sonra markete gidip bir sağ, bir de sol cenahtan gazetemi alacağım
Ne de olsa para verdim canım, reklamları bile atlamadan okuyacağım
Akşama kadar memlekette hükümetler devirip, hükümetler kuracağım
Hele sınav sistemini bir daha değişmemek üzere tam yoluna koyacağım
Ben böyle boyumu aşan işlere kafa yorarken hanımdan fırça yiyeceğim
Sonra da boş ver bana ne, vekiller kafa yorsun deyip, vaz geçeceğim
Hanım: ‘Ha şöyle siyaseti bırak, işimiz yokta onları mı düşünelim’ diyecek
Gazetelerin bulmaca ekinin birini kendine alıp, diğerini de bana verecek
Ama politika sorusu çıkınca da şu sorunun cevabı neydi? Diye soracak
Hanım, soruyu baştan bir daha okuyacak, ama benden cevap alamayacak
Evde bana siyaset yaptırmaz mısın? Deyip, lafı gediğine koyacağım
Hanım da, yıllardır konuşuyoruz memleket meselelerini çözemedik
Hiç olmazsa şu BULMACAYI adam gibi çözelim diye yalvaracak
Muhtemel ki, bizim pazar yarın böyle geçecek, ya sizin ki?

Mahir Odabaşı
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Okul Bahçesinde Trafolar

trafo tehlikelidir okul bahçesinde,
kaldırılsın diyorsak darılmasın kimse,
patladığında alevler çılgım çılgım dağılır
bir çocuk zarar görse hak katında vebali olur
benim vazifem uyarmak, gerisi başkasına kalır
tedbir alınmazsa, bakarsın bir gün can yakar, can alır!
                                                                                   (13.02.2012)

Mahir Odabaşı
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Okul Müdüre Nikahlı

eş eşe,
personel işe,
şikayet müfettişe,
okul eğitim yöneticisine,
eğitim yöneticisi milli eğitime,
milli eğitim, bakanlığa nikahlı
o halde; olası doğal afetlerde, savaşlarda,
depremlerde, yangınlarda, tatbikatlarda dikkatli olunmalı,
kimsenin burnu kanamaması için her türlü tedbir titizlikle alınmalı
bu kurumlardaki sivil savunma uzmanlarının motivasyonu çok iyi olmalı
eğitim - öğretimin  yanında, temel  afet bilinci için  özverili  katkı sağlamalı
sağlamazsa felaket….. sağlamazsa felaket…… sağlamazsa felaket… ……..!
Ülkemizde afet yaşanmadan, tatbikatlarda bile çocuklarımız ölüyor maalesef!

Mahir Odabaşı
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Okul Müdürleri

kazalar getirmesin telafisiz cezalar diye
velilerimize afet eğitimi vereyim diyorum
lakin resen değil, gönüllü olsun istiyorum
ama ''LET İT BE'' diyen çok olunca üzülüyorum
vesselam sussam içimde kalıyor,konuşsam kızacaklar biliyorum
her akşam haberlerde eften püften kazaları izleyince sinirimden ölüyorum
ya siz? ........................... cevabınızı biliyorum..........................hadi hayırlısı

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Olmuyor Ama

Makam mevki dediğin ne ki,
Bugün var, belki yarın yok
Hâlbuki dostluk olmalı çok
Olmuyor ama

Araya fitne fesat karışıyor
Menfaatler bir yerde çakışıyor
Dostluklar hemencik vızışıyor
Olmuyor ama

Dünde böyle, bugünde böyle
Yalanım varsa darılmam söyle
Hani büyük davalar nerede?
Olmuyor ama

Kendi halimce yazarçizerim
Gök gürlerken, yıldırımı sezerim
İkiyüzlü insanlardan artık bezerim
Olmuyor ama

Herkes herkese çelme atıyor
Eski bohçaları süsleyip satıyor
Sonra bakmışsın zirve yapıyor
Olmuyor ama

Mahir der, gördüm söyledim
Bende sahte dostları öteledim
Vefa semt ismiymiş bilemedim
Olmuyor ama

Mahir Odabaşı
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Olur

Kışın baharı, gecenin nehari
Günahların da tövbesi olur

Çocukluğun saflığı, gençliğin cesareti
Birikimlerin de yorgunluğu olur

Lezzetin acısı, acının lezzeti
Bilinmezlerin akıbeti olur

Zalimin zulmü, mazlumun ahı
Duyarsızlığın da vebali olur

Fakirin gururu, zenginin havası
Cömertliğinde mutluluğu olur

Yaşamın ölümü, ölümün hesabı
Hesabın da cenneti, cehennemi olur

Cahilliğin hatası, yaşlılığın patavatsızlığı
Dostluğun da vefasızlığı olur

Bekârlığın evliliği, evliğin ayrılığı
Çocukların da perişanlığı olur

(Mahir Odabaşı / 22.12.2013)
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Ortadoğu Kaynarken

Ortadoğu
Kaynıyor,
İç savaş;
Irakla başladı,
Mısır, Libya,
Ürdün derken,
Suriye’ye sıçradı
Hangi birine yetişsin,
Güzel ülkem Türkiye!
Herkes bize bakıyor,
Bölgede güçlü abi diye
Araplar çekilmiş kabuğuna,
Dinleniyorlar gölgede yine
Ama yarın ne getirecek,
Hesap edemiyor hiç kimse
…………………………..,
O halde gelin ey aziz millet,
Dua edelim hep birlikte:
Ağız tadımız bozulmasın,
Kardeş kardeşi kırmasın
İç karışıklık hiç olmasın,
Pusuda bekleyen hainler,
Aman aramıza dalmasın,
Analar, babalar ağlamasın,
Çocuklar öksüz, yetim kalmasın,
Bu ülkeye ihanet eden, ömrü billah ağlasın
Cennet ülkem TÜRKİYE bakiye denk yaşasın!
Amin desin hep birden lazı, kürdü, türkü, çerkezi,
Allah’a ulaşsın, kalbi aminlerin hepsi……………!

Mahir Odabaşı
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Osmancık

Dedim:
Koyunbaba köprüsünden geçmişe,
Gürleyikten soğuk su içmişe,
Kandiber kalesine çıkmışa,
Benziyorsun yiğidim,
Söyle nerelisin?
Dedi: OSMANCIK

Dedim:
Tuğla fabrikalarında çalışmışa,
Hayatın zorluklarına alışmışa,
Toplum içine karışmışa,
Benziyorsun yiğidim,
Söyle nerelisin?
Dedi: OSMANCIK

Dedim:
Akşemseddin camisinde namaz kılmışa,
Koyunbaba türbesine varmışa,
Osmancık pirincini de sevmişe,
Benziyorsun yiğidim,
Söyle nerelisin?
Dedi: OSMANCIK

Dedim:
Arafat tepesinde ziyafet vermişe,
Kızıl ırmağın sularına dalmışa,
Sahil kenarında oturmuşa,
Benziyorsun yiğidim,
Söyle nerelisin?
Dedi: OSMANCIK
Dedim:
Dost olabilecek birine,
Göz dikmeyecek yerime,
Bizim memleketteki Mahir’e
Benziyorsun yiğidim,
Söyle nerelisin?
Dedi: OSMANCIK
(M.Odabaşı-16.9.2014)

Mahir Odabaşı
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Osmancık ''yol-köy-kent' Önerim

Büyük fikirlerin temelini küçük fikirler oluşturur. Yıllar önce taşımalı bir okulumuzun
teknolojik tasarım sergisine gitmiştim. Öğrenciler taşıma olduğundan hep köylerden
geliyordu. Sergide sunulan eserlerin ekseri çoğunluğu tarım, hayvancılık üzerineydi.
Yani anne babaların çektiği sıkıntıların teknolojik yolla yok edilip, üstün verim almayı
hedefliyordu. Ümit ediyorum ki, oradan çıkacak mühendis veya başka meslek grubu
hayatında mutlaka onları geliştirecek teknolojik projeler üretecektir. Çünkü o yaşlarda o
yöne kafa yoruyorlardı.

Ta ortaokul lise yıllarında bir öğretmenimiz çocuklar; ‘’ Yarın kaymakam, başkan, vali,
bakan, başbakan olacakmış gibi şimdiden ‘ben olsam’ diye hayaller kurun, kafa yorun,
öneriler karalayın. Yarın aynısı olmasa bile benzerlerinin olacağını mutlaka göreceksiniz.
Çünkü aklın yolu birdir’’ derdi. Ben de o günlerden beri arada böyle farklı konularda
kafa yorar, olamasam da ‘ben olsam’ der bir şeyler karalarım. Neticede ülkede herkes
eleştiriye başlayınca, ben olsam deyip, kendimizi düzeltmeden önce dünyayı bir dakika
da düzeltmeye kalkışmıyor muyuz?

30-40 sene önce  kurduğum hayallerden bazılarının ya aynen ya da yakın olarak
Türkiye genelinde  uygulandığına şahit oldum. Kendi adıma çok ta sevindim. Netice
olarak ister dağdaki çoban Ahmet’ten isterse şehirdeki mühendis Mehmet Bey’den
gelsin, iyi niyetle emek verilen her öneri değerlidir. İster çöpe atılsın isterse gelecek için
rafa kaldırılsın. Bu bağlamda birkaç tanesini paylaşayım. Mesela; ben olsam demiştim;

• Kaldırımlara su borusu döşeyip görme engellilerin elindeki çubuğu vura vura
tıkırtı sesiyle rahatça yürümesini sağlardım diye hayal ederdim.(1990) Şimdi
kaldırımlara engellilere yönelik kabartma taşı döşeme mecburiyeti geldi.
• Bir TIR’a deprem üzerine sarsıntı sistemi kurar ve tırı mini ev haline getirir
okullara çocukların ayağına götürür uygulamalı tatbikat yaptırırdım. (1997) Şimdi
Kızılay Deprem Simülasyon TIR’ı  çıktı Türkiye’yi dolaşıyor.
• Yaşlılara,  evlerinde temizlik, boya badana ve ihtiyaç alımı hizmeti sağlardım.
İmkânı olanlardan ücretini alır sade güvenli hizmet sunardım. (1987) Şimdi çoğu
belediyeler bu hizmeti sunuyor.
• Kimsesiz yaşlılara yönelik evlerine Acil Çağrı Butonu koyar, çok acil durumda
yaşlılar basar ve ekipler gelir. (1997) Bir ilimizde uygulandığını duydum.
• Camilerin ve müştemilatının genel temizliğinin belediyelerin yapması, özellikle
tuvaletlerin, şadırvanların hijyen açısından çok önemlidir diye öneri sunmuş ve eleştiri
almıştım. (1990) . Şimdi çoğu yerde belediyeler yapıyor.
• Belediyeler eliyle planlı programlı kiralık mini evli,  hobi bahçeleri üretilmesi
(2011)  Çorum da yapılacağını basından öğrendim. Şimdiden tebrik ediyorum. İnşallah
olur.
• Huzur evlerine alternatif 1+1 toprağa iki basamaktan ulaşılacak mini ev ve
önünde 30-40 metre bahçeden oluşacak Huzur Köylerinin kurulması. Dolaysıyla 70
sene toprakla iştigal etmiş amcayı, teyzeyi lüks odalar da ölümü beklemek yerine
tekrar toprakla buluşturulmasının sağlanması. He şu Korona virüs döneminde harika
olurdu. (Cimer’e yazmıştım) Bu da bir gün kesinlikle olur diye hayal ediyorum.
• İstanbul köprüsünden şehre gireni mutlaka Kızılırmak kenarından  Koyunbaba
köprüsü yanından geçirmeliyiz. Hiç olmazsa bir dondurma yemeli, iki bardak semaver
çayı içebilmeli gibi. (1981) Osmancık ta Kızılırmak çevre düzenlemesiyle buna yönelik
bir faaliyet yapılıyor diye biliyorum.

30-40 senedir hep hayal ederim. Çoğu mecliste de paylaşırım.  Çünkü Osmancık tarihi
ve coğrafi konumu itibariyle farklı bir ilçe. Üstelik Karadeniz ile İstanbul’un tam
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ortasında olup, tam mola verme yeri. Dolaysıyla böyle bir ilçe için sayısız hayaller
kurulur.  Yukarıda başlığa konu olan ‘’Yol-Köy-Kent’’ önerimde bunlardan bir tanesidir.

1. Osmancık’tan günde 10-15 bin yılda 3-4 milyon araç geçiyor. Her geçen araç
ortalama en az 200 TL bırakabilmeli. İnanın bu zor değil, çünkü biz yemeye içmeye
gezmeye meraklı bir milletiz.
2. Her geçen özel araç Osmancık ta en az  1 - 2 saat kalabilmeli.
3. Bir defa buraya yolu düşen, komşularına, iş arkadaşlarına tabiri caizse yedi
sülalesine reklamını yapabilmeli. Öyle ünü yayılmalı ki  çevre il ve ilçelerden merak edip
arada yemeğe / kahvaltıya gelenlerin sayısı dudak uçurtmalı.
4.  İstanbul'dan yola çıkan da– Artvin’den, Rize’den, Trabzon' dan yola çıkan da
molayı illa burada vermek istemeli. Çocuklar, ne olur orada duralım deyip anne babaya
baskı yapmalı.
5. Alanında Türkiye de tekten olmalı. Epey yerler gezdim daha ben hayalimdekini
göremedim.
6. Güvenlikten hijyene - fiyattan kaliteye Belediye veya ilgili kurum güvencesinde
olmalı.
7. Alanında Uzman - disiplinli - liyakat sahibi - güven veren- tam yetkili dolgun
ücretli ama  sözleşmeli bir Müdür Koordinatör olarak  yönetmeli. Bir bardak su kendi de
içse, yetkili de içse ücretini ödemeli. Toplum nazarında kurumsal güven oluşmalı.
8. Bu dairedeki tüm esnaf buna tabi olmalı. Kurala uymayan anında daire dışına
çıkarılacağını bilmeli. Çalışan tüm  personele müşteri memnuniyeti primi verilmeli ki,
işini işi gibi bilsin ki, yürüyerek değil koşarak gitsin.
9. Yol kenarında dağ eteğinde atıl durumda olan büyük bir alan 100 - 200 dönüm
seçilmeli.(Mevzuatın elverdiği şekilde)
10. Bu alan özel bir mimari - peyzaj içermeli. Kızılırmak'tan alınan su ile suni şelale
oluşturulmalı. Orman ile Kızılırmak arasında yeşiller içinde Cennet misali güllük
gülistanlık bir mekân olabilmeli.
11. Her alana, ayrı kategori de hitap edecek şekilde albenisi olan büfeler konulmalı.
12. Personelden esnafa kadar her bölüm için özel kıyafetler olmalı. Kıyafetine
bakınca hangi konumda olduğu bilinmeli.
13. Özel mimarili Mescid ve bu mescide, sesi sedası, edası, sosyal iletişimi iyi olan
bir imam tercih edilmeli.
14. Çok çeşit yerine bir iki çeşitle bölgede damga oluşturacak, ‘’Osmancık ta YENİR
Denecek’’ Kuru fasulye - pilav - et – tatlı / Osmancık Pidesi / Kebabı gibi lokanta olmalı.
Aşçısı özel seçilmeli ki, bölge adına damga vurulabile.
15. Türkiye pirincinin % 35’ni karşılayan ve ünüyle adından söz ettiren ilçede girişte
tadımlık pilav ikram ofisi olmalı ve bir kaşık tadan lokantaya mutlaka gidip bir tabak da
parasıyla yemeli.
16. Yine bölgeye damgasını vuracak Yöresel Kahvaltı Salonu olmalı.
17. Yanında özel düzenlenmiş - özel giysili-  tarladan tüketiciye - tabiri caizse daha
çamuru kurumamış taze sebze meyve köy pazarı olmalı. Köylü 6 ay emek verdiği bir
traktör  kavunu, domatesi, biberi.  Pazarda başına bela etmemeli. Dolaysıyla yine süt,
yoğurt,  tereyağı, yumurta, sebze vb. kalitesi ve fiyatıyla cazip olmalı ve uğrayan
ihtiyacını almadan gitmemeli.
Köylünün ürünü para etmeli ve büyükşehirlere gitmeli
18. Genel maliyeti düşürmek için kendi elektrik üretimi olmalı. Su, güvenlik, temizlik
gibi  genel giderleri ilgili kurum karşılamalı ki, makul ücret üstün kalite daim ola.
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19. Özel dizayn edilmiş kamelyalar olmalı. İsteyen kendi hazırlığını yiyebilmeli.
Makul kira  ücret, semaver sunulmalı. Sonrasına yorulma ya gerek yokmuş, bir daha
buradan alalım diyebilmeli.
20. Yanında çok çeşitli meyve bahçesi, üzüm bağı olmalı. İsteyen giriş fişi alıp
(örneğin kişi başı 5 TL) içeri girip dalından istediği kadar yiyebilmeli. Yiyeceği en fazla
yarım kilo.
21.  Örf ve adetlerimizi yaşatmak, geçmişimizi geleceğe taşımak adına mini köy
müzesi olmalı.
22. Büyük Kurumsal işletmelerin ayakta kalmasının temeli girdilerin ve çıktıların
hazır değil azami kendi karşılamasıdır. Örneğin yıllık, et ihtiyacı için destekleyici olup
1000 adet oğlak, keçi, kuzu alıp köylüye yetiştirtilmesi veya yıllık bal ihtiyacı için
köylüye teşvik verilip anlaşılması gibi sıralayabiliriz.

Bir örnek,
Adam ailecek memleketine gidecek, Buranın ününü duydu. İstanbul’dan çıkarken
sipariş verdi.  Bir  oğlak fırına ver, şu saatlerde oradayım. İşletmede adam yanında gibi
dört dörtlük hazırladı.  Lezzet harika... Ücret olması gereken makul... Giderken den de
sipariş verip İstanbul’a götürür mü? Aynı oğlağı orada 1500 TL yiyemezken, Osmancık
Yol – Köy –Kent te 1000 TL’ye güvenle yerse,  paralı reklama gerek kalır mı? En ucuz
ve daim reklam olmaz mı? Yol güzergâhında işletmecilik yapan bir arkadaşım, güzel
iletişim, makul fiyat ve güven ile geçen seneye göre işlerinin % 300 arttığını ifade etti.
Çünkü yol aynı, müşteri aynı.

Netice olarak, hiç bir yerli esnaf zarar görmeyecek. Sadece disiplin altına alınacak.
Bireysellik yerine KURUMSALLAŞMA olacak. Yol kenarlarında tabela kirliliği olmayacak.
Peki, isim ne?
*Osmancık---İlçe
*YOL__İstanbul Yolu
***KÖY_KENT_Köylü + Şehirli  Buluşması

       Daha ortaokulda iken top oynayanlara gofret satmış, abisinin yanında bakkallık,
sebzecilik, kestanecilik yapmış, yatılı okurken kâğıt kalem satmış, en önemlisi iyi bir
gözlemci olarak ilçemizle paylaşmak istedim. Takdir etkili ve yetkililerin. Lakin bazı
hayaller için ‘Fakirliğin sebebi yine fakirliktir’ diye de bir atasözümüzün olduğunu da
biliyorum.

Çorumun incisi Osmancık / Gönlümün Birincisi Osmancık
Benim ki sadece naçizane öneri / Araya farklı yorumlar girmemeli

ÖZETİN ÖZETİ:
 Tavizsiz Disiplin  Kesin Güven - Kat'i Hijyen  Makul Ücret  Memnuniyet Reklamı
 Geri Dönüşüm  Onlarca Aileye İş Aş  Kazanacak, hem Yolcular hem de
Osmancıklılar, Arkadaş!

Mahir Odabaşı
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Ostim'de Patlama

Marmara’da yaşanan depremlerden,
İstanbul’da can, mal alan sellerden,
Rize’yi yasa boğan heyelanlardan,
Davutpaşa’da 24 kişiye mezar olan,
Havai fişek atölyesindeki patlamalardan,
Bursa’daki, Zonguldak’taki göçüklerden,
Eskişehir’deki, Konya’daki çöküklerden,
Adana’da gazeteci öldüren üst geçitlerden,
Adını sayamadığım küçük küçük ihmallerden,
Toplum olarak gerçekten ders alınabilseydi,
Tedbir için biraz daha hassas olunabilseydi,
Belki de Ostim’de patlama olmayacaktı,
Yirmi tane masum insan  ölmeyecekti,
Her birinin ocağına ateş dolmayacaktı,
Anaları, babaları perişan olmayacaktı,
Çocukları, eşleri boynu bükük kalmayacaktı,
Velhasıl mekanlar ayrı, olaylar aynı olmayacaktı,
Güzel ülkemin insanları, acı haberleri duymayacaktı..!
                                                                  (06.02.2011)

Mahir Odabaşı
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Oturdum Sabaha Kadar Ağladım Hanım!

Ebediyete gidişimiz beraber olsun derdin,
Şimdi beni ortada bırakıp, çekip  gidiverdin
Merak edersen,  bensiz ilk gece  neyledin?
Oturdum sabaha kadar, ağladım HANIM!

Mutfaktaki bulaşıklara dokunmadım,
Salondaki, döküntüleri kaldırmadım
Kapının ziline basanlara aldırmadım
Oturdum sabaha kadar, ağladım HANIM!

Balkona oturup  geldiğin yollara baktım,
Yalnızlık çok zormuş  içimi  ne biçim yaktın.
Sorarsan, bensiz ilk gece neler yaptın?
Oturdum sabaha kadar, ağladım HANIM!

Benim için bir yıldızdın, zamansız kaydın,
Keşke giderken beni de yanına alsaydın
Sorarsan sensiz ilk gece, neler yaptım?
Oturdum sabaha kadar, ağladım HANIM!

Mahir der, yaşarken bilinmeli  kadri kıymet,
Ölünce methiyeler yazsan, inan boşa zahmet
Sensiz geçen ilk gece, sonrası içinde felaket,
Oturdum sabaha kadar, ağladım HANIM!
                                                 (29.09.2010)

Mahir Odabaşı
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Öğretmenim....!

‘’ÖĞRETMENİM! ’’

Öğretmenim;
Bir çiçek yetiştirdim,
Aldım sana getirdim,
Bundan sonra sana emanet.
Aman darılma isteklerime,
Ana yüreği dayanmıyor işte,
Dikkat ette çiçeğim solmasın,
Soğuklarda üşütüp hasta olmasın,
Cesur olsun da, korkak olmasın,
Kendine güvensin, pısırık kalmasın,
İlimden irfandan daim nasibini alsın,
Güvenilir olsun, dolaşık olmasın,
Dürüst olsun, ahlaksız olmasın,
Çalışkan olsun, tembel kalmasın,
Çağa ayak uydurup, ufku hep açık olsun,
Avrupa’nın ilmini, fennini gecikmeden alsın,
Ama milli örf ve adetleri özünde kalsın,
Vatanı sevsin, hizmette geri durmasın,
Bilmeden düşmanın safında yer almasın,
Sakın ha, Yurduma ihanette bulunmasın,
Yapacağı işlerde, hep mükemmeli arasın,
Tok gözlü olsun, fırsat bulunca çalmasın,
Yangınlara kar olsun, muhtaçlara var olsun,
Doğal afetlere hazırlıkta aman fire vermesin,
Konu vatan olursa, canını asla esirgemesin,
Ezanın - bayrağın kadri kıymetini bilsin,
Türkiye Cumhuriyetini gönülden sevsin,
Büyüğünü tanısın, küçüğünü candan sevsin,
Kendinde olan bilgiyi, çevresine de versin,
Sağlığına dikkat etsin, kendini çürütmesin,
Uyanık geçinip, saman altından su yürütmesin,
Adil olsun, adaletten hiç taviz vermesin,
Makam sahibi olunca, vatandaşa sırt dönmesin,
Mükafata hep yakınlarını layık görmesin,
Cezayı hak etmişse, yakını olsa da versin,
İşinin ehliyse, düşmanı olsa esirgemesin,
Mazlumun elinden tutup, zalimin hasmı olsun,
Gerçek çevreci olsun, yeşile kıymasın,
Hayvanları hep sevsin, onlara vurmasın,
Daim tedbirli olsun, zarar görmesin,
Sabırlı olsun, birden gönül kırmasın,
Anlamadan dinlemeden gönül koymasın,
Çalışanı takdir etsin, aman egoist olmasın,
Düğünde, cenazede sorumluluğunu bilsin,
Mutluluğu da, acıyı da paylaşıversin.
Vaktinde işine gidip, vaktinde evine gelsin,
Aile müessesini koruyup, kıymetini bilsin,
Çocuklarına sahip çıkıp, kol kanat gersin,
Öksüzün, yetimin başını okşayıp sevsin,
Elden, etekten düştüğümüzde bizleri hor görmesin,
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Bizler ölünce unutmayıp, mezarımıza ziyarete gelsin,
Ana- baba dostlarını terk etmeyip, kendi dostu bilsin,
Ben cahilim öğretmenim, elimden başka ne gelsin,
Bağışla beni öğretmenim, çok şey istedimse senden,
Ama bu çiçek bir gün diken olursa ne ederim ben,
Söyle öğretmenim, diken olursa ne ederim ben…!
Dünya zindan olur, üzülürüm, yaşayamam, biterim,
Eğer buna sen sebep olursan, inan beddua ederim.
O halde öğretmenim, ben-sen- toplum el ele verip,
Bu çiçeği ve tüm çiçekleri kurutmadan büyütelim,
Artık nesil bozuluyor tezini, hep beraber çürütelim,
Çürütelim ki; gelecek günler daha aydınlık olsun,
Düşmanlar kahrından çatlarken, dostlar mutlu olsun….
Artık ben gidiyorum öğretmenim, yolunuz açık olsun,
Dileklerim unutulmasın, gönlünüzde bir yer bulsun,
Yağacağınız hizmetlerde, Tanrım yardımcınız olsun,
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ, KUTLU OLSUN…!
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN…!

Mahir Odabaşı
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Ölebilirsin

Sahillerde gezerken, denizlerde yüzerken
Hiç hesapta yokken, Azrail gelirse ölebilirsin

Bütün kaygılardan arınırken, sahnede salınırken
Hiç hesapta yokken, Azrail gelirse ölebilirsin

Hastaya refakat ederken, taburcu olup giderken
Hiç hesapta yokken, Azrail gelirse ölebilirsin

Afetlerde stok yaparken, verilene beş katarken
Hiç hesapta yokken, Azrail gelirse ölebilirsin

Sınavlara hazırlanırken, kötü geçti diye ağlarken
Hiç hesapta yokken, Azrail gelirse ölebilirsin

Dedi kodu yaparken, yalan yere çamur atarken
Hiç hesapta yokken, Azrail gelirse ölebilirsin

Aday olacakken, sandıkta umduğunu bulacakken
 Hiç hesapta yokken, Azrail gelirse ölebilirsin

Nikâh masasına oturacakken, evetle uçacakken,
Hiç hesapta yokken, Azrail gelirse ölebilirsin

Televizyona bakarken, haberleri kafaya takarken
Hiç hesapta yokken, Azrail gelirse ölebilirsin

Gazeteyi okurken, hayatı ilmek ilmek dokurken
Hiç hesapta yokken, Azrail gelirse ölebilirsin

Yangınları söndürürken, hileyi doğruya döndürürken
Hiç hesapta yokken, Azrail gelirse ölebilirsin

Başını yastığa koyarken, hayal meyal kurarken
Hiç hesapta yokken, Azrail gelirse ölebilirsin

Emeklilik dilekçeni yazarken, ikramiye hesabı yaparken,
Hiç hesapta yokken, Azrail gelirse ölebilirsin

Çarşı pazarda gezerken, gürültüden bezerken
Hiç hesapta yokken, Azrail gelirse ölebilirsin

Çarşıda gezerken, çocukların dırdırından bezerken
Hiç hesapta yokken, Azrail gelirse ölebilirsin

O halde, gönül kapısını sakın kapatma,
Davetsiz misafire düşman olup atıp tutma
Benden söylemesi sen yine besmelesiz çıkma
Hiç hesapta yokken, Azrail gelirse ölebilirsin
Duruma göre AĞLAYABİLİR.. GÜLEBİLİRSİN
                                                       (Mahir Odabaşı-09.11.2012)
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ölüm İlan Tahtası

Şehir: çorum
İlçe  : merkez
Yer   : ulu cami
Mevzu: ilan tahtası
Mesele: saltanat
………………………………..
Erken rahmetli olan,
Panoda alır baş köşeyi
Ya öğlen, ya da ikindi
Bekler defnedilmeyi.
İlan tahtasında mevta,
Kısa bir saltanat sürer
Çünkü; kimin annesi,
Kimin babası, kimin oğlu,
Kimin kızı, kimin amcası,
Kimin dayısı, kimin halası,
Kimin damadı, kimin eşi…
Olduğunu cümle alem görür
Öğle / ikindi  vakti sonrası
Cenaze namazı kılınır avluda
İster zengin ol, istersen fukara
Saltanat bu, işte bu kadar burada
Çünkü yarın gelecek yeni konuklara
İster istemez, yerini vermelisin,
Bunun için akşam namazı öncesi,
İlan tahtasından silinmelisin…
*
İlan tahtasının dili olsa konuşsa,
Bu zamana kadar bu tahtada
Kimler ilan edildi, daha kimler edilecek,
Her Çorumlunun  süreceği bu saltanat,
Belli ki kıyamete kadar devam edecek..!
*
Ne dersiniz?
Bir nebze  düşünelim mi?
Bakınız, ölüm ilanımız bile sadece iki vakit,
O halde  gelin dostlar, daim sevelim sevilelim,
Gönül kırmadan, bugünden yarına her vakit…..!

Mahir Odabaşı
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Ölüm Meleği Gelirde

Kimseyi kırma,
Ölüm meleği gelirde, helalleşemezsin

Hep dünyaya dalma,
Ölüm meleği gelirde, yetişemezsin

Yetimi öteleme,
Ölüm meleği gelirde, çekemezsin

Anne-babaya iyi bak,
Ölüm meleği gelirde, bulamazsın

İbadetini aksatma,
Ölüm meleği gelirde, telafi edemezsiz

Zekâtını ver,
Ölüm meleği gelirde, veremezsin

İsraf etme,
Ölüm meleği gelirde, iktisat edemezsin

Borcunu öde,
Ölüm meleği gelirde, ödeyemezsin

Kul hakkı yeme,
Ölüm meleği gelirde, affettiremezsin

Herkese selam ver,
Ölüm meleği gelirde veremezsin

Hep ben bilirim deme,
Ölüm meleği gelirde, bilemezsin
                           (Mahir Odabaşı / 23.01.2013)

Mahir Odabaşı
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Ölüm Raporu

Yanma,
Kanser,
Yaşlılık,
İntihar,
Boğulma,
Kalp krizi,
Şeker krizi,
Yüksek ateş,
Trafik kazası,
Beyin kanaması,
Yüksek tansiyon,
Böbrek yetmezliği,
……………………………….
Aklı erenler derki;
Yan yana çizilmiş üç çizgi,
Biri insan, biri ecel, biri emel
İnsanoğlu emeline ulaşmak için,
Gece  gündüz   mücadele  eder.
Ama heyhat, nafile
Çünkü şu bir
Acı gerçek ki,
Hiç hesapta yokken,
Ecel çizgisine takılırda
Emeline kavuşamadan gider.
Dostları, zavallı Emel’siz gitti der
Aslında  her ölümde vardır bir sebep,
Böylece Azrail arka planda, unutulur hep!
                                (03.12.2010-24.50)

Mahir Odabaşı
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Ölümün Gizliliği

Mahallemden,
Komşularımdan,
Okulumdan, iş yerimden,
Memurumdan, amirimden,
Kısaca her yerden,
Her gün ölenler var
Ölüm o kadar yakın,
Ölüm o kadar gerçek,
Cenaze salası  dinlerken,
Ne kadar öleceğiz desek,
İnsan yine de zannediyor
Sanki en son kendisi ölecek
Bu da Allahın bir nimeti olsa gerek
Yoksa dünya hepimize zindan olur,
Ne zaman, nerede, nasıl öleceğimizi bilsek!
                                               (13.01.2012)

Mahir Odabaşı
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Ölür..!

Şu fani alemde;
Ameleler ölür, ustalar ölür
İşçiler ölür, patronlar ölür
Memurlar ölür, amirler ölür
Katipler ölür, hakimler ölür
Avukatlar ölür, savcılar ölür
İmamlar ölür, müftüler ölür
Polisler ölür, askerler ölür
Hemşireler ölür, doktorlar ölür
Öğrenciler ölür, öğretmenler ölür
Teknisyenler ölür, mühendisler ölür
Azalar ölür, muhtarlar ölür
Vekiller ölür, asiller ölür
Başkanlar ölür, başbakanlar ölür
Reisler ölür, cumhur reisler ölür
………………
Vesselam;
Dün geçti,
Bugün geçiyor
Yarın elbet geçer
Savaşlar yerine, barış olursa
Dünya büyüktür herkese yeter.!
                (23.11.2010-02.00)

Mahir Odabaşı
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Öyle Hatırla

Güleryüzlü, doğal, sevecen
Fırsat bulduğunda gezen
Olacakları önce sezen
Vakitsiz gidersem
Öyle hatırla!

Eşi dostu hiç satmayan
Lafina yalan katmayan
Yazdığı, kimseye batmayan
Geldiğinde son an
Öyle hatırla!

Yediği ekmeği unutmayan
Garibi görünce somurtmayan
Zalime, kalemiyle iyice vuran
Vakit olduğunda tamam
Öyle hatırla!

Haddini hesabını bilen
Haklı olduğu davada eğilmeyen
Zamanı geldiğinde mutlak diyen
O da olursa önden giden
Öyle hatırla!

Tanışan, konuşan, çalışan
Toplum adına hep karışan
Söyledikleri kolay anlaşılan
Çıktığında bedeninden bu can
Öyle hatırla!

Afetler için reçete veren
İster ki yaşanınca hiç olmasın ölen
Lakin pek olmaz sağ iken dinleyen
Kendi de giderse afetlerden
Öyle hatırla!

Odabaşı yazar, çizer, karalar
Düzelmez gönlündeki yaralar
Son dem de Musalla taşına koyarlar
"Nasıl bilirsiniz?" Diye sorarlar
Beni yakınen tanıyan dostlar
Öyle hatırla!
#12.5. 2020-Mahir Odabaşı

Mahir Odabaşı
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Öz Kabuk

Kimi gerçekten öz,
Kimi sahteden kabuk,
Hele bir düşmeye bak,
Öz yanında dururken,
Sahteler nasıl kaçar çabuk+

Mahir Odabaşı
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Öze döner miyiz

giyim ayrı, kuşam ayrı
sokakta ki yaşam ayrı
örf adet kalmadı gayrı
bilmem öze döner miyiz?

Mahir Odabaşı
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Özledim Çok Özledim 1

Karasabanla çift sürmeyi,
Beygir yavruna binmeyi,
Hormonsuz doğal meyveyi,
Özledim çooook özledim…!

Sap üstünde giden düveni,
Aferin oğlum diye  seveni,
Öküze kızıp destursuz söveni,
Özledim çooook özledim…..!

Anadutla patoza sap vermeyi,
Dirgeni, yabayı, öğünde reyi,
Yığınların dibinde dinlenmeyi,
Özledim çooook özledim……!

Harara saman basmayı,
Ağaca sarmış asmayı,
Camdan bakan yosmayı,
Özledim çooook özledim……!

Toplu olarak güze gitmeyi,
Şapşallarla üzüm çekmeyi,
Kazanlarda pekmez etmeyi,
Özledim çooook özledim……!

Irgatlarla tarlaya gitmeyi,
Değirmende buğday öğütmeyi,
Ekin çuvalları üzerine yatmayı,
Özledim çooook özledim……!

Kırlarda gezerek radyo dinlemeyi,
Çalan türkülere eşlik eylemeyi,
Sonra gidip ağaç dibi bellemeyi,
Özledim çooook özledim….…!

Hayvanlardaki keleğin tıkırtısını,
Odun ateşinde pişen sütün fıkırtısını,
Zorluklar olsa da, zamanın sıkıntısını
Özledim çooook özledim…………..!

Karaçamdan sulu soymuk yemeyi,
Atılan tüfekten gelen gümlemeyi,
Avcılardan palavra dinlemeyi,
Özledim çooook özledim…..!

Karda kızak kaymayı, kurda tuzak kurmayı,
Dağda tavşan vurmayı, sonra da kavurmayı
Sofraya  da İmamı, öğretmeni  çağırmayı
Özledim çooook özledim………………!
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Özledim Çok özledim 2

Nişanda ağırlık dağıtmayı,
Düğünde takıyı bağırtmayı,
Damada da yumruk atmayı,
Özledim çooook özledim..!

Yapılan yağmur duasını,
Keşkek kazanının karasını,
Toplanan giderler parasını,
Özledim çooook özledim……!

Dağda kalas biçmeyi,
İsli demlikten çay içmeyi,
Ormancı görünce kaçmayı,
Özledim çooook özledim……!

Saçtaki sıcak yufka ekmeği,
Peynirli, katıklı yağlı bükmeyi,
Tastla ayranı kafaya dikmeyi,
Özledim çooook özledim……!

Kahvede toplu oturmayı,
Çaya bisküvi batırmayı,
Hesabı yumurtayla yatırmayı,
Özledim çooook özledim……!

Kirmanla ipleri eğirmeyi,
Sahura kaldırmak için bağırmayı,
Randevusuz  iftara çağırmayı,
Özledim çooook özledim……!

Kerpetenle çektirdiğim dişimi,
İşe-güce isyan etmeyen eşimi,
Heyecanla beklenen seçimi,
Özledim çooook özledim……!

Kedileri, köpekleri,inekleri, biçikleri,
Koyunları, kuzuları, tekeleri, keçileri,
Tavukları, horozları, atları, eşekleri,
Özledim çooook özledim……!

Traktörle sıkışarak şehre gelmeyi,
Hediyelik çıkıları yerine vermeyi,
Bir gece yatıp, sonra geri dönmeyi,
Özledim çooook özledim……!
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Özledim Çok Özledim 3

Gaz lambasında ders çalışmayı,
Birinci olabilmek için yarışmayı,
Evde darılıp, sınıfta barışmayı,
Özledim çooook özledim……!

Hoca mektebinde okumayı,
Tezgahta allı fitilli dokumayı,
Yunakta külle donları yıkamayı,
Özledim çooook özledim……!

Gazete kağıdı kaplı defteri kitabı,
Anamın çuvaldan diktiği çantayı,
Okul için odun kestiğim baltayı,
Özledim çooook özledim……!

Ahırda kemire kürümeyi,
Sokaklarda çamurda yürümeyi,
Sınav derdi olmadan büyümeyi,
Özledim çooook özledim……!

Bayramlarda camide el öpmeyi,
Kabristana cemaatle  gitmeyi,
Her mezara ayrı dua etmeyi,
Özledim çooook özledim……!
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Özledim Çok Özledim 4

Düzlükte toti çevirmeyi,
Basmancakla  yürümeyi,
Gelmeyeni tutup sürümeyi,
Özledim çooook özledim..

Değnekten ata binmeyi,
Tahtadan kılıç çekmeyi,
Çötlenden su içmeyi,
Özledim çooook özledim……!

Harmanda dikme oynamayı,
Körebede gözleri bağlamayı,
Geç kalınca korkudan ağlamayı,
Özledim çooook özledim……!

Amudu, elmayı taşlamayı,
Kalan cevizleri başaklamayı,
Görenlere konuşmayı yasaklamayı,
Özledim çooook özledim……!

Derede kumlarla oynamayı,
Suyla sevgiliye mektup yollamayı,
Efkarlanınca rahatça ağlamayı,
Özledim çooook özledim……!

Bağda bahçede ateş yakmayı,
Közlenen mısıra, nohuda bakmayı,
Çekirdeği süpürge çöpüne takmayı,
Özledim çooook özledim……!

Soğukta belendiğim sıcak toprağı,
Dalından taze yediğim asma yaprağı,
Sokuda keşkek dövdüğüm tokmağı,
Özledim çooook özledim……!

MAHİRİM bitmez bendeki bu sevda,
Şehri tüm verseler değişmem sana
Eskiyle yenileri bir bir kıyasla,
Eskinin samimiyetini özledim,
Çok…. Çooooook…. Özledim!
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Özü Tanımadan

Özü tanımadan, kabuktan ATMAYALIM,
Pişmiş aşa, bilerek soğuk su KATMAYALIM,
Dostlarımızı, menfaatimiz için SATMAYALIM,
Hayat, kader çizgisinde gider, UNUTMAYALIM!
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Peygamberimiz

evini süpürür
deveyi bağlar
koyunu sağar
hayvanına ot verir
söküğünü diker
çamaşırını yamar
herkese selam verir
ayrımsız yemek yer
köleyi efendiyi bir tutar
siyahı- beyazı aynı tartar
adaleti ön plana katar
davete icabet eder
hayvanlara verir değer
çocuğa bile taziyeye gider
kime iyilik edeyim diyene,
annene, annene, annene der
kadına verir üstün değer
sonra babaya döner
yaşlıları över
hulasa;
yüzü güzel
sözü güzel
özü güzel
huyu güzel
kaba değil,
saygısı özel
hizmetçisine de eder hizmet
merhamet mi, onda merhamet
bedduaya değil, duaya der rağbet
Ya Rasüllullah seni tam örnek alamadık
ne olur bizleri de affet!
mahşerde merhamet et!
(mahir odabaşı)
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Pideyi Kim Yaptıracak  Bebe mi  Baba mı

Bugün pazar herif, çocuklar da evde
Güzel bir ıspanaklı pide yaptıralım mı?
Olabilir  hanım, çoktan yemedik bilirsin
Ben içini hazırlarken, sende hazırlan istersen
Kalabalık olur, sıra beklemezsin erken gidersen
Hanım çocukları uyandırıp ta tepsiyi bi göstersen
Onlar çocuktur, gençtir uyusunlar dokunma hele
Sen ayaktasın bi çırpı gidip te yaptırıver  be..
Anladıkta birde biz onların gününü görsek
Hiç olmazsa ayda yılda bir pidelerini yesek
Duymadın mı eski kanıyı koca öküzler çeker
Çok konuşu yon herif, hadi gidip te yaptırıver
Tamam tamam ver tepsiyi, gidiyom a..!
Ne olacaksa bu gidişle memleketin sonu
Bunlar bu kadar olursa, onların ki ne olu?
Allah aşkına bizim hiç mi canımız  yoktu?
Gençlikte babamızın pidesini  yaptırdık,
Yaşlılıkta bebemizin pidesini yaptırıyoruz
Birde sofraya geliver diye yalvarıyoruz!
Bu nasıl bir gençliktir  bilmiyoruz
Eskinin hizmetini  mumla arıyoruz
Yetiştirirken nerede hata yapıyoruz,
 Bir türlü ANLAMIYORUZ……!
                                    (/29.03.2012)
* yaşanan bir olaydan uyarlanmıştır.
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Pşetin Ağzını Sıkı Bağlama Kızım

hanım kızım;
çöpe atacağın poşetlere dikkat et,
aman ağızlarını pek sıkı bağlama
çünkü onu da açmaya çalışanlar var
sen  ekmeği bayat diye çöpe atarken
senden sonraki alıp, çorbasına katar
öyle farklı bir dünya ki, bu dünya,
zengini var, fakiri var, miskini var,
kibirlisi var, mütevazısı var
sağlamı var, sakatı var,
hırlısı var… hırsızı var
vesselam; var.. var.. var
ama ortak bir nokta daha var,
o da her asır halden anlayacak arar
aranan bulunursa bazı belaları savar
                                    (27.03.2012)
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Raporlara Geçer Cinayet

Evlenirken bir ömür diye imzalar atılır
Ömrün sonuna gelmeden yoldan sapılır
Gök gürler, akıl tutulur tetiğe basılır
Raporlara geçer KOCA CİNAYETİ

Trafikte hiç bir kural tanımaz
Gaza basınca freni bulamaz
Ölenlerin ahı yerde kalmaz
Raporlara geçer TRAFİK CİNAYETİ

Çok kazanma hırsı gözünü bürür
İş güvenliği masrafı cebinde durur
Küçük bir ihmal de onlarca can alır
Raporlara geçer İHMALKÂRLIK CİNAYETİ

Depremlerden depreme gündeme gelir tedbir
Bireysel bilinçlenme kaç kişide yok, kim bilir?
Fay hattı oynar, zemin sallanır, binalar devrilir
Raporlara geçer AFET CİNAYETİ

Bazıları gündüz külahlı, gece silahlı gezerler
Caddeleri, sokakları, binaları darmadağın ederler
İki de bir oyuna gelip, ateşe körükle giderler
Raporlara geçer TERÖR CİNAYETİ

ODABAŞI yazmaktan bıktı, usandı artık
Kâğıt üzerinde kalacak planları yırtın artık
Cinayetler bitsin de, bu şiirde son olsun artık
Raporlara geçmesin hep AYNI CİNAYETLER
Analar - babalar - çocuklar ağlamasın BEYLER!
                                  (M. Odabaşı / 12.10.2014)

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Rüyadaki ses

Bir ses geldi kulağına mest eyledi
Sesi takip edeyim derken
Birden uykudan uyanıverdi
Keşke rüyam gerçek olsa dedi
Geri uyumaya devam eyledi
O sesi özledi… Özledi…
Ama bir daha gelmedi
Acaba o ses neydi?
Hala bilemedi
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Saçaklar Çocuk Öldürmesin

Çatıda kar, buz var
Bir kütle başa düşse, insanı parçalar
Bunun için Çorum’daki tüm okullarda:
‘Saçak altında durmayınız’ uyarısı yazar:
Ne olur, saçak altında oynamayın çocuklar,
Örnek olun öğretmenler, analar – babalar
Geri gelmiyor bir hiç uğruna gidenler
Feryadı figan ediyor dünyadakiler
Saçaklar bebek öldürmesin,
Saçaklar çocuk öldürmesin,
…………………………………,
Onlarında güvenli yaşamaya hakkı var,
Bu hakkı çok görmeyelim, yetkili amcalar..!
                                                           (Mahir Odabaşı / 05.03.2012)
Not: Erzurum’da buz düşmesi sonucu bir çocuk öldü
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Sağdaki - Soldaki Melek ve Namaz

Namaz dinin direği, müminin bineği
Ezanlar okundu cami dibinde duymadı
Kul sabah namazını vaktinde kılmadı

Her insanın sağında solunda vardır melek
Vakit çıkınca soldaki ceza yazmak ister direk
Sağdaki rica eder,  öğlene kadar erteleyek

Öğle vakti gelir yine kulda bir hareket yok
İkindi, akşam, yatsı derken sabaha zaman çok
Lakin kul dünyaya dalmış, namazda gözü yok

Sabah namazı vakti girince yapacak bir şey yok
Soldaki beklerken, yaz artık cezayı der sağdaki melek
Belki kılamadıklarını kaza eder niyetiyle bekleyerek
Yazdırmadım ceza, yatsı sonuna kadar engelleyerek
Lakin artık yüzüm kalmadı arkadaşım sağdaki melek
Yaz bu kulun cezasını gitsin CEHENNEME inleyerek

Dinle beni mümin kardeşim,  inan bu işin şakası yok
Namazı vaktinde KILMAK GEREK yoksa cezası çok
Yaşlanınca kılarım dersen, unutma ömrün garantisi yok
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Sahte Dostlar

Kimileri saman altından su yürütür,
Dost görünüp de kin büyütür
Akşam söylediğini sabah çürütür
Sahte dostlar, sahte dostlar!

Selam verirse menfaati vardır,
idealleri varsa,  o da para puldur
Dikkat et bunlarla samimiyeti kaldır.
Sahte dostlar,  sahte dostlar!

Düşersen gerçek yüzünü anlarsın,
Açık verdiysen elbet yanarsın,
Her abi diyeni kardeş mi sanarsın
Sahte dostlar, sahte dostlar!
                                          (14.02.2002)
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Sakın Maske Takma(!)

‘’SAKIN MASKE TAKMA - TAKARSAN DA YANLIŞ TAK (!)

Değerli dostlar,
Farklı konularda yüzlerce makale, şiir kaleme almış biri olarak bu noktada da kalemime
biraz güveniyorum. Lakin Korana virüs ’ün ülkemizde görülmeye başladığı mart ayından
bu tarafa onlarca makale yazabilecek şekilde konu olmasına rağmen bir tek makale
yazmadım. Bunun kendimce sebepleri var. Çünkü bir konuda makale yazacağınız
zaman o konu hakkında sizin bilinenlerin dışında daha farklı katkı sunmanız gerekir.
Yoksa okuyucuyu boşa meşgul etmektir. İşte bu bağlamda tabiri caizse 2020’nin
başından beri Koron virüsle yatıyor Korona virüsle kalkıyoruz. Sosyal medyadan
tutunda televizyon kanallarının hepsinde aşağı yukarı bu konular işleniyor. Okuluna
gitsek inanın bu kadar bilgi sahibi olamazdık diye düşünüyorum.

Peki, bu kadar gündemde olmasına rağmen yakından uzaktan gencinden yaşlısına bu
ölümcül hastalığa yakalanan ve ahirinde hastane köşelerinde ıstırap çeken bazen de
yaşam mücadelesini kaybedip hayata veda eden insanları görmemize, duymamıza
rağmen niçin bu kadar duyarsız olabiliyoruz?

Özellikle Sağlık Bakanımız, Sayın Fahrettin Koca Bey’in, ilk günden bugünlere kadar
‘Maske – Sosyal Mesafe- Hijyen’ diye uyara uyara Anadolu tabiri ile dilinde tüy bitti. Hiç
mi tesir etmiyor, devlet büyüğü olarak hakkı geçer diye hiç mi düşünemiyoruz da, hala
nasıl duyarsız olabiliyoruz?

İl’in-İlçe’nin ücra köyünden kalkıp çarşı pazara gelmiş, maske takmamış veya ceza
yazarlar korkusuyla cebinde taşıdığı 3 aylık maskeyi yanlış takmış 80 yaşındaki Ahmet
emmiye, Ayşe teyzeye hiç kızamıyorum. Anladığı dille uyardığınız zaman ‘Haklısın
yavrum, biz cahiliz’ deyip hemen uyguluyor. Lakin gerek resmi kurumlarda gerekse
çarşı pazarda gördüğüm eğitimli bir kısım insanların işi hafife alıp, maske takmadığını –
sosyal mesafeye hiç dikkat etmediğini hatta dikkat edenleri ‘’Ecel gelmiş cihane baş
ağrısı bahane, ne korkak adamsınız’ deyip âdete ayıpladığını görmek gerçekten üzüyor
insanı ve acaba nerede hata yapıyoruz diye kara kara düşündürüyor insanı.  Ve bana
bir yabancının ‘’İnsanları güçlü kılan yedikleri değil hazmettikleridir. İnsanları zengin
kılan kazandıkları değil muhafaza ettikleridir. İnsanları bilgili kılan diplomaları değil
ihtiyaç halinde doğru dürüst uyguladıklarıdır’’ sözünü hatırlatıyor. Çünkü, ‘Ön tekerleği
arka tekerlek takip eder’’ Örnek ol k, örnekler gelsin.

Esnaf kardeşimin dükkânının kapısında ‘’İçeri maskesiz girmek yasaktır’’ uyarısı yazıp
kendisinin içeride maske takmaması veya yanlış takmasını görmek üzüyor insanı.

Düğünde, asker uğurlamasında vb. televizyon ekranlarında gördüğümüz bu kadar da
olamaz türü manzaralara söyleyecek kelime bulamıyoruz.

KISACA DİYORUZ,  İSTİYORSAN;

 Okullar açılmasın, tatiller uzasın, çocuklarımız eğitimden uzak kalsın,
 Düğünler gönül rahatlığı ile olmasın, yemeğinde yakın çevre harici bulunmasın,
halaylar çekilmesin, oynanmasın,
 Camiler tekrar kapansın, vakit namazları, cumalar, bayramlar kılınmasın,
 Çocuklara, yaşlılara sokağa çıkma yasağı uygulansın, sonra da evlerde
bunalsınlar,
 Resmi dairelerin tadı tuzu olmasın, kimsenin odasına gitmeyeyim, kimse de
benim odama gelip benim bir bardak çayımı içmesin, dışardan gelecek ziyaretçiden
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kaçayım,
 İnsanlar, en yakınının cenazesine bile korkudan gitmesin, verelim vekâleti
belediye görevlileri defnetsin bu da bizi evimizde kahretsin,
 Kapının zili çaldığında ‘eyvah köyden kentten yatılı misafir mi geldi?’ diye
korkalım,
 Bayramlarda akrabanın, eşin dosttun kapısını açmayalım, sonra da böyle adet
olsun gitsin,
 Daha riskli gruplar içinde görev yapan sağlık personeli, güvenlik güçleri vb.
çalışanları başta olmak üzere akşam evine gelirken korksun, çocuklarına eşine, ailesine
sarılamasın,
 Eğitimlerini sürdürürken Pansiyonlarda, Yurtlarda kalacak çocuklarımız için
endişe duyalım,
 Çok zorda kalmayınca Hastanelerin gölgesinden bile geçmeyelim,
 Kronik rahatsızlığı veya 60 yaş üstü kamu görevlisi olup ev de idari izin devam
etsin,
 Üretim yavaşlasın, ekonomi zarar görsün, akabinde ürün çeşitliliği ve rekabet
azalsın pahalılık artsın,
 İşini kaybeden insanlar çoğalsın, bunalıma girsin, aile faciaları patlasın, intiharlar
ziyadeleşsin,
 Berberlere, kuaförlere gitmek yerine ev de yalan yanlış yapılan 3 numara tıraş
yeter,
 Markete, resmi kuruma girerken her ateşiniz ölçüldüğünde ya yüksek çıkarsa
endişesi duymaya devam edelim,
 Hayatını zor idame eden insanların birde harcama kalemine dezenfektan -
maske girmeye devam etsin,
 Özellikle hastalar, yaşlılar mezara kısa sürede girsin ama girmeden önce hastane
köşelerinde çile çeksin,
 Herkese ‘Acaba korona virüslü müdür*’  diye şüpheyle bakalım, psikolojimiz
bozulsun,
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……………..................Daha ne kadar olumsuzluk
istiyorsan,

‘’SAKIN HA MASKE TAKMA - YANINDAKININ DİBİNE KADAR YAKLAŞ UZAKLAŞMA  #
UYARILARA MI, HİÇ KULAK ASMA (!)    NOKTA! ‘’

  Vesselam, Müslüman kardeşim, bu dünya çapında bir afettir. Afetlerde kurallara
uymamak ise daha büyük bir felakettir. Hem de yazıktır, günahtır şu millete. Hele
kurallara uymak için çaba sarf eden titiz insanlara haksızlıktır. Vallahi vebaldir, billahi
vebaldir, haktır. Ha evden eşyamı çalmışsın ha eşyadan daha değerli olan sağlığımı
bilerek çalmışsın. Bize düşen sorunlu değil – sorumluğunun bilincinde olarak, bu
noktada dünyada örneği olmadığı şekilde vatandaşına şefkatle yaklaşan,  ücretsiz
tedavi yapan devletimize yardımcı olabilmektir. Zira ‘’Kurt dumanlı havayı sever.
Yağmurlu havada gülenle ağlayan belli olmaz’’ sırrınca toplumu felakete
sürüklenmekten kurtarmak için gece gündüz ihlasla emek veren yöneticilerimize köstek
değil canı gönülden destek olabilmektir.

İKAZ
Çarşıya mı çıkıyorsun,
Dikkat et güzelim kendine
Çarşı pazar artık çok tehlike
Oturma öyle rastgele, her yere
Önem ver hijyene, mesafene, maskene
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.............................................................,,
Adam geliyor burnunu sokuyor ta dibine
Vesselam sokaklar tehlike güzelim, tehlike
Önemli işin yoksa eğer, gezme öyle  rastgele
Ve doğruca git sallanmadan evine
Günümüzde ev, artık +1 güvence
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Kızmadın demi akıl veriyor diye
Tüm çabam,  senin zarar görmemen  üzerine
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,………………………...,
Ama insanlar alınganlık gösteriyor her söylenene

Mahir Odabaşı
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sakın Ola Bu Oyuna Gelme Kardeşim

Adettendir her afette piyasaya çıkarlar
Fırsatını bulunca ortalığı yakıp yıkarlar
Sonra da vatan- millet edebiyatı yaparlar
Sakın ola bu oyuna gelme be kardeşim
Afetlerde daha çok birleşin

Ortada ateş var, benzin var, su var
Nedense, suyu saklayıp benzini sunarlar
Akabinde sahaya atılır türlü türlü yalanlar
Sakın ola bu oyuna gelme be kardeşim
Afetlerde daha çok birleşin

Ülkenin zemini sağlam çatısı bizim
Memleketin doğusu da batısı da bizim
Vatan hainlerine acımayın, kurşuna dizin
Sakın ola bu oyuna gelme be kardeşim
Afetlerde daha çok birleşin

Zaman birlik beraberlik zamanıdır
Nifak girdi mi araya, sonu hep hüsrandır
En yakın örnek, Suriye, Irak, Mısırdandır
Sakın ola bu oyuna gelme be kardeşim
Afetlerde daha çok birleşin

Yakmak, yıkmak, dökmek hangi kitapta yazar?
Bile bile devlet malına insan verebilir mi zarar?
Sahip çıkalım çocuklarımıza, bakarsın kanar
Sakın ola bu oyuna gelme be kardeşim
Afetlerde daha çok birleşin

Acılar büyük, daha cenazeler ortada durur
Menfaat leşleri nemalanmak için kudurur
Ciğeri yanan vatandaşlarında aklı durur
Sakın ola bu oyuna gelme be kardeşim
Afetlerde daha çok birleşin

Dikkat et, bir soruna bin sorun katarlar
Birde mazlumu kurtarıyormuş gibi yaparlar
Hâlbuki fırsatını bulsalar memleketi bile satarlar
Sakın ola bu oyuna gelme be kardeşim
Afetlerde daha çok birleşin

Felaketlerde yıkılmaz, yakılmaz yapılır
Hüzünlü saatlere bir bir sabır pili takılır
Öksüzlere yetimlere de şefkatle bakılır
Sakın ola bu oyuna gelme be kardeşim
Afetlerde daha çok birleşin

ODABAŞI der, daima kurt dumanlı havayı sever
Unutulmasın dâhili-harici düşmanlar bu işe girer
Çare mi, soğukkanlı ve uyanık olmaktır hüner
Sakın ola bu oyuna gelme be kardeşim
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Afetlerde daha çok birleşin
  (16.5.2014)

Mahir Odabaşı
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Sana Sığınırım

Depremde yıkılacak kattan
Uyum sağlamayacak avrattan
Başımıza bela olacak evlattan
Sana sığınırım Allah’ım

Hesabı verilmeyecek maldan
Kaza yaptıracak otoyoldan
Çığ altında bırakacak kardan
Sana sığınırım Allah’ım

Günaha götüren nefisten
Eti murdar olan seyisten
Ayrım yapacak reisten
Sana sığınırım Allah’ım

Çözüm olmayacak barıştan
Kazanılmayacak yarıştan
Felaket getirecek görüşten
Sana sığınırım Allah’ım
                 (M. Odabaşı/ 2001)

Mahir Odabaşı
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Sanal Yasinden Gerçek Yasine

SANAL YASİN ARARKEN
Ecel kapıda anne, baba can çekişiyor
Menzil görünüyor lakin gidilemiyor
Masumca yavrusunun gözlerine bakıyor
Belli ki dertlere şifa olan yasin bekliyor
Ama yavrusu da çaresiz, çünkü bilmiyor
Aklına teknolojinin nimeti Internet geliyor
Arama motoruna ‘yasin oku’ yazı veriyor
İşte ekrana onlarca yasin sitesi çıkıyor
Zaman geçmeden ilk siteyi tıklıyor
Yanık sesli bir hoca okumaya başlıyor
Sanal yasinle sevdiklerini ahrete yolluyor
İçinde bilmediği bir aşk ateşi parlıyor
Neden Internet okusun diye sorguluyor
Ve ağlıyor…………ağlıyor………ağlıyor……..
Makamı mevkii bir kenara bırakıveriyor
Bayramlarda uğradığı caminin imamını buluyor
Başından geçenleri bir bir ortaya seriyor
Ben ölürken de sanal yasin mi aranacak diyor
İmam efendi korkutmadan çözüm arıyor
Kuran’dan, sünnetten cevap veriyor
…………………………………………………,
Ah annem, vah babam
Allah size merhamet etsin diyor
Vakit kaybetmeden elif cüzünü alıyor,
Çocuklarıyla beraber imamın talebesi oluyor
Bıkmadan usanmadan, şevkle heyecanla  okuyor
İçindeki olmazları olura çevirip bir bir dokuyor
Otuz beş yaşından sonra yarım hafız çıkıyor
Artık dünyaya  bir başka gözden bakıyor
                                        (03.04.2012)

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Seçim Var

Ufukta bir seçim var,
Adaylar çıkıyor bir bir görücüye
Oyları sapa sağlam getirin diye
Ecekler- acaklar geliyor bolca hediye

Mahir Odabaşı
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Sel ve Korunma

Şiddetli yağmur yağdığında,
Dereler, çaylar, nehirler taştığında,
Denizlerde büyük dalga oluştuğunda,
Kıyılar sulara karıştığında,
Barajlar, setler yıkıldığında,
Seller oluşur… Seller oluşur
………………………………………………..
Sel sularına girme,
Sel sularında oynama,
Sel sularını içme,
Sel sularında geçme,
Komşularını uyar,
Haberleri aç,
Riskli bölgede isen,
Acil yükseklere kaç
Hayatın her deminde,
Temel afet bilincine,
Her birey muhtaç!
(27.12.2010)

Mahir Odabaşı
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Selam Olsun...!

Dargınlıkları bitereceklere
Sekülüleri bir araya getireceklere
Harmanda bir bardak çay içireceklere
Selam olsun…

Siyaseti hizmet için yapacaklara
Yarım kalan asvaltı köye katacaklara
Herkese samimi gülücük saçacaklara
Selam olsun…

Köy için önder olanlara
Sorunlara çözüm bulanlara
Bu siteyi kuranlara
Selam olsun….

Komşuya haset etmeyeceklere
Kötü yola gitmeyeceklere
Dost görünüpte tepmeyeceklere
Selam olsun…

Bu siteye eski resim koyacaklara
Yazılan şiirleri hayra yoracaklara
Elmalıyı’da Sekünün içine alacaklara
Selam olsun…

Mezarlığın etrafına tel çekeceklere
Otunu bicep gül dikeceklere
Mevtalara dua edeceklere
Selam olsun…

Harmana ay yıldızlı bayrak çekeceklere
İyi insanları örnek alacaklara
Basit hesapları tepeceklere
Selam olsun…

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sen ağlama Çocuk

Ey çocuk!
Sen ağlama,
Bırak büyükler,
Ağlasın dursun.
Ağlamak sana değil,
Büyüklere  düşer
‘Dedelerin hatasını,
Niçin torunlar çeksin’ desem de,
Biliyorum, beni hiç dinlemeyeceksin,
Çünkü; senin o minicik ciğerin yanıyor
En güçlü, en etkili yangın söndürücüleri,
Bu yangını söndürmekte  yetersiz kalıyor
Evet yetersiz kalıyor…Seni hayata bağlayan;
Annen, anne annen, baban, büyük baban,
Ağabeyin, ablan, teyzen, emmin, dayın, halan,
Ve  nice sevdiklerin, dünyayı zindan edenler yüzünden,
Senden ayrılmış, toprağın kara bağrında  yalnız kalıyor.
…………………………………………………………………………………………………
Ve Yaşamı, yaşanmaz hale getirenler  arasında, senin hiç bir günahın yokken,
Bu dünya da ağlaması gerekirken, pişkinliğe vurup gülen o kadar insan çokken,
Biliyorum beni yine hiç  dinlemeyeceksin… Ama  ne olur sen ağlama,  çocuk…
Hiç olmazsa müsaade et; ben ağlayayım da  bir nebze azalsın şahsi sorumluluk…

Mahir Odabaşı
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Sen Ağlama, Büyükler Ağlasın Yavrum..!

Açık bırakılan çukura düştüğünde,
Reklam panosu başına geçtiğinde,
Asfalta bırakılan demirlere bastığında,
Sen ağlama, büyükler ağlasın  yavrum!

Duvardaki alarmlar çalmadığında,
Yangın dolaplarına su gelmediğinde,
Trafikte itfaiyeye yol kalmadığında,
Sen ağlama, büyükler ağlasın  yavrum!

Apartmanda yangın çıktığında,
Çığlıklar ortalığı birbirine kattığında,
İnsanlar çaresiz balkonlardan baktığında,
Sen ağlama, büyükler ağlasın  yavrum!

Tatbikatlar göstermelik olduğunda,
Katılımcılara zoraki  geldiğinde,
Küçük  depremde bile can kaybı olduğunda,
Sen ağlama, büyükler ağlasın  yavrum!

Binalar depreme uygun yapılmadığında,
Dürüst esnafın malı satılmadığında,
Bilinçli  ilkyardım yapılmadığında,
Sen ağlama büyükler ağlasın  yavrum!

İnsanlar kurallara tam uymadığında,
Kazalar bir türlü son bulmadığında,
Gençler, yaşlılar mezara konduğunda,
Sen ağlama, büyükler ağlasın yavrum!

Çalışanın  kadri  kıymeti  bilinmediğinde,
Tedbirlere gereken önem verilmediğinde,
‘Bir şey olmaz’ hastalığı  yenilmediğinde,
Sen ağlama, büyükler ağlasın yavrum!
Ağlasın ki, ANLASIN YAVRUM……….!
                          (09.11.2010-24.30)

Mahir Odabaşı
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Sen Anlamazsın Tabip Beni

hüzün gelir, neşe gider
menfaat gelir, dostluk biter
kimi gelir, kimi göçer
sen anlamazsın tabip beni,
bırak ta anlayan gelsin
gelsin de,
kanayan yarama merhem sürsün

dışarı da yağan tise saçlarımı hafiften ıslatıyor
gözlerimden süzülen yaş, gönlümü rahatlatıyor
kimi sabrediyor, kimine de rahatlık batıyor
sen anlamazsın tabip beni,
bırak ta anlayan gelsin
gelsin de,
kanayan  yarama merhem sürsün

dereleri, tepeleri gezerim
masumu tutup, zalimi  ezerim
sezgim iyidir, gözüne bakınca sezerim
sen anlamazsın tabip beni,
bırak ta anlayan gelsin
geldin de,
kanayan  yarama merhem sürsün
(mahir Odabaşı-03.4.2014)

Mahir Odabaşı
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Sen Daim Eyle Allah'ım

Kuran’ı rehber edindik
Hak hakikat için didindik
Secdeye bir tek sana eğildik
Sen daim eyle ALLAH’IM

Helal rızık peşinde koştuk
İlahi kelimetullahı duyunca coştuk
Verme bize, zararı olacak boşluk
Sen daim eyle ALLAH’IM

Sünneti Rasullaha tabi olduk
Lebbeyk deyip huzuruna dolduk
Sanki mahşerin provasını bulduk
Sen daim eyle ALLAH’IM

Bazen sallandık ama asla kırılmadık
Dost gördüklerimizi arkadan vurmadık
Fitne fesat çıkaranlara da aldanmadık
Sen daim eyle ALLAH’IM

Birlik dirlik olalım dedik
Sıratı müstakimi bulalım dedik
Dualarımızı hep sana arz eyledik
Sen daim eyle ALLAH’IM

(Mahir Odabaşı / çorum-1.6.2014)

Mahir Odabaşı
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Sen Olda Gülme Be Kardeşim...!

Yangın dolabı konmuş duvara,
Hortumu eskimiş olmuş hurda,
Bir de su bağlantısı yok burda,
Sen olda gülme be kardeşim.!

Zeminde kalorifer kazanı  yanıyor,
Hemen yanında LPG’li araç duruyor
Malını düşünmezsen, canın risk alıyor,
Sen olda gülme be  kardeşim.!

‘Deprem tatbikatı yapın’ diye yazı geldi,
Yapmadan, yapıldı diye yazsak olur mu?
Devletin dili yazıdır, neden olmasın (!)
Sen olda gülme be kardeşim.!

Binada  ‘Sığınağa Gider’  uyarı levhası var,
Takip ettiğinizde sizi kömürlük karşılar,
NBC saldırısında nasılda işe yarar (!)
Sen olda gülme be kardeşim.!

Binalarda yangın alarm cihazı  istenir,
Boşa denenmesin diye ceza tehdidi gelir,
Bazısında kablo yoktur, basınca düşüverir.
Sen olda gülme be kardeşim.!

Sıfır model arabası var, yangın cihazı yok,
Hocam haklısın diyenlere artık karnım tok,
Uyarıyorum,  yangında yok olacaksın yok!
Sen olda gülme be  kardeşim.!

Doğalgaz  alarm cihazı takılmış tavana,
Kontrol için yeşil yanması yeterli sanma,
Lambayı yeşile boyayanlar var vatanda,
Sen olda gülme  be kardeşim.!

Sordum, fay hattının üstüne yapılır mı bina,
Dediler kafana taktığın şeyde,  bu mu ya?
Fay hattını 200 m.  kaydır haritada sağa,
Sen olda gülme be  kardeşim.!

Üst geçiti 4,5 metre  yüksekliğinde yapmışız,
Zaman geçmiş,  altına 30 cm  asfalt atmışız,
Uyarı levhasını söküp, sehven eskisini takmışız,
Sen olda gülme be kardeşim.!

Aynı yerde ‘ Exit’ ve ‘Acil Çıkış’  levhası  var,
Birincisini takip edersen, tahliyede işe yarar,
Çünkü ikincisinde seni karşılar koca bir duvar,
Sen olda gülme be  kardeşim.!

Apartmana güzel yangın merdiveni yapmışız,
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Hırsıza tedbir olsun diye koca kilit takmışız,
Anahtarın nerede   olduğunu çoktan unutmuşuz,
Sen olda gülme  be kardeşim.!

Yangın söndürme cihazları usulünce asılmış duvara,
Rengi kırmızı ya, uzaktan güzel görünüyor manzara,
Denedim boşmuş meğer,  fıss..dedi tetiğe   basınca,
Sen olda gülme be  kardeşim.!

Mahir der, ağlanacak halimize nasıl gülüyoruz,
Afetlere ciddi deyip, tedbiri  hafife alıyoruz,
Bir değil, belki binlerce zararını görüyoruz,
MİZAHI BIRAK, CİDDİYE AL BE KARDEŞİM!

Mahir Odabaşı
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Seni de Bırakırlar Mezara, Yalnız Başına...!

Ecel gelince Azrail durur karşına
Dostların boğulur, birden göz yaşına
Bakılmaz mezarın toprağına, taşına
Senide bırakırlar mezara, yalnız başına…!

Müezzinler sala ile verir haber
Sevenlerin gelir birer birer
Üzerlerinde vardır son bir görev
Senide bırakırlar mezara, yalnız başına…!

Ölüm ne genç der, ne de  ihtiyar
Yıldız misali, her an bir can kayar
Kurtuluş yok, istediğin kadar bağır
Senide bırakırlar mezara, yalnız başına…!

Planlar,  programlar alt- üst olur
Hastalar  beklenirken, gençler ölür
Akıbet,  cümle alem ölüme yürür
Senide bırakırlar mezara, yalnız başına…!

Omuzlanıp, musalla taşına  konulursun,
‘Bu mevtayı nasıl bilirsiniz? ’ diye sorulursun
Biraz sonra kabristanda kendini bulursun
Senide bırakırlar mezara, yalnız başına…!

Mezarın kazılır boylu boyunca
Toprak  örtülür vakit dolunca
İnsanlar dağılır telkin sonunda
Senide bırakırlar mezara, yalnız başına…!

Bir müddet  çoluk çocuk ziyarete gelir
Zamanla yavaş yavaş bunlarda fire verir
Torunlardan sonraki nesil, hatırlamaz unutuverir
Senide bırakırlar mezara, yalnız başına…!

O halde; gururu, kibiri  bırak mütevazı ol
Ameleye de, reise de görünür aynı yol
İnanmazsan bana, gidenlere sor
Senide bırakırlar mezara, yalnız başına…!

Netsem, neylesem olmuyor
Rüyalar korkutuyor, uykum gelmiyor
Soruyorum gidenler geri gelmiyor
Senide bırakırlar mezara, yalnız başına…!

Kimler geldi, kimler geçti bu diyardan
Ol dediği an, son noktayı koyar yaradan
İster protokolle git, istersen sıradan
Senide bırakırlar mezara, yalnız başına…!

Mahir der  yalanım yok, doğrudur sözüm,
Hayırsız olacak  malda, mülkte  yoktur gözüm
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Düşünüyorum, bir türlü bulamıyorum çözüm
Beni de bırakırlar mezara, yalnız başıma…!
Seni de bırakırlar mezara, yalnız başına….!
                                 (Mahir  ODABAŞI / 17.05.2010 - 13.30)

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevgi

oh,
tan yeri ağardı
bugünde çıktım sabaha
birazdan güneş doğacak,
rüyalar bir bir hayra yorulacak
benim için mutlu bir gün olacak
belki yağmur yerine gökten sevgi yağacak
heybesini doldurmak isteyen sokaklara dolacak
haydi sen de gel, bakma öyle uzaklara, sanki ne olacak?
ısrar bekleme canım, yer yok değil ya sokaklar seni de alacak
ha işte böyle.koş koş yarım kalmasın heybeler, dolsun ömürlük sevgiler
tasarruflu kullanalım, dünya da tükenmez ahrette de ikimize de yeter

Mahir Odabaşı
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Sevinsek mi - Dövünsek mi?

Yeni bir yıla daha giriyoruz,
Sevinsek mi, dövünsek mi?
Mazide acı, tatlı hatıralar,
Atide meçhul bir zaman,
Nerede başımıza ne gelecek,
Bilinmiyor hiçbir zaman!
Bilinen tek bir gerçek var,
O da yaşlanıyoruz,
Ve planlarımızı,
Alt – üst eden
Ölüme, biraz daha
Yaklaşıyoruz,
Her geçen zaman.
O halde;
Söyler misiniz bana,
Yeni bir yıla giriyoruz diye,
Nasıl sevineyim, o zaman!
      (31.12.2007)

Mahir Odabaşı
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Sınav Kurbanı Samsunlu Damla

nisan bir, güzel bir gün
çünkü nisan müjde demek,
nisan bahara doğru yürümek
nisan masrafları indirgemek
bugün birde YGS var demek!
1.800.000 bin öğrenci girecek
kimi hayal kırıklığına uğra yaracak
kimi istediği üniversiteye kavuşacak
ve hayatın gerçekleriyle boğuşacak
bazen hesaplar alt-üst olup karışacak
keşke bir nisan şakası olsa ama gerçek
Damla’da randevuyu bugüne vermiş demek
Samsun’da, ülkede herkesi hüzne boğacak
peder ne beklerken, kader ortaya ne koyacak?
*
Damla kaktı sabah erkenden,
namazını kıldı annesiyle hemen
uzun uzun dua etti rabbine gönülden
dedi anne ben az daha kestireyim
sen kahvaltıya çağırınca geleyim
sınava daha çok dinç gireyim
geçti odasına yatağına uzandı
çok geçmedi birden kıvrandı
bağırdı annem çabuk yetiş
galiba kalbimde var bir iş
panikle odaya koştu annesi
dedi sakin ol, annesinin bir tanesi
hemen alıp götürdüler en yakın acile
doktorlar seferber oldu, gencecik diye
kalbi yenik düştü 1 nisan günü ecele
doktor dedi, kaybettik hastayı herhalde
anne yüreği dayanamadı yığıldı yere
dedi sınav yerine girdin yavrum kefene
Allah sabr-ı cemil vesin benim gibilere
Damlam gitti demek, dönülmeyecek yere
…………………………………….…….,
Arkadaşları dedi:çocukluğumuz gençliğimiz mahvoldu
SBS-YGS-LYS-KPSS derken sınavlar kabusumuz oldu
Bir Damla daha sınavın stresinden aramızdan kayboldu
Allah nasip etsin Damla’ya cennette sınavsız baki bir yurdu
Ey eğitimciler sınavı KABUS OLMAKTAN kurtarın ne olur
Bugün bir Damla gitti, yarın Deniz’ler taşarsa vebali kimin olur?

(/01.04.2012)
*Samsun’da sınav stresinden dolayı kalp krizi geçiren Damla için

Mahir Odabaşı
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Sicil Notum

Sen sarraf mısın bre adam,
Kıdım kıdım sicil tatmışsın,
Çalışmayanı hep eleştirirdin,
Bak çalışanı da  kenara atmışsın
Söyle bana Allah aşkına bre adam,
Sen öyle ne iş yapmışsın………..!
Varsa eğer hakkımı helal etmiyorum,
Ama sen vicdanınla iyice muhasebe et,
Bak bakalım gerçekten rahat mısın….?
Rahatsan özür diliyorum…….!
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Sil artık Gözyaşlarını

Görüyorum ki durgunsun,
Yoksa içten mi vurgunsun?
Takma kafana unutursun
Sil artık gözyaşlarını
Ağlaman son olsun

Baharın kışa mı döndü?
Kavuşmanızı kim böldü?
Gönlündeki sevgi mi öldü?
Sil artık gözyaşlarını
Ağlaman son olsun

Hüznün sermayen mi?
Ağlamak çaren mi?
Gözyaşı gayen mi?
Sil artık gözyaşlarını
Ağlaman son olsun

Derdine dert mi katıldı?
Ümitlerin suya mı atıldı?
Sevgin ucuza mı satıldı?
Sil artık gözyaşlarını
Ağlaman son olsun

Gönül kapın çalınmadı mı?
Selam verdin de alınmadı mı?
Kaybettiklerin bulunmadı mı?
Sil artık gözyaşlarını
Ağlaman son olsun
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Silgiyi Sen Getir Oğul

dünya denilen pazara geldim,
eşrefi mahlukat olarak ödüllendirildim,
bebeklik, çocukluk derken buluğa erdim,
rabbimden emanet temiz bir kağıt aldım
kulum dikkat et,sakın kirletme diye uyarıldım,
bende 'galu bela' dedim, ama sözümde duramadım
emanet olan temiz kağıdın kadri kıymetini bilemedim
nihayet vakit tamam olunca dünyada kalamadım
hayallerim yarım kaldı icraya vakit bulamadım
azrail peşimde geziyormuş, anlayamadım
bak şimdi kabirde yalnız başımayım,
.........................................,
kağıt çok kirlenmiş silemiyorum,
iyi bir silgi arıyorum bulamıyorum,
çok zordayım sesimi duyuramıyorum,
................................................,
ne olur arefe sabahı başıma gel oğul,
lazım olan SİLGİYİ bizzat sen ver oğul,
ısmarlama yapma ki, gecikmesin oğul,
garip bırakma NE OLUR GEL OĞUL!
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Sitem

Kaç bayram oldu be oğul
Bir kez arayıp soramadın
Hep öksüz kaldı kapımız
Ben geldim deyip vuramadın

Çok ırak olsa da yollar
Telefon denen bir şey var
Hadi bizim aklımız ermiyor
İnsan arada bir olsun arar

Düşün bi, ne emekler verdik size
Dile gelse de bağ bahçe söylese
Daha el ayak tutarken böyle
Sonu ne olur evlat sen söyle

Sahi neyi kazandık neyi kaybettik
Çağdaşlık uğruna adetleri mahvettik
Unuttuk artık bir bir emmi yi dayıyı
Ahirete uğurlarken bile zor gittik
                                  #0dabaşı
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Sivil Savunmacı Duası

Yağmur yağmazsa ortalık kuruyor,
Yağan yağmur durmazsa felaket oluyor
Vatandaşta en tehlikeli yere ev kuruyor,
Her yağmur yağdığında,  sel de vuruyor,
Sen, sel de verme ALLAHIM..!

Vakit bulup ta kuyuları kapatamadık,
Çukurlara biriken suları bir türlü atamadık,
Çocuklar dışarıda kendi başlarına oynarken,
Bizler  içerde gönül rahatlığı ile oturamadık
Sen çocuklarımızı  da koru  ALLAHIM..!

Apartmanlardaki sığınakları gereksiz gördük,
Fırsat bulunca anında amacı dışında ördük,
NBC seminerlerinde verilenlere ne kadar uyduk?
Sen savaş veripte, muhtaç etme ALLAHIM..!

Şehirlerde virane binalar cirit atıyor,
Yanından geçenlere daima tehlike saçıyor,
Bir kiremit, bir tuğla ölüme yol açıyor,
Buna rağmen insanlar duyarsız, dibinden geçiyor,
Sen koru da bir şey düşmesin ALLAHIM..!

Doğumdan ölüme kadar,  gerekli ilkyardım
Bilinçsiz olarak yapılırsa yandın anam yandın
Tedbirsiz bir toplumda en çok bu lazım
Sen ilkyardıma da muhtaç etme ALLAHIM..!

ODABAŞI der daha ne diyeyim,
Kimsenin burnu kanamasın, dileğim,
Yanlışım varsa, kızmam açıkça söyleyin,
Vesselam, biz tedbir alıp koruyamıyoruz,
En iyisi, sen koru Allahım...!   Sen koru ALLAHIM..!
                                             (11.12.2010)
hikayesi: en iyi dua tedbirdir.
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Soba Yakımı Ve Zehirlenme

Soba her daim üstten yakılır,
Bilen tiner,gazyağı,benzinden sakınır
Sobanın ön kapağına kağıt takılmaz
Arka kapağı da tamamen kapatılmaz
Baca çatıdan olur bir metre yüksek,
Faydalıdır dışının sıvanacağını bilsek,
Bazen rüzgarı geri verir lodos ters eserek
Borular olmalı en az yüzde on eğimli
Az dirsek, az boruyla idare edilmeli
Odadan odaya da boru gitmemeli
CO2 renksiz kokusuz ve tehlikeli
Borular bir iki ayda bir silkelenmeli
Delik olan varsa acilen yenilenmeli
Boru bacanın içine fazla girmemeli
Yatarken soba yeni kömürlenmemeli
Buna rağmen olursa bir zehirlenme,
Tedavisi bilinçli hareket edebilme
Açılmalı hemencik kapı pencere
Sakın ha, hastayı ayakta yürütme,
Üstünü başını örtüver de üşütme
112 acil yardımı aman doğru ara,
Ortamıı velveleye verip kaldırma,
Bu sırada işgüzar çok olur aldırma
Tedbirsiz olmak çok çok tehlikeli,
Görürsün her kış toplu ölenleri
Geride kalan öksüz ve yetimleri,
Mahirim uyarmaktan bıktı sizleri
Toplum topyekün bilinçlenmeli
Kömürün kalitesi irdelenmeli
21. y.y’da soba zehirlememeli
Soğuktan korunayım iyi derken,
Çıkan yangında ateşte ölmemeli
Canlar, Cananlar dövünmemeli,
Soba kullananlar bu şiiri bilmeli,
Bunlar ders kitaplarına girmeli..!
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Soma Faciası

Karbon monoksit renksiz kokusuz bir gaz
Maruz kalındığında tatlı uyku getirir biraz
Sonra bitmez rüyalara daldırır hiç kaldırmaz
Soba faciası derken, birde çıktı Soma faciası

Başladı işe on beşinde, yirmisinde, otuzunda
Zeytin-peynir ve kuru ekmek çıkısı omuzunda
Demek varmış kaderlerinde ölmek yer altında
Soba faciası derken, birde çıktı Soma faciası

Kimi evli, kimi bekâr, kimi de olmuş dede
Yaralılar taşınıyor ambulansla hastanelere
Nezaketten çizmesini koymuyor, işçim sedyeye
Soba faciası derken, birde çıktı Soma faciası

Televizyonlar normal yayını bir bir kesti
Uzmanlar, Soma’da facia deyip gürledi esti
Eyvah durum kötü, ölenler kalanları geçti
Soba faciası derken, birde çıktı Soma faciası

Hastanelerin acillerine dizilmiş yaralılar
Yakınları dışarıda endişeyle yanarak ağlar
Ne olur son olsun artık, patlamalar kazalar
Soba faciası derken, birde çıktı Soma faciası

Çalıştılar yerin 500 – 1000 metre altında
İnşallah şehittir hepsi Yüce Allah katında
Nasıl dayansın analar, kuzularına bakıp ta
Soba faciası derken, birde çıktı Soma faciası

Haykırsam, bilmiyorum kim duyar beni
Ölçüyü kaçırırsam çekinme uyar beni
Kazalarda ölmek olmamalı işçinin kaderi
Soba faciası derken, birde çıktı Soma faciası

Sıcağı sıcağına rant aranmasın bundan
Hele cenazeler defnolsun bir, konuş ardından
Endişe duyuyorum yapılan ilgisiz yorumlardan
Soba faciası derken, birde çıktı Soma faciası

ODABAŞI diyeceğin çok diyemiyorsun
Bu son olacak diyenlere de güvenemiyorsun
Allah aşkına Bir FATİHA da mı, gönderemiyorsun?
Soba faciası derken, birde çıktı Soma faciası
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Soma Maden Şehidinden Mektup

Sizce karanlık bir yerdeyiz
Ama hiçte öyle değil yerimiz
Ömür nasıl olsa bitecekti,
Biz erkenden gelmişleriz
Şehitlik makamına ermişleriz

Kimimiz evli idi, kimiz bekar
Ne kadar yaşarsan yaşa, ölüm var
Burada çok değerli dostlar
Biz erkenden gelmişleriz
Şehitlik makamına ermişleriz

Ağlamasın annemiz, eşimiz
Dünya da daha bitmedi işimiz
Göremeseniz de sizinleyiz
Biz erkenden gelmişleriz
Şehitlik makamına ermişleriz

Ey dünya da kalanlar
Bir daha gitmesin canlar
İnanın biz çok rahatız amma
Lakin yavrularımız ağlar
Biz erkenden gelmişleriz
Şehitlik makamına ermişleriz

Bir daha gelsek dünyaya
Gönül ister hep şehitlikten yana
Selam olsun bunu anlayanlara
Biz erkenden gelmişleriz
Şehitlik makamına ermişleriz

 (mahir Odabaşı-çorum /16.5.2014)
Not: ‘siz şehitlere ölü demeyiniz, bilakis onlar Allah katında diridirler’(kuran)
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Son Dakika

Hiç sığmazdı yere göğe
Artık binmişti iyice çeneye
Kızar idi ufak tefek her şeye
Takati kalmamıştı çekilmeye
………………………………...,
Baktım uzanmış yatıyor yerde
Ne kadar da sakinleşmiş diye
Kalmadı ki söylemeye
……………………..,
Masumca baktı gözlerime
Sanki hakkını helal et dercesine
Meğer hazırlanıyormuş,
Emaneti sahibine vermeye
………………………,
Hani çok kızıyordum
Hiç helal etmeyecektim hakkımı
Eksik etmeyecektim ardından bedduamı
Lakin o son bakış alt üst etti dünyamı
Ve geri aldım tüm beddualarımı
……………………………………......,
Şimdi artık her vakit dua ediyorum
Rabbim uzak kılsın ondan narını
                              (M. Odabaşı)
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Son Liman

son limanda durur bir gemi,
terk etmiş kaptan ve personeli
özlüyor olmalı ki gezdiği sahilleri
şimdi maziyi düşünüyor, gözleri nemli
Ve bekliyor vefa gösterecek birilerini..
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Son Olsun Artık 12 Kasım

Önce 17 Ağustos, akabinde  12 Kasım,
Ne büyük felaket Yarab, çoluk çocuk masum.
Binalar heybetli, sanki  bizlere hasım
Başka felaketler olmasın, son olsun 12 Kasım!

Ana cadde kenarında yüksek yüksek binalar,
Enkazlarda kalan yavrular anam diye ağlar.
İçten gelen ahlar, elimizi kolumuzu bağlar
Başka felaketler olmasın, son olsun 12 Kasımlar!

Sıra sıra binalar, terk edilmiş  boş durar,
Çadırlarda  afetzedeler acılarını sarar
İhmali olanların, elbet vicdanı yanar (!)
Başka felaketler olmasın, son olsun 12 Kasımlar!

Kriz merkezi kurulmuş Hükümet Konağı önüne,
Akın akın  geliyor insanlar, erzak alabilmek için evine.
Alanlarda buruk bir sevinç, alamayanlar nasıl sevine.
Başka felaketler olmasın, son olsun 12 Kasımların yerine!
                                                                     ( 26.12.1999)
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Sormadın ki Sevgilim

Hayatımda daha kimsecikler yok iken
Sıkıntılar sardı etrafımı erkenden
Sen de bana gelecekken
Sormadın ki sevgilim

Kahvenin yanında gider lokum
İyilikte var kötülükte yokum
Aramız da uzak değil yakın
Sormadın ki sevgilim

Gelecek adına ne hayaller kurdum
Geldiğinde neler buldum
Genç yaşta yoruldum
Sormadın ki sevgilim

Unutmak isterken küllenmiş acıları
Çözemedim kilitlenmiş sancıları
Belki de mezara gidecek bazıları
Sormadın ki sevgilim
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Sorumluluk

Kar yağdı,
Ortalık oldu bembeyaz
Peşinden geldi kuru ayaz
Sokaklarda aç açık kalanlar var
Botsuz, montsuz, kabansız olanlar var
Ne acı zenginler de bi-haber garibin halinden
Gerçek fakir de ahvalini arz edemez çekindiğinden
Böyle geçer adaletsiz, yalan dünyada zaman
Yağmurlu havada belli olmaz gülen ağlayan
Uyan ey duyarsız Müslüman zengin, artık uyan
Bak 21’nci asırda hala var, sokaklarda aç açık yatan
Fatura korkusundan kombisinin ayarını tam açamayan
Elektrikli battaniyeye sarılıp ta yatağından çıkamayan
Elinde imkân varken, ayıptır, günahtır uzaktan BAKMAN!
Duy sesimi ne olur, KIYAMET KOPMADAN
Al gariplerin duasını, soğuklar canını almadan
(mahir odabaşı-2013)
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Soy Kırım ve Dedem

Ç.kale Gazisi,
Dedem diyor ki;
Soykırım, soykırım,
…………………,
Bir İsveç, bir İtalya,
Bir Belçika, bir Hollanda,
Bir Amerika, bir Almanya,
Şimdi de çıkmış utanmaz Fransa,
Unutma, pusu da duruyor Yunan’da
………………………...,
Ula oğul..! Şu rezalete  bak,
Dalga geçiyorlar bizimle bu gavurla!
Ve ekliyor; asla gaflete dalmayın ha..!
Çünkü şanlı tarihimizden  arda kalan,
Kuyruk acıları var adamlarda
Bunun için, daim dir olun,
Türkü, kürtdü, çerkezi, lazı,
Alevisi, sünnisi her an bir olun
……………………,
Biz şehitler, Gaziler,
Bize düşeni yaptık,
Ama siz unutmayın;
Güzel ülkemin, güzel evlatları:
Gavurun dini - imanı para,
Gözünüzün yaşına bakmak,
Zayıf tarafını bulduğunda,
Avrupa’nın tümü olacaktır,
Gelecek zamanda sırtınızda,
Çünkü:
Hala Bizanssın özlemi var.!
Adamların damarlarında…!
(28.12.2011)
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Söyle Dostlara selam Göndersin

Yolun düşerse  bizim ellere
Söyle dostlara selam göndersin
Gurbet eller artık zor gelir bana
Söyle dostlara selam göndersin

Dost özlemiyle yandım ben
Söyle dostlara selam göndersin
Gurbet ellerde yalnız kaldım ben
Söyle dostlara selam göndersin

Dostlardan uzak olmak zor gelir bana
Söyle dostlara selam göndersin
İstesem de gelemem onlara
Söyle dostlara selam göndersin

ODABAŞI gurbette herkesi özler
Söyle dostlara selam göndersin
Vatana kavuşmak ahreti bekler
Söyle dostlara selam göndersin

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Söyleyin Beyler..!

Yıkılan yeni eve mi üzüleyim,
Çimentosu eksik olan harca mı?
Yoksa geriye kalan borca mı?
Söyleyin beyler, ben ne yapayım?

Kum çimentoyu, çimento demiri tutmadı,
Para kazanmak için yapan, sağlam yapmadı,
Süsledi, püsledi  pek de ucuza satmadı,
Söyleyin beyler, ben ne yapayım?

Deprem gerçeği dikkate alınmadı,
Denetimlerde çok hassas olunmadı,,
Toplumda afet bilinci bulunmadı,
Söyleyin beyler, ben ne yapayım?

Hem sağdan, hem soldan
Hem yukarıdan, hem aşağıdan,
Döndürürdü binayı dört bir koldan
Söyleyin beyler, ben ne yapayım?

Dünden ders almanın zamanı geldi,
                      Bizde depremler hep şehirleri sevdi
Ortalık ana baba gününe dönüverdi,
Söyleyin beyler, ben ne yapayım?

Ayaktaki fırsat bulup düşeni kaldıramadı,
Eğri cetvelle ölçenler, doğruyu bulamadı,,
İnsanlar ne yazık ki pekte bilinçli olamadı,
Söyleyin beyler, ben ne yapayım?

Ev almak için, yıllarca tasarruf ettik,
Sonunda bütçeye uygun bir eve gittik
                      Borcu bitmeden, depremde kaybettik
Söyleyin beyler, ben ne yapayım?

En iyi dua tedbirmiş, daha yeni anladım
Deprem acı veriyormuş, bizzat yaşadım
Evime giremeyip, sokaklarda sabahladım,
Söyleyin beyler, ben ne yapayım?

ODABAŞI der, yalan dolanla olmaz işim,
Her ne demişsem görüp te söylemişim,
İsterim zarar görmesin, çocuklarım, eşim
Söyleyin beyler, ben daha  ne yapayım?
                                         (08.05.2010)

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Strese Girdin mi Hiç?

Ayın 15’şi zor gelince,
Strese girdin mi hiç?

Harcama limiti geçince,
Strese girdin mi hiç?

Ev sahibi çık deyince,
Strese girdin mi hiç?

Saçlarına ak düşünce,
Strese girdin mi hiç?

Resen emekli olunca,
Strese girdin mi hiç?

Misafir çat kapı gelince,
Strese girdin mi hiç?

Fenerbahçe 2 – 0 yenilince,
Strese girdin mi hiç?

Müslümanlar birbirini yedikçe,
Strese girdin mi hiç?

Doktor hastalığın mühim deyince,
Strese girdin mi hiç?

Rotasyon uygulanacakmış denince,
Strese girdin mi hiç?

Çocuklar bayramda köye gitmeyiz deyince,
Strese girdin mi hiç?

Düğünde gereksiz masraflar gündeme gelince,
Strese girdin mi hiç?

Stres: modern dünyanın sebepsiz hastalığı,
Bu kervana katılıyor, her gün çocuk, genç ve yaşlı
En kolay kurtuluşu, oturup konuşmak KARŞILIKLI
Daha sonrası takmadan kafaya, olabilmek SABIRLI
                                                   (Mahir Odabaşı / 23.8.2013)
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Stresteyim, Streste

Herkes tutturmuş bir yol,
Ne ben söyleyeyim, ne sen sor,
Stresteyim, dostum streste

Çağımızın hastalığı bu,
Bilmem insanlara ne olu,
Stresteyim dostum streste

Mutsuzluk için bahane çok,
Her şey var, bir şey yok,
Stresteyim, dostum streste

Param, pulum malım var,
Rahat değilim canım dar,
Stresteyim, dostum streste

Ölüm gelecek erde geçte,
Düzen kalmadı bu gidiş te,
Stresteyim, dostum streste

Çocuk streste,  genç streste,
Yaşlı streste,ihtiyar streste,
Stresteyim, dostum streste

Mahir dedi, doğrudur sözüm,
Stresiz insan görmedi gözüm,
Stresteyim, dostum streste

              (14.03.2003)
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Suç Bizde

yazmayı, çizmeyi, gezmeyi pek severim
birde cancağızım refakat ederse,
cebimde ki param harcamaya yetecekse
alim Allah dünyanın o bir ucuna giderim
...............................,
aslında devlet,
yazmak isteyene bedava kağıt kalem
gezmek isteyene birazcık bilet verse
bu şehir benim, şu şehir senin deyip
Türkiye'yi kısa bir tur eylese...
buda nereden çıktı demeyin sakın
gelişmiş ülkelerin sistemine bir bakın
veriyor 10-20 bin dolar faizsiz kredi
diyor, vatandaşım gez dünyayı hadi
durum böyle olunca,
cennet ülkemin güzelliklerini
ta Avrupa'dan gelip tadıyor adam
bizde bir gezi planlayalım desek
iptali için anında çıkıyor kırk neden
en basiti evin eşyası, çocukların eğitimi,
iş güç sahibi olsun, birde evlensin hadi
bitti mi? bitmez, biz Türk milletiyiz
bu seferde torunlar girer devreye
ebe-dede yine gidemez gezmeye
sonuç:
dünya da damatlar ahirette kurtlar sevinir
bizim ebe dede de keşkeler içinde dövünür
(mahir Odabaşı-15.11.2013 /Antalya)
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Suçlu Ararken

Düşündüm,
Depremlerde
Ölenleri, yütenleri,
Kim bu hale getirdi,
Doğal afetlerde bizleri.
Bu soruma cevap ararken,
Bir ses geldi, ansızın  içimden.
Dedi: ‘Suçlu mu arıyorsun? Sen! ’
Evet suçlu arıyorum deyince,
Pat diye lafı gediğine koydu kendince,
Dedi: Memlekette bunca deprem oldu,
Allah aşkına..!  ne yaptınız, bir söyle.
O an ne diyeceğimi bilemedim,
Kelimeler boğazıma bir bir tıkandı,
Ezildim, büzüldüm başımı öne eğdim,
Başladım, derin derin düşünmeye…
Doğru, bunca deprem oldu memlekette,
Sade vatandaş olarak ben ne işe yaradım diye.
Verebilecek cevap bulamadım, hala düşünüyorum,
Cevabını bilen dostlar varsa, gelecek  afetler adına,
Tarafıma ulaştırmalarını, hassaten rica ediyorum.
Herkesin herkesten öğreneceği çok şey var biliyorum.
Güzel ülkemin,  güzel insanları, hepinizi seviyorum.
                                                            (29.10.2009)

Mahir Odabaşı
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Suçlu Kim?

17 Ağustos sabahı,
Marmara ağlıyor,
Türkiye ağlıyor…
18 Ağustostan itibaren,
Yazılı ve görsel medyada,
Uzun uzun yorumlar başlıyor.
Eli kalem tutan, mikrofonu kapan,
Yazıyor… Çiziyor… Konuşuyor…..
‘’Şu yapılmamış, bu yapılmamış…
Şu yapılacak… bu yapılacak..
Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak…(!)
Hadi canım sende, yaz bir kenara,
Burası Türkiye...(!)
Ders alınmış gibi görünüp,
Her şey aynen kalacak…
Ve zamanın akışıyla unutulup,
yeni afetlerde tekrar hatırlanacak…! ‘’
*
Ve bir yazar çıkıyor,
‘Kimse Allah’a sitem etmesin ha.!
Depremi değil, sonucunu mu hak ettik  yoksa? ’
Diye tüm Türkiye’ye soruyor. Evet soruyor.*
Nasıl konuşuyor diye sakın kızmayın adama,
Yan yana dizilmiş on apartmandan  biri yıkılırsa,
Allah aşkına siz söyleyin, ne denir buna.
Sebep sadece deprem olsaydı, hepsinin yıkılması lazımdı
Çünkü; fay aynı, deprem aynı,  zemin aynı, şiddet aynıydı,
Yalnız bir tek fark var ortada, o da  binaların yapımıydı.
Ben yazara hak verdim, bilmem siz ne dersiniz?
Üç aşağı, beş yukarı genel olarak tüm afetlerde,
Afetler masum,  sorumlu insanoğlu bilesiniz…
*
O halde geliniz; Ey akli selim insanlar,
Dünden ders alarak bugünü yaşayalım,
Yarını  en güzel şekilde hazırlayalım.
Depremler olacak diye korkmayalım,
Sıcak yuvalarımız bize mezar olur,
Kaygısıyla yatıp kakmayalım.
Tedbirler, tatbikatlar gerçekci,
Kamu, özel tüm binalar sağlam olsun
Arada yıkılacak, güçlenecek  varsa eğer,
Depremlerden önce, bi zahmet  hallolsun.
Unutmayın,  yarın çok geç olabilir,
Büyük bir afet yaşanırsa eğer,
Köyü, kasabayı, şehri alabilir.
Binlerce masum vatandaş,
Boşu boşuna  ölebilir…
O zaman birileri çıkıp,
‘’Acaba suçlu kim? ’ diye,
 Tekrar, tekrar sorabilir…
(21.04.2010-24.20)
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* Güngör Mengi – 18 Ağustos 1999 makalesi

Mahir Odabaşı
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Suriye

Yer: Suriye
Konu: İç savaş
İşler çok karışık,
Vatandaş eriyor yavaş yavaş
İşin acı tarafı, komşu komşuyu kırıyor
Ölende, öldürende Allah diyor
Ateş yanıyor, kazan kaynıyor
İnsanlar ölüyor…
………………………...,
Dön de şu hale bir bak,
Ne kılıç ne de kurşun izi
Çoluk çocuk serilmiş yere
Mübarek kurban bayramın da,
Şeker, lokum, oyuncak yerine
Esad’dan gelmiş, kimyasal hediye (!)
Bir baba, yüzlerce ceset arasında yavrusunu arıyor
Yüzündeki ben izinden hemencik tanıyor
Cansız yatan evladına sımsıkı sarılıyor:
’’Uyan yavrum uyan, ben sensiz yaşayamam’’
Diye avazının çıktığı kadar bağırıyor
Ama nafile… Ses seda yok,
Yavru çoktan kurban gitmiş,
Esad’ın acımasız kimyasalına
Allah sabır versin, ağla babam ağla
Unutma ki, ahın çıkar mutlaka
*
Halbuki;
Çocuklara, kadınlara dokunmayın diyor Kuran
Bunu bir türlü anlamıyor Suriye’deki hain adam
Elbet belasını bulur ÜLKESİNİ KANA BULAYAN
Ders alabilmeli olup bitenlerden ÂLEMİ İSLAM
Birlik ve beraberliğimizi bozmasın Yüce Yaradan
                                       (Mahir Odabaşı / 25.10.2013)

Mahir Odabaşı
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Suriyeli Baba Haykırıyor

Yer: Suriye
Konu: İç savaş
İşler çok karışık,
Vatandaş eriyor yavaş yavaş
İşin acı tarafı, komşu komşuyu kırıyor
Ölende, öldürende Allah diyor
Ateş yanıyor, kazan kaynıyor
İnsanlar ölüyor…
………………………...,
Dön de şu hale bir bak,
Ne kılıç ne de kurşun izi
Çoluk çocuk serilmiş yere
Mübarek kurban bayramın da,
Şeker, lokum, oyuncak yerine
Esad’dan gelmiş, kimyasal hediye (!)
Bir baba, yüzlerce ceset arasında yavrusunu arıyor
Yüzündeki ben izinden hemencik tanıyor
Cansız yatan evladına sımsıkı sarılıyor:
’’Uyan yavrum uyan, ben sensiz yaşayamam’’
Diye avazının çıktığı kadar bağırıyor
Ama nafile… Ses seda yok,
Yavru çoktan kurban gitmiş,
Esad’ın acımasız kimyasalına
Allah sabır versin, ağla babam ağla
Unutma ki, ahın çıkar mutlaka
*
Halbuki;
Çocuklara, kadınlara dokunmayın diyor Kuran
Bunu bir türlü anlamıyor Suriye’deki hain adam
Elbet belasını bulur ÜLKESİNİ KANA BULAYAN
Ders alabilmeli olup bitenlerden ÂLEMİ İSLAM
Birlik ve beraberliğimizi bozmasın Yüce Yaradan
                                       (Mahir Odabaşı / 25.10.2013)

Mahir Odabaşı
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Sürünüyoruz Memuriyette

Demin eski bir dost gördüm
Dedim: Selamün aleyküm
Dedi: Aleyküm selam
Dedim: Nasılsın, iyi misin?
Dedi: Sürünüyoruz işte memuriyette
Dedim: Senin süründüğün memuriyete ulaşamadı, kaç kişi istedi de
Sende kendinden aşağıda olana bak, mutlu olmak istiyorsan bir nebze
Dedi: Haklısın (tövbe, tövbe)  laf olsun diye konuşuyoruz ciddiyetizce
Dedim: Unutma, her sözde bir ciddiyet vardır, istersen dikkat et bence+

Mahir Odabaşı
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Şaban Çevik

Bir yıldız daha kaydı,
Sivil savunmadan
Memleketi Tokat,
Adı ise Şaban,
Mesleğini seven,
Eğitimden eğitime varan,
Çocukları afete hazırlayan,
Ve yüzlerce cankurtaran,
Çevresine neşe saçan,
Görevi,
Tokat milli eğitimde uzman
………………,
Gönül isterken,
Kader gülermiş hesabı
Yeni eğitimler planlarken,
Görev başında krize yakalan
Takatin kalmasın yere yuvarlan.
Son liman Azrail’e dayan
Kalanlarla gidenlerin farkı,
Ölümsüzlük yurduna
Önce varmaydı
Vesselam,
Sivil savunmadan,
Bir yıldız daha kaydı,
Memleketi Tokat,
Adı ise Şaban’dı.
Ruhu şad olsun,
İyi adamdı

Mahir Odabaşı
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Şans

İnsanlara 3’ncü defa şans verme
Bırak hep 2’nci sinde kalsınlar
Yoksa hep alıştırır
Başa çıkamaz
Ağlarsın
Yine de
Yaranamazsın

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şehir Benim Neyime

ŞEHİR BENİM NEYİME

Gurbet ele hiç alışamadım,
Düzenli iş bulup çalışamadım,
Sosyete ile yarışamadım,
Şehir benim neyime

Gürültü eksik olmuyor,
Arzu ettiğin alınmıyor,
İstesem de gelinmiyor,
Şehir benim neyime

Her yerde kuyruk oluyor,
İnsan kirli hava soluyor,
Uyanıklar safı yoluyor,
Şehir benim neyime

Parada bereket kalmıyor,
Hesap yerini bulmuyor,
Kimse kapımı çalmıyor,
Şehir benim neyime
      (Mahir Odabaşı / 2002)

Mahir Odabaşı
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Şehit

körpe körpe yavrular
vatan borcu deyip
gidiyor asker ocağına
kaderin acı cilvesine bak
daha kırkı çıkmadan
bazen hain bir kurşun
bazen acı bir kaza ile
dönüyor baba kucağına
ağla anam ağla,
ağla babam ağla
kuzun kurban oldu
cennet vatan uğruna
herkese nasip olmaz
şehide olmak  ana-baba
inşallah şefaat edecek sana-bana
ama bununda bir sonu olmalı mutlaka

Mahir Odabaşı
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Şehrin Ortasında Minübüs Kasasında Boğulmak

Türkiye’nin Mega Kenti, İstanbul.
Taşına, toprağına altın denmiş,
Nimeti de, külfeti de berabermiş.
Bu sebeple olsa gerek,
81 İl’i  bağrına basıp,
                                 Misafir eylemiş. Ama,
Bazen bir deprem,
Bazen bir patlama,
Bazen de sel felaketi,
Rahat bırakmamış,
Bu güzel memleketi…
*
İşte bir  afette,
8 Eylül’de geldi.
Yetkililere göre,
Yüzyılın en ağır felaketiydi.
Yağmur, öyle bir yağdı ki,
Her taraf denize döndü.
Bunu anladık. Fakat,
Bir minibüsün kasasında
Yedi tane bayan işçi öldü.
Hem de, Koca şehrin göbeğinde,
Göz, göre göre…
Televizyonlardan izledik…
Her birinin  ayrı, ayrı
Hayat hikayesi var.
Ama ortak nokta,
7’side eve ekmek parası arar.
Her sabah işe gitmek için,
Servis aracı yerine,
Minibüs kasasına dolar.
Fakat hiç kimsenin sesi çıkmaz.
Çünkü, böyle olmaz diye itiraz edilse,
Devlet baba değil ki, özel sektör,
Zaten ekmek aslanın midesinde,
Sırada kaç kişi var,
Seninde işine gelirse…
Yoksa edilirsin el ense…
*
Uzun lafın kısası,
Göz göre göre 7 işçi gitti.
Taşı toprağı altın İstanbul,
Artık onlar için bitti.
Hem de geride gözü yaşlı,
Ana, baba, evlat, kardeş bırakarak…
*
Bu ilk değil, sonda olmayacak,
Toplumda genel kanı şu ki;
Bu afette, biraz gündem de kalıp,
Sonra diğerleri gibi unutulacak.
Devam eden davalara,
Yorum olmaz derler.
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Bekleyelim görelim
Büyüklerimiz neyler…
Neticeyi kelam,
Yazıktır, günahtır,
Bir daha ihmal olmasın.
İnsanlar, bir ekmek parası
Kazanayım derken, göz göre
Bir avuç suda,  boğulmasın…!
Bir avuç suda,  boğulmasın…!

Mahir Odabaşı
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Şiirlerimde Ara Beni

Yergiye övgü istediğinde
Hüzne sevinç eklediğinde
Gelmemi beklediğinde
Şiirlerimde ara beni

Virajlı yola girdiğinde
Tek başına kaldığında
Dikkati sona verdiğinde
Kazaya aday olduğunda
Şiirlerimde ara beni

Uykusuz geçen gecelerde
Kelimesi eksik hecelerde
Yirmi dört saat her yerde
Şiirlerimde ara beni

Şairim yazarçizerim
Fırsat buldukça gezerim
Bir kelimeden, sayfa sezerim
Şiirlerimde ara beni

Rüyalarda gördüğünde
Şerri hayra yorduğunda
Özleyip de sorduğunda
Şiirlerimde ara beni

Kalemim silahtır
Gönlüm ferahtır
Yardımcımız Allah’tır
Şiirlerimde ara beni

Morale ihtiyaç olduğunda
Başın sıkışıp darda kaldığında
Gönlün derinlere daldığında
Şiirlerimde ara beni
(Mahir Odabaşı /17.11.201-Afyon)

Mahir Odabaşı
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Şimdi Dua Vakti

Bugün özel gün
Cumanız mübarek olsun
İsterseniz edelim birazcık dua
Belki internette işlenen günahlar af- ola
………………………………………….,
Öncelikle tüm geçmişlerin ruhu şad olsun
Varsa bilinmedik tahsilatları af- olsun
Kabirleri rahat ve pür-nur olsun
Geride bıraktıklarından haberdar olsun
Mirasçıları tarafından unutulmasın
Cenneti Ala ‘da sevdikleriyle buluşsun
……………………………………….,
Gönlünüzden geçen hayırlı dilekleriniz
Fazlasıyla bir bir kabul olsun
Bekleyen beklediğini, arayan istediğini bulsun
Aile de huzur, çocuklarda üstün başarı olsun
İzdivaçlar birkaç yıllık değil, ömür boyu olsun
Çocuklar aralarda parçalanmasın, analar-babalar ağlamasın
Alemi İslam’a ve tüm dünyaya barış, kardeşlik, adalet dolsun
Gönülden bir ÂMİN diyelim dostlar, dualarımız kabul olsun
Amin…………………..A M İ N ……………………..Amin
(mahir Odabaşı-2013)

Mahir Odabaşı
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Şimdi Haberler...!

Araçta unutulan çocuk öldü
Evlerini sel basan çocuk öldü
Su kuyusuna düşen çocuk öldü
Üzerine balkon düşen çocuk öldü
Ceviz ağacından düşen çocuk öldü
Şofbenden zehirlenen çocuk öldü
Okulun kapısına sıkışan çocuk öldü
Yanlışlıkla tuz ruhu içen çocuk öldü
Fosseptik çukura düşen çocuk öldü
Lauba taşı üzerine düşen çocuk öldü
Asansör boşluğuna düşen çocuk öldü
Alkollü sürücünün çarptığı çocuk öldü
Korkuluktan kayarken düşen çocuk öldü
Bayrak direği üzerine düşen çocuk öldü
Açık bırakılan camdan düşen çocuk öldü
Mp3 dinlerken elektrik çarpan çocuk öldü
Yangın merdiveninden inemeyen çocuk öldü
İnşaat demirinin üzerine düşen çocuk  öldü
Rögar kapağı açık kalınca  düşen çocuk öldü
Sınıftaki televizyon üzerine düşen çocuk öldü
Magandaların  kurşunu isabet eden çocuk öldü
Çöp toplarken elinde bomba patlayan çocuk öldü
 Depremde yıkılan binanın altında kalan çocuk öldü
Öldü……………..Öldü……………Öldü……………….. Ölecek (!)
………………………………………………………………………………..
Alo……  Alo…… 178  orası RTÜK’ mü, kardeşim!
Sesim çok iyi geliyor mu? Duyuyor musun beni?
Ben Anadolulun en ücra köyünden  Gariban Ali,
Ne olur yasaklayın, tüm televizyonlardaki  haberleri!
Her akşam aynı haberleri  veriyorlar, bıktırdılar beni!
………………………………………………………………………………………………..
Lütfen sinirlenmeyin, sakin olun, beni dinleyin efendim!
Bizde biliyoruz haberler hep aynı.Ama şehirler farklı..!
                                                     (10.12.2010)

Mahir Odabaşı
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Şimdi İşler Bitmiyor Müdürüm

Henüz bilgisayarlar yoktu
Bir daktilo bir memura çoktu
Ama işlerden de şikâyet yoktu
Şimdi işler bitmiyor müdürüm

Gömleğin kolu killenmesin diye
Kolluğumuzu takardık itina ile
İşlerde biterdi vaktinde yine
Şimdi işler bitmiyor müdürüm

Karbon kâğıdı konurdu dizi dizi
Çok vurunca çıkardı tuşların izi
Akşamda beklerdi kahveler bizi
Şimdi işler bitmiyor müdürüm

Tuşlara itina ile dokunulurdu
Bir harf yanlış olsa çarpı konurdu
Amire işler zamanında sunulurdu
Şimdi işler bitmiyor müdürüm

Geçmişin zorluğunu bilmek gerek
Fazla olan bürokrasiyi kırmak gerek
Biraz da çok emek vermek gerek
Şimdi işler bitmiyor müdürüm

ODABAŞI der, teknoloji gelişti
Kopyala yapıştır imdada yetişti
Memurlar şimdi rahatlığa erişti
Yine de işler bitmiyor müdürüm
(Mahir Odabaşı / 11.09.2014)

Mahir Odabaşı
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Şimdi Köyden Ne Haber?

Köyün elektriği, telefonu, yolu yoktu
Kavgalar eksik olmaz, dedi kodu çoktu
Üniversitede okuyanları da hiç yoktu
Şimdi ne haber?

Sular eve güğümle sırtta taşınırdı
Şehire giderken çamurlu yollar aşılırdı
Bir gece kalınıp geri köye koşulurdu
Şimdi ne haber?

Öğretmenler hep öğrencileri için çalışırdı
Merhum imam da köyün her işine karışırdı
Küsler ancak bayramdan bayrama barışırdı
Şimdi ne haber?

Muhtarlık seçiminde çok heyecan olurdu
Söz verip te, sandıkta cayanlar bulunurdu
Azanın hanımında bile biraz hava olurdu
Şimdi ne haber?

Sarp savrulurken rüzgâra doğru bakılırdı
Harmandan bir ayda zor - şer kalkılırdı
Geride kalanlara da bir kulp takılırdı
Şimdi ne haber?

Kışın köyün kahveleri dolup taşardı
Sobanın yanındakiler sıcaktan yaşardı
Palavracılar da durmadan karı boşardı
Şimdi ne haber?

Sorularıma neden kimse cevap vermiyor
Virane olmuş köyüm, inim inim inliyor
Göçenlerde kalanların hatırını sormuyor
Şimdi ne haber?

(mahir odabaşı / 8.9.2014)

Mahir Odabaşı
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Şimdi Köylüde Şehirden Alıyor Yiyeceği

Ekmek, çörek, börek saçta yapılırdı
İçine çökelek - pancar bolca katılırdı
Artan da götürülüp pazarda satılırdı
Şimdi köylüler de şehirden alıyor çökeleği

Her yıl sürüden birisi kurbana ayrılırdı
Mevlit yapılır, cümle-âlem doyurulurdu
Artan kemikler ise tuzlanıp kurutulurdu
Şimdi köylüler de şehirden alıyor kurbanı

Kışlık, aşlık – keşlik ta yazdan hazırlanırdı
Şehirdeki akrabalara çuval çuval postalanırdı
Onlarda karşılıksız bırakmaz, ikramlandırırdı
Şimdi köylülerde şehirden alıyor aşlığı-keşliği

Sebzenin-meyvenin envaı çeşidi yetiştirilirdi
Domates-salatalık- elma yıkamadan atıştırılırdı
Gelip-geçenin heybesine de birazcık sokuştururdu
Şimdi köylülerde şehirden alıyor sebzeyi-meyveyi

Akşam tavuklar- horozlar sayılırken zorlanılırdı
Komşuya parayla bir şeyi satmak çok ayıplanırdı
Şehirdeki çocuklara sepetlerle yumurta yollarındı
Şimdi köylülerde şehirden alıyor tavuğu - yumurtayı

Şehrin hormonlu yiyecekleri köylere kadar girdi
Allah korusun üç gün kıtlık olsa, köylüler de öldü
Hiç düşündük mü beyler, bu hallere nasıl gelindi?
Şimdi köylülerde şehirden alıyor yiyeceği – içeceği

Sebzenin-meyvenin envaı çeşidi yetiştirilirdi
Domates-salatalık- elma yıkamadan atıştırılırdı
Gelip-geçenin heybesine de birazcık sokuştururdu
Şimdi köylülerde şehirden alıyor sebzeyi-meyveyi

Akşam tavuklar- horozlar sayılırken zorlanılırdı
Komşuya parayla bir şeyi satmak çok ayıplanırdı
Şehirdeki çocuklara sepetlerle yumurta yollarındı
Şimdi köylülerde şehirden alıyor tavuğu - yumurtayı

Bu gidişat hayra alamet değil, mutlaka dur denilmeli
Doğal üretim için köylüye basit basit teşvikler gelmeli
Yoksa boş verirsek tembelleşir de, bırakır ekip- dikmeyi
Sonunda hayat pahalanır, çünkü köylü de çok yer ekmeği
Şimdi köylülerde şehirden alıyor ihtiyacı olan A’dan – Z’yi

Mahir Odabaşı
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Şimdi Unuttuk Seni Bakkal Amca.!

Bir ekmek, bir yumurta lazımsa
Koşar gelirdik hemen sana
Derdik para yok, deftere yazsana
Şimdi unuttuk seni bakkal amca.!

Gün bitip dükkanı kapatmış olsan bile
Lazımsa bir şey, basardık  evinin ziline
Mesai bitti diyemez, açardın geri yine
Şimdi unuttuk seni bakkal amca.!

Aldığımızı sade veresiye yazdırmaz
Birde yanında borç para isterdik
Yaz kara kaplı deftere.. hadi eyvallah derdik
Şimdi unuttuk seni bakkal amca.!

Mahallenin fakirini, zenginini sen bilirdin
Yardım edeceklere yol gösterip, akıl verirdin
Sanki sen biraz daha samimi idin
Şimdi unuttuk seni bakkal amca.!

Mini, süper, hiper adıyla çıkıverdi market
Yeniyi bulunca adettendir, eskiyi terk et
Acayip değişime uğradı 30 yıldır memleket
Şimdi unuttuk seni bakkal amca.!

Paranın küsurunu almak ayıp sayılırdı
Malzemeler poşete değil, çantaya konulurdu.
Belki de bilmeden çevreci olunurdu
Şimdi unuttuk seni bakkal amca.!

Bilinmeyen adresler senden sorulurdu
Denk gelindiğinde sofrana ortak olunurdu
Anlaşılan bu hızlı değişim seni de yordu
Şimdi unuttuk seni bakkal amca.!

Ne söyledimse yaşayıp, görüp söyledim
Bir ara bende bakkallık yapıp, hizmet eyledim
Bir kaç dörtlükle geçmişi yad eyledim
Şimdi unuttuk seni bakkal amca.!

Mahir Odabaşı
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Şimdiden özür Dileri Engel _ lim...!

Yüksek yüksek apartmanlar yaptık,
Yangın merdivenlerini yarıda bıraktık,
Bir gün yangın olurda, inemezsen eğer,
Şimdiden özür dileriz ENGEL-LİM!

Falanca kuruma çağırdık seni,
Kapıda kaldın giremedin içeri,
Asansörümüz yok eskiden beri,
Şimdiden özür dileriz ENGEL-LİM!

Yollara  tahtalar, demirler attık,
Sen yürürken takılacağını unuttuk,
Ayağın takılıp ta, takla atarsan eğer,
Şimdiden özür dileriz ENGEL-LİM!

Malumundur trafik her yerde sıkışık,
Bak onun için senin araca yer ayırdık,
Ama levhası sana, araç parkı bize kalsın,
Şimdiden özür dileriz ENGEL-LİM!

Kaldırımlara, rahat inesin diye rampa yaptık,
Arabaları getirip dibine de park yaptık,
Kaldırımdan inemezsen sakın kızma bize,
Şimdiden özür dileriz ENGEL-LİM!

Sen şimdi cuma namazına da gitmek istersin,
Elde yok ki, sana uygun mekanı kim versin,
Boş ver, sorumlu değilsin ya gitmeyi verirsin(!)
Şimdiden özür dileriz ENGEL-LİM!

Biliyoruz toplu ulaşımda sıkıntıların var,
Şimdilik idare et teknoloji bu kadar,
İnerken, çıkarken zorlanırsan eğer,
Şimdiden özür dileriz ENGEL-LİM!

Pazarda alış veriş seninde hakkın,
Sakın gideyim deme, çıkamazsın,
Takma kafana, markete uğrarsın,
Şimdiden özür dileriz ENGEL-LİM!

Biliyorsun adaylık iki türlüdür,
Biri resen olur, diğeri gönüllüdür
Kızıp ta sakın başınıza gelsin deme,
Şimdiden özür dileriz ENGEL-LİM!

MAHİR der, ne olur darılmayın sözüme,
Yalan değil, yazdıklarım göründü gözüme,
Bir cümle ile de olsa, mesaj verdimse size,
Kaç engelli teşekkür eder, bilmem ki bize
                    (/ 06.01.2011 – 24.15)
NOT: Yazdığım şiir ve  makaleler Türkiye geneli içindir.
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Şimdilik  Yazmıyorum?

Tütünün tiryakisi olurda,
Okurun tiryakisi olmaz mı?
Makaleyi, şiiri göremeyince,
Okuyucu üstadını,
Hiç sormaz mı?
Elbette sorar!
………………….
İste benim,
Tiryaki okurlarımda,
Durmadan soruyorlar
Ve ben diyorum ki;
Mürekkebim bitti,
Divitim  kurudu,
Fikrim tükendi,
Hevesim gitti,
İltifatın marifete,
Tabi olmadığı zamanda,
Yazıyla, çiziyle uğraşmam
Galiba abesle iştigaldi (!)
         *
Depremlere var,
Yangınlara kar,
Yalnızlara yâr,
Afetsiz bir diyar,
Oluversin  diye
Kalemle çırpınan uzman,
Bir cümle ile sönüverdi.
İkinci bir zamana kadar,
Yazma-ma-ya karar verdi..!
       (M. Odabaşı/ 25.02.2011-06.00)

Mahir Odabaşı
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Şurubum Olur Musun

Hasta yatağımda yatarken
Maziyi hüznünü atiye katarken
Bir buket çiçeği elimde tutarken
Şurubum olur musun?

Doktorlar bulamadı derdime çare
Azarladı yine beni kapıda ki hergele
Bir daha gitmem ona, ölürüm de
Şurubum olur musun?

Yazgıya isyansız boyun eğerim
Dünkü hatalarıma bugün gülerim
Rüyada ateşim yükselirse neylerim
Şurubum olur musun?

Mahir der ilacım tükendi
Mesai bitti eczaneler kapandı
Gece nabız yükselirse, gönül yandı
Şurubum olur musun?
(mahir odabaşı-2013)

Mahir Odabaşı
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Şükrünü Eda Edemedik Allah'ım

ŞÜKRÜNÜ EDA EDEMEDİK
Dindar iken kindar olduk
Her şeyi şerre yorduk
Zayıfı görünce vurduk
Şükrünü eda edemedik,
Gösterdin yoldan gidemedik
Sen affeyle Allah'ım

Göz verdin harama baktık
Dil verdin haram tattık
Ayak verdin yoldan saptık
Şükrünü eda edemedik,
Gösterdin yoldan gidemedik
Sen affeyle Allah’ım

Gönlümüze sen den başkasını koyduk
Kulağımızı dedi-koduyla yorduk
Doğru olanı, eğriye sorduk
Şükrünü eda edemedik,
Gösterdin yoldan gidemedik
Sen affeyle Allah’ım

Haramı helali karıştırdık
Çocuklarımızı beleşe alıştırdık
Kardeşi kardeşe vuruşturduk
Şükrünü eda edemedik,
Gösterdin yoldan gidemedik
Sen affeyle Allah’ım

Kibir riya atına bindik
Şu alem de her şeyi biz bildik
Malında kötüsünü zekat verdik
Şükrünü eda edemedik,
Gösterdin yoldan gidemedik
Sen affeyle Allah’ım

Hayatımızı haramla yoğurduk
Doğru söyledik, kapıdan kovulduk
Çalışmadan otururken  yorulduk
Şükrünü eda edemedik,
Gösterdin yoldan gidemedik
Sen affeyle Allah’ım

Alnımızı secdeye koyamadık
Beş vakit namazı vaktinde kılamadık
Garibanı da soframıza alamadık
Şükrünü eda edemedik,
Gösterdin yoldan gidemedik
Sen affeyle Allah’ım

Sanal alemin içine daldık
Çocukları kendi başına saldık
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Kapıyı kitlerken bacadan aldık
Şükrünü eda edemedik,
Gösterdin yoldan gidemedik
Sen affeyle Allah’ım

Makam mevki hırsıyla övündük
Menfaati görünce 72 fırkaya bölündük
Sonra eyvah deyip dövündük
Şükrünü eda edemedik,
Gösterdin yoldan gidemedik
Sen affeyle Allah’ım
(Mahir Odabaşı -29.5.2014)
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Tahtaya Gelesin Emi

Seni seviyom diyip diyip kandudın
Utanmadan bu yaşta kumalandudun
Bi de seni öldürüyüm mü diye, saldudun
Tahtaya gelesin emi

Durmadan borç üstüne borç iddün,
Kazanduğunu söyle, ne halt iddün?
Bi de garip bubamu kefül iddün
Tahtaya gelesin emi

Bigünden bigüne, benim bibeklerim va diyemdün
Hep dış dolaşdun, evine adam gibü girmedün
Ben seni sevdüm ama sen benü sevemedün
Tahtaya gelesin emi

Bi kere doğru söylemeyi öğrenemedün
Akıl virenleri  hiç mü hiç dinlemedün
Hotlayasıca  bi türlü ölmedün
Tahtaya gelesin emi

Mahir Odabaşı
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Taife Yolculuk Ve Köle Addas

Allahın arzı büyük ve çok genişlikteydi
Tebliğ ise süreklilik arz eden bir vazifeydi
Yeni açılımlara ihtiyaç var, o da zor işti
Peygamber, Zeyd.B.Harisey’le Taife erişti
Ciğeri beş para etmeyen bu adamların eri
Kainatın efendisiyle resmen dalga geçti
Ayaklarına kadar gelen kısmeti tepti
Ah bir anlayabilseler ne ekiyorlar
Kutlu misafiri anlamayıp taşa tutuyorlar
Başlarına ne yağacağını unutuyorlar
Allah resulü açtı ellerini semaya
Dedi bunlar gerçeği bilmiyorlar,
Taş atıyorlar Allahım bana
Ama sen akıl fikir ver yine de bunlara
Bir parça üzümle geldi köle Addas huzura
Dedi buyurun yeyin çekinmeden kana kana
Kutlu misafir bismillah deyip, uzandı üzüme
Addas baktı rasulüllahın gözüne
Dedi duyulmamıştır bu söz bu yerde
Peygamber sordu sen nerelisin? diye
Addas dedi Ninovalı ve Hıristiyan bir aile
Salih kardeşim Yunus ibn Metta’nın şehri
Bunu duyunca gözünü dört açtı Addas efendi
Sarıldı misafire öptü mübarek ellerini
Olanı izledi Rebia’nın oğlu Utbe ve Şeybe
Dedi Addas sakın ola bu adam seni değiştirmeye
Addas dedi kurban olam ben bu kutlu misafire
Dünya al senin olsun, ben tabi oldum PEYGAMBERE

Mahir Odabaşı
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Taşı Saklayan Teyzeler- Cüzdanı Atan Nesiller

Efendim yaklaşık 26 yıl  önce, memuriyete başladığım yıllarda  köyde görev yaparken,
birkaç  çocukla beraber köy çeşmesine giden yoldaki otları, döküntüleri  temizliyoruz.
Göze nahoş gelecek görüntü olmasın diye. Malum köylerde temizlik görevlisi de yok. O
halde; bu işe el atmak, daha doğrusu rehber olmak devletin görevlisine düşer.
Lojmanın  bitişiğinde eşi rahmetli olmuş bir teyzenin evi var.Teyze de çok iyi birisi.
Evinin bahçe duvarının önünde yolda kocaman bir taş duruyor.Traktörler geçerken
zorlanıyor. Bende çocuklarla beraber uğraşa uğraşa bu taşı dereye
yuvarladım.Kendimce engeli  kaldırdım, yolu güzelleştirdim ve işe yaradım. Buraya
kadar her şey  güzel. Ama niyete bak, akıbete bak.Çünkü akşam felaket..

       Sokakta bir gürültü… bir bağrışma… Aman Allahım bu da ne? Teyze yollara
sığmıyor… Yıllardır duran taş kime dokundu..?  TAŞI KİM ÇALDI? diye…Mahcubiyet
içerinde  ve birazda korkarak ben deyince, teyze bir anlam veremedi. Elin gariban
memuruna ne zararı dokunacak ki dercesine…Ortamı yumuşatmak yine bana
düştü.(Anladım ki; köye giderken sadece diploma yetmiyor.Köyün özelliklerini,
insanların hassasiyetlerini tecrübe etmiş birinden dinlemek gerekiyor.Çünkü en iyi okul
da tecrübedir ancak okul masrafı çoktur.)

       Teyzem sen sakin ol bakalım.Ben gençleri toplar dereden taşı geri getirir aynı
yerine koyarız deyince, baktım teyze biraz sakinledi. Ben kökü bir taş için bu öfke niye
diye düşünürken, Teyze:’’Oğlum bu taşı 30 sene önce rahmetli amcan, traktörler
geçerken  bahçe duvarına dokunmasın diye koymuştu.Bu taşta onun hatırası var. Taşa
her baktığımda rahmetli amcanı görüyorum ‘’ dedi.

      Aman Allahım..! Bu nasıl sadakat? Bu nasıl derin sevgi? Bir taşı bile yerinden
oynattırmayacak kadar. Bu aile de hiç mi kavga olmadı? Hiç mi maddi manevi sıkıntı
yaşanmadı? Soruyorum sizlere,  bu evliliklere bomba atsanız yıkabilir misisiniz?

      Ya şimdi, tabiri caizse evlilikte ayağa düştü.Ne kadar sevgi? Ne kadar sabır? Ne
kadar sadakat?  Stüdyoda izdivaç, senesi dolmadan altınları al evden kaç.

       Eşimin hatırası var diye 30 - 40 yıl taşı saklayan teyzelerden 30 - 40 günde eften
püften sebeplerle evlilik cüzdanını çöpe atan nesillere  doğru nasıl geldik? Bir düşünelim
isterseniz, annelerimiz, babalarımız nelere sabrettiler, biz nelerden şikayet ediyoruz?

       ‘Bir neslin kaderini, bir önceki nesil tayin eder’  sözünden hareketle belediyemizin
yaptığı ‘“Ailemi Koruyorum Eğitim Programı’’nı tebrik ediyorum.Daha geniş alanlara
yayılmasını şiddetle talep ediyorum.

        Niçin derseniz, taşı saklamasa da, evlilik cüzdanını iyi günde, kötü günde
hayatının sonuna kadar saklayacak ve çocukları ağlamayacak bir nesil için… Hepimize
görev düşüyor.

TV ‘de  İZDİVAC
Dul olsun,
Bekar olsun,
Hiç fark etmez
Bekarsa, yaşı kaç?
Memursa, maaşı kaç?
Yeyip, içip gezmeyi,
Almadan vermeyi,
Denizde yüzmeyi,
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Çok seviyor mu?
Kalp kırdığında,
Özür diliyor mu?
EVET….EVET
………………,
Geleni gideni olacak mı?
Kaynana bizde kalacak mı?
Ailesine  hiç uğramasak
Sorun olacak mı?
Annesi- babası, ablası,
Özgürlüğümüze dokunacak mı?
HAYIR….HAYIR…HAYIR
…………………………….,
(perde arkasına geçebiliriz)

Kalacağımız ev merkezde olacak,
Yemek yapmadan hiç anlamam,
Dışardan fast food türü gelecek
Ehliyeti ben, arabayı sen alacaksın
Bana ikinci baharımı yaşatacaksın
Her gün kuaföre gitsem darılmayacaksın,
Sağlam bir banka da adıma hesap açtıracaksın,
Kredi kartından sınırsız harcama yaptıracaksın,
Borcumu hiç  aksatmadan anında yatıracaksın
………………………………….,
Aklıma gelenler şimdilik bu kadar,
Koşulsuz kabul edersen, gitme kal
Notere gidip sözleşme yapalım
Seyircileri de şahit tutalım,
En ufak bir aksama da,
Tazminatı alıp, cüzdanı atarım
Şartlarımı iyi dinle, iyi anla
Sonra vah, tüh deyip darılma,
Sen olmazsan kaç kişi var sırada
Bu da bizim işimiz safları sömürüp,
Rızkımızı (!)  çıkarıyoruz burada….!

Mahir Odabaşı
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Taze bitti, Dinlenmiş Ekmek Var...!

‘TAZE BİTTİ,
DİNLENMİŞ EKMEK VEREYİM! ’

Memurdu,
Büyükşehir’den,
Kasabaya yeni taşınmıştı.
Çevreyi pek tanımıyordu.
Eşyaları yerleştirirken çok yorulmuş,
Beş dakika kestireyim derken uyuya kalmıştı.
Evde bayat ekmeği kimse yemediği için,
Geldiği yerde  hep erkenden almaya alışmıştı.
Çünkü sofrada taze ekmek yoksa, herkes açtı (!)
*
Evde ekmek yoktu,
Taşınmanın telaşıyla,
Erken almayı unutmuştu.
Yorgun argın koştu en yakın fırına,
Dedi: ‘Lütfen taze bir ekmek’
Fırıncı: ‘Dün ki ekmek var’ deyince,
İstemem deyip çekip gitti
Bir başka fırına.
*
Yine: ’Lütfen taze bir ekmek’
Fırıncı: ‘Bayat ekmek var’ dedi
Delikanlı yine istemem deyip,
Çekip gitti bir başka fırına
*
Delikanlı: ‘Lütfen bir taze ekmek’ dedi
Fırıncı: ‘ Taze ekmek bitti beyim,
isterseniz DİNLENMİŞ EKMEK vereyim’ dedi.
Delikanlı bir an bocaladı, cevap veremedi,
Sonra  dinlenmiş olabilir dedi.
Ekmeği alıp eve gelirken,
Birinci fırıncı DÜNKİ  EKMEK deyince almadım,
İkinci fırıncı BAYAT EKMEK deyince almadım,
Ama üçüncü fırıncı DİNLENMİŞ EKMEK  deyince aldım,
Boş yere yoruldum,
Halbuki üç ekmekte aynı,
Fakat üçüncü fırıncı
Gerçekten  Usta,
İletişim adına,
Ben dersimi aldım
Genç yaşta…!
diye
Mırıldanarak
Evine gitti.
(26.06.2010- 24.00)
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Telefon Dolandırıcıları

Değişti düzen, çoğalıyor dolandırıcılık günden güne
Hem ağlıyor hem de ar yapıp saklıyor tuzağa düşen de
Bırakmak yok, üçkâğıtçılar da yeni avlarının peşinde
Sakın ola bu tür oyunlara artık gelme kardeşim
Üç kuruş paranı sahtekârlara verme kardeşim!

Günümüzde helal haram karıştı artık birbirine
Biraz Allah korkusu vardı şimdi oda girdi inine
Adam internette ulaşıyor senin tüm bilgilerine
Sakın ola bu tür oyunlara artık gelme kardeşim
Üç kuruş paranı sahtekârlara verme kardeşim!

Ararken tüm telefonları paralel yapıyorlar
Akabinde durmadan korku fırçası atıyorlar
Her nasılsa bir dakikada beynini kuşatıyorlar
Sakın ola bu tür oyunlara artık gelme kardeşim
Üç kuruş paranı sahtekârlara verme kardeşim!

Bazen polis bazen hâkim savcı oluyorlar
Sade cahilleri değil okumuşları da buluyorlar
Tuzağa düşürünce de vallahi kaz gibi yoluyorlar
Sakın ola bu tür oyunlara artık gelme kardeşim
Üç kuruş paranı sahtekârlara verme kardeşim!

Telsiz seslerini karıştırıyorlar birbirine
Hemencik katıyorlar yalanı özeyerek içine
Bir de denk gelirse yaptığın pürüzlü işine
Sakın ola bu tür oyunlara artık gelme kardeşim
Üç kuruş paranı sahtekârlara verme kardeşim!

Ya bankada ki hesabın çalınmış diyorlar
Ya da karakola doğru acilen yönlendiriyor
Yola çıkıp yaklaşınca da ‘dur’ gitme diyorlar
Sakın ola bu tür oyunlara artık gelme kardeşim
Üç kuruş paranı sahtekârlara verme kardeşim!

Seçtikleri kurbanı öyle bir sinsice avlıyorlar
Garibanı bulunca da sonuna kadar zorluyorlar
Güya utanmadan iyilik yapıp adamı korluyorlar
Sakın ola bu tür oyunlara artık gelme kardeşim
Üç kuruş paranı sahtekârlara verme kardeşim!

Millet olarak korkarız polisten, jandarmadan
Hele alışkın değilsek çekiniriz sorgulanmadan
Belki de özümüzde var olan üstün saygıdan
Sakın ola bu tür oyunlara artık gelme kardeşim
Üç kuruş paranı sahtekârlara verme kardeşim!

Sevgili kardeşim, polis senden niye para istesin
Varsa suçun günahın, ifadeye tıpış tıpış gidersin
Azıcık kafayı çalıştır, bunca parayı niye veresin
Sakın ola bu tür oyunlara artık gelme kardeşim
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Üç kuruş paranı sahtekârlara verme kardeşim!

Odabaşı der: ‘Yeter artık Aman ha dikkat edin! ’
Ya telefonu hemen kapatın ya acil polise gidin
Unutmayın, ana babanıza da iyice tembih edin
Sakın ola bu tür oyunlara artık gelme kardeşim
Üç kuruş paranı sahtekârlara verme kardeşim!

Yeter artık Allahtan kork sahtekâr dolandırıcı
Bırak fakir fukaranın garip gurabanın yakasını
Adamlar zaten zor kazanıyor evinin nafakasını
Sakın ola bu tür oyunlara artık gelme kardeşim
Üç kuruş paranı sahtekârlara verme kardeşim!

                                (Mahir Odabaşı-çorum-5.5.2016)

Mahir Odabaşı
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Televizyon'da İzdivaç

Dul olsun,
Bekar olsun,
Hiç fark etmez
Bekarsa, yaşı kaç?
Memursa, maaşı kaç?
Yeyip, içip gezmeyi,
Almadan vermeyi,
Denizde yüzmeyi,
Çok seviyor mu?
Kalp kırdığında,
Özür diliyor mu?
EVET….EVET
………………,
Geleni gideni olacak mı?
Kaynana bizde kalacak mı?
Ailesine  gitmesek,
Sorun olacak mı?
Annesi- babası, ablası,
Özgürlüğümüze dokunacak mı?
HAYIR….HAYIR…HAYIR
…………………………….,
(perde arkasına geçebiliriz)

Kalacağımız ev merkezde olacak,
Yemek yapmadan hiç anlamam,
Dışardan fast food türü gelecek
Ehliyeti ben, arabayı sen alacaksın
Her gün kuaföre gitsem darılmayacaksın
Sağlam bir banka da adıma hesap açtıracaksın,
Kredi kartından sınırsız harcama yaptıracaksın,
Borcumu hiç  aksatmadan yatıracaksın
………………………………….,
Aklıma gelenler şimdilik bu kadar,
Koşulsuz kabul edersen, gitme kal
Notere gidip sözleşme yapalım
Seyircileri de şahit tutalım,
En ufak bir aksama da,
Tazminatı alıp, cüzdanı atarım
Şartlarımı iyi dinle, iyi anla
Sonra vah, tüh deyip darılma,
Sen olmazsan kaç kişi var sırada
Bu da bizim işimiz.Safları sömürüp,
Rızkımızı (!)  çıkarıyoruz burada………….!
                                                         (10.01.2012)
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Temel İhtiyaç

Dün temel ihtiyaçlar 5’ti, 10’du
Yetiyordu, varsa başını sokacak gecekondu
Ya bugün, arzu – istek 100 oldu, 1 000 oldu
Bulamayan asi, bulan ise doyumsuz oldu
İmkânlar çoğaldı, hastalıklar bir bir doğdu
Kimi sıkıntıdan, kimi zevkten streste boğuldu
Vesselam, ne olduysa bu asırda oldu
Değerler yavaş yavaş kayboldu
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Temel Sağlam Olmazsa

Sakat zemine temel atılmışsa,
Çatıyı çelikten yapsan ne  fayda
Helal aşa haram katılmışsa,
Dünyayı yutsan ne fayda

Başlangıç çürük olmuşsa,
Ahir hiç sağlam olur mu?
Ortada helal kazanç dururken,
Haramdan medet umulur mu?
                          (16.07.2011)
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Ticaret  Siyaset Akıbet

Ticareti severdi,
İşleri yolundaydı
Düzeni yerindeydi,
Her şey ayarındaydı,
…………………..,
Hizmet etmek istedi,
Kendini siyasete verdi,
Asli işlerini erteleyiverdi,
Ufku birden büyüyüverdi
…………………………,
İlçede herkesin dilinde ağaydı,
Eşi, dostu, akrabası yanındaydı
Lakin  işleri geçekten  avaraydı
Ödeyemediği borçları icradaydı
Buna rağmen, krediler sıradaydı
Tabi ki,  partisi de   iktidardaydı
Onu mutlu eden boş bir havaydı,
Zamanı gelince iktidarı bitiverdi,
Yeni oluşumda bir kenarda itiverdi
Krediler icra takibine bir bir kondu
Aracılar kurtarayım(!)  derken, yoldu
Eşi, dosttu, akrabası birden kayboldu
Şimdi iflas etmiş de,  kalmış bi-çare
Ticareti tümden bitmiş olmuş avare
Evi barkı kalmamış  gitmiş bilahare
Babası ölürken  kahrından ağlamış
Anası sakladığı alt üst parasını yollamış
Eşi borç isteyince kayınpederi  fırçalamış,
‘Hesabınızı bilseydiniz’ deyip evine yollamış
Çocuklarının üniversite eğitimi yarıda kalmış,
Sofrası kolu komşunun verdikleriyle dolmuş,
………………………………………………,
Zavallı bütün bunları görünce kahrolmuş…..!
Ağlamış……. Ağlamış……..Ağlamış……...!
Ve bir köşede uyanmamasına, uyuya kalmış.!
Cebinden çıkan kağıt parçasına, ‘Yavrularım:
Benim gibi olmayın, siyaseti asli işin önüne almayın! ’
Vasiyeti karalamış..…………………………………!
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Toparlan

Ey gönlerde dalgalanan şanlı bayrağım
Bahtın açık olsun, kıyamete kadar dalgalan
Yaşamak bana haramdır, senin indiğini gördüğüm an
Ve sen de vatanına, bayrağına sahip çık ey Müslüman!
Çünkü Hz. Peygamber buyurur: ‘Hubbul vatan minel iman’
‘Vatan sevgisi imandandır’ buna canı gönülden inan
Ve bilsin ki ziyandadır, bu sevgilinin mesajına itirazı olan
O halde haydi gaflet uykusundan uyan ve acilen toparlan!
Yoksa, vurdumduymaz olursan, yarın ağlar anan, ağlar baban
Unutma, sen de kendine sığınacak bir liman bile bulaman
Örnek mi istiyorsun? Yeter de artar bile komşularına bakman
O halde haydi gaflet uykusundan hemen uyan ve acilen toparlan
Yeter artık, zulüm dünyasında ezilmesin Müslüman
Yoksa senin de sonun hüsran… Yoksa sonun hüsran..!
                                                                             (Mahir Odabaşı)
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Trafik Kazası Duası

Duble yollar yapıyoruz yetmiyor,
Aşırı hız, hatalı sollama bitmiyor,
Temelde yoksa, çatı da fayda etmiyor,
Sen trafik kazası verme ALLAHIM..!

Mevsim kış,  yollar olmuş don,
Yola çıkmış, zincirsiz koca kamyon,
Nasıl ehliyet aldı böyle, bilmiyom,
Sen trafik kazası verme ALLAHIM..!

Kutlamalarda oluşuyor, uzun konvoy
Cahillik ya, gençler araçtan sarkıyor,
Bazen ölüm, bazen sakatlık oluyor,
Sen trafik kazası verme ALLAHIM..!

Tek yönlü kurallara uymak yetmiyor,
Alkollü araç kullananlar bitmiyor,
Yayalarda  bazen dikkat etmiyor,
Sen trafik kazası verme ALLAHIM..!

Emniyet kemeri takmak zor geliyor,
Cep telefonuyla konuşmak zevk veriyor
Bazen de araçlar çatıdan eve giriyor,
Sen trafik kazası verme ALLAHIM..!

Motosiklet kullananlar kask takmıyor,
Bunca uyarılara rağmen dönüp bakmıyor
Neticede küçücük kazadan sağlam çıkmıyor
Sen trafik kazası verme ALLAHIM..!

Bin bir düşünceyle arabaya biniyoruz,
Hemzemin geçite dikkatsiz giriyoruz,
Birde bakmışız trenin altında  gidiyoruz
Sen trafik kazası verme ALLAHIM..!

ODABAŞI der daha ne diyeyim,
Kimsenin burnu kanamasın, dileğim,
Yanlışım varsa, kızmam açıkça söyleyin,
Sen trafik kazası verme ALLAHIM..!
                          (/15.12.2010)
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Tuhaf Bir Milletiz

Hesabını kitabını bilmedi
Hep nefsinin sesini dinledi
Sokağa çıkmaya yasak gelince
Açlıktan hemencik ödü gümledi

Nasıl bir ev ortamı bilinmez
Elinden hiçbir şey mi gelmez
Alışmış carşı pazarda yemeye
Ocağında aş pişmez keş pişmez

Her evin kilerinde olmalı bir şeyler
Temel ihtiyacı bulan lüksü neyler
lakin çok rahatlığa alıştık,  beyler
Belki bu zaman daha iyi günler

Cips cola yesen ne yemesen ne
Ölemezsin ya 48 saat  eve girmese
Ya Devlet sana ekmek vermese
Nankördür bunu düşünmeyen kimse

Çarşıda pazarda camide okul da
Erzak dağıtım tatbikatı yapılmalı
Buna topyekün ahali katılmalı
Görülen eksikliğe de hazırlık yapılmalı

Ben yetkili olsam;
Kapatırım bir hafta fırınları marketleri
Keserim suyu, gazı, elektrikleri
Kızmak yok, millet tedbir almasını bilmeli
Hiç olmasın diye S. Bak.lığı önlemleri

Şefkat merhamet güzeldir hoştur
lakin kadri kıymetini bilmeyene boştur
Önerisiz tenkitin ise içi fostur
Kafa yor, öneri sun azıcık koştur

Gök gülerse yağmur geleceği belli
Bu kadar duyarsızlığa da yasak gelmeli
Peki senin, markete hiç mi yolun düşmedi ?
Alınan tüm önlemler iki saatte hiçlendi

Fakir fukaraya vallahi  sözüm yok
Ama tuzu kuru olanlar sırada çok
Halbuki senin stokun yetmeli komşuya
Sen olsun Devleti karalama oturup ta

Deprem de eve koşarız  virüste sokağa
Doğrusunu icat edemedik biz daha
Nasıl anlatacağiz bu millete, anlamadım vallaha
Yoksa her afett aynı tür manzara
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Mahir, yıllarca haykırır durur
Bilmem ki anlayan kaç kişi olur
Yeter artık açın kulaklarınızı ne olur
Yoksa emekler iki saatte böyle hiç olur
  # Mahir Odabaşı - Çorum
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Tükürmek

Lütfen, yere tükürme sakın
Peşinden kaç kişi geliyor, bir bakın
Güzel ÇORUMU kirletmeye var mı hakkın?
Onaylıyorsan, sende tüküreni uyar arkadaşım
Artık temiz sokaklarda yürüsün VATANDAŞIM
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Tüm Ailemi Kaybettim

Evimiz sağlam yapılmamış,
Küçük depremde yıkıldı
Annemi kaybettim

Freni boşalan kamyon,
Evimizin çatına uçtu
Babamı kaybettim

Ayağına adi platin takılmış,
Yolda yürürken düştü
Anne annemi kaybettim

Kaldırımda yürürken,
Alkollü sürücü çarptı
Amcamı  kaybettim

Açık bırakılan kuyuya
Dalgınlıkla düştü,
Ablamı  kaybettim

Ağabeyim  askere gitti,
Kahrolası terör yetti,
Ağabeymi kaybettim

Maç sonrası kutlamalarda,
Magandalar ateş açtı,
Teyzemi kaybettim

Yağmur yağdı,sel geldi,
Dere taştı, evi su bastı
Halamı kaybettim

Okulun ilk günü,
lavabo taşı üstüne  düştü
küçük kardeşimi kaybettim

Apartmanda yangın çıktı,
Yangın merdivenden inemedi,
Baba annemi kaybettim

Tersten esince rüzgar,
Tehlike saçtı bacalar,
Dayımı kaybettim

Zincirleme trafik kazası oldu,
Vatandaş bilinçsizce doldu,
Dedemi kaybettim
*
Ey çocuk, sen
Bunca acıya rağmen,
Hayata,tutunmaya çalışıyorsun
Gözyaşın dinmiyor hep ağlıyorsun,
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Ağlamak senin hakkın değil,
Bırak  sorumlular ağlasın
Ağlasın ki, gelecekte torunları,
Ağlatacak ortam kalmasın!
      (24.09.2010-06.00)
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Umur-samıyorum...!

UMUR-SAMIYORUM!

Herkes;
Bu evde,
Bu köyde,
Bu kasabada,
Bu şehirde,
Bu ülkede,
Bu dünyada,
Kendinden olanı,
Çoğaltmaya çalışıyor
Bende;  bu  şehirde,
Bu ülkede, bu dünyada
Bir can kurtarayım diye,
Temel afet bilincine sahip,
İnsanların sayısını çoğaltmaya çalışıyorum
Bazen çakıl taşları ayağıma dolaşıyor ama
Hiç umursamıyorum…Evet hiç  umursamıyorum…
Çünkü biliyorum ki, engelsiz yolda hedefe herkes varabilir.
Marifet, çakıl taşlarının arasında koşarak hedefe varabilmektir.
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Unutamazsın

İçini kemirir bir kurt
Geleceğe dair tükenir umut
Desem de geçmişi artık unut
Unutamazsın… Unutamazsın

Kapanmaz içindeki küllenmiş yara
Anlat istersen, birazcık can dostlara
Deseler de boş ver unut gitsin, takma
Unutamazsın… Unutamazsın

Şiirlerle, hayallerle yaşarsın
Acı deryasını nasıl aşarsın?
Dokunmayın birazcık boşalsın
Unutamazsın… Unutamazsın

Kimine gül kimine diken
Var mı senin gibi çok çeken
Eski resimleri alt üst ederken
Unutamazsın… Unutamazsın

Kimseler anlayamaz seni
Sanki ayrı bir dünya eseri
Desen de artık unuttum gayri
Unutamazsın… Unutamazsın

Mahir’im anlatabildi mi seni?
Doldurabildi mi gönül keseni
Desen de kalmadı mazinin eseri
Unutamazsın… Unutamazsın
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Unutan Dostlara Ve Gelen Cevap

Kağıdını, kalemini, zarfını ben alayım,
Posta ücretini de aksatmadan yollayım
Ayda yılda bir mektup yazsan olmaz mı?
Bir dost vardı diye hal-hatır sorulmaz mı?
                               *
Diyorsun ki: ‘kağıt, kalem, zarf alayım,
Posta ücretini de aksatmadan yollayım,
Bir mektup yaz, hal - hatır soruver’
Zahmet eyleme, onlardan bizde de var
Ama bizde VEFA buralarda karaborsa gidiyor
Sen orada bulabilirsen alabildiğin kadar al
                                                        (26.01.2012)
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Unutma Rahmetli İmam Amcanı Kızım

&#8206; RAHMETLİ İMAM AMCANI UNUTMA KIZIM

Kızım:
Mübarek gecelerde unutma imam amcanı
Bilirsin rahmetlin sende çok çok emeği var
Baban ‘ölürüm de okutmam kızı’ derken,
Aldı elinden seni, götürdü ta müdüre kadar

Sen okuyup ta doğum doktoru olunca,
Ne kadar çok sevindi rahmetli hoca
Babana hep derdi, ‘aman kızın okusun
Sakın ha, engel olma bu çocuğa Ha-caa…! ’

Rahmetlinin sözü sohbeti dinlenirdi
Allah resulünden hep şu örneği verirdi:
‘Şayet kız - erkek ayrımı yapılacak olsa,
Peygamberimiz kızları daha çok severdi’

Kızını okutmayanlara çok içerlerdi
Ve ‘Eğer siz okula göndermezseniz,
O koltukları hep başkaları doldurur.
Dinsiz ilim kör,ilimsiz din topal olur
İkisi yan yana gelince ne güzel olur’ derdi

Sen de, ne olursan ol ama vefalı ol kızım,
Zaten dünya da insana en çok bu lazım
Allah rahmetliye  gani gani rahmet eyleye
Her daim ihtiyaç var, böyle  ileri görüşlüye
Mübarek gecelerde unutma gönder hediye
                       (08.03.2012- 01.00)
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Unutmayacağız Derken, Unutuverdik

Köyde, okulda, askerde, işte,
Samimi arkadaşlarımız vardı
Güya çok severdik birbirimizi,
Her gidenin peşinden  derdik,
Asla unutmayacağız  sizi

Zamanla kimi şehir değiştirdi,
Kimi hakkın rahmetine erişti,
Bir iki selam sabahtan sonra,
İrtibatlar yavaş yavaş  bitti,

Geçenlerde otururken iki arkadaş,
Dedik yad edelim eskileri biraz
Ama isimleri bile aklımıza gelmedi
Şöyle geçmişe doğru bir gittik,
‘Vay be.. o veda törenlerinde,
Cenaze de yapılan merasimlerde,
Şaşalı söylenen sözler neydi? ’ diye,
İkimizde aynı şeyleri telaffuz ettik.
……………………………………,
Zamanla mal, mülk, servet, makam, mevki elde ettik,
Ama  evlat  olarak  baba dostlarını bir  bir  terk  ettik
En acısı da; millet  olarak  galiba  İHLASI kaybettik!
                                                               (/25.01.2012)
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Unutulmayan Güzel

Ben evin camından dağları seyrederken
Sen ise çeşmeden su dolduruyorsun
Hayırdır, çok suya geliyorsun diyenlere
Yok değil ya, bir yalan uyduruyorsun
Ve tam 30 yıl geçiyor aradan
Hayal meyal hatırlanıyorsun
……………………………..,
Ben yaşıyorum daha ölmedim
Bilmem ki, sende yaşıyor musun?
Yaşarsan beni hatırlıyor musun?
……………………………….,
İsmini kalbimde tuttuğum,
Ama simasını unuttuğum,
Selam olsun, selam olsun
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Unutulmayan Hakim Amca

Bazı amirler, memurlar vardır insanlara daha samimi davranır.’’Burada hizmet erisin,
başka bir yerde sende müşterisin! ’’ hesabı, devletimizin şefkatli, güler güzünü her
zaman hissettirmeye çalışır. Resmi daireye bir iş için gelen vatandaşın yanında küçük
çocuğu varsa, onun adını, okula gidip gitmediğini, gidiyorsa derslerini ve büyüyünce ne
olmak istediğini sorgular, derslerim çok iyi, büyüyünce mühendis, hâkim, doktor
olacağım gibi cevaplar alınca, masasının gözünden çıkardığı bir çikolatayı, bir şekeri al
bakalım aferin, bu senin gibi akıllı çocukların hakkı diyerek verir. Veya derslerinde
başarısızsa, derslerine çok çalış, çok kitap oku, bizden sonra bu koltuklara sizler
oturacaksınız gibi bir iki cümle ile de olsa öğüt verir. Çocuklara anne- baba dışında,
özellikle makam, mevki sahibi kişiler tarafından  yapılan nasihatler daha etkili olur.Onu
örnek alarak, ben de ileride bu göreve gelebilirim diye düşünür.Ayrıca; anne- babadan
buna benzer sözleri hep işitir ve belki zamanla sıradan olarak algılarlar ve duymak bile
istemez. Hani boşa dememişler ‘’VATANDAŞ, MEMURUN İŞİNİ GÖRMESİNDEN ÇOK,
KENDİSİYLE İLGİLENİLMESİNDEN MEMNUN OLUR’’ diye. Yıllar önce rahmetli babamın
yaşadığı ve okurken tatilde her köye gittiğimizde anlata anlata bitiremediği, ismini bile
bilmediği hâkim amcayı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Efendim 40-45 yıl önce rahmetli babamın yolu bir vesile ile Çorum adliyesine düşer. O
zaman yanında ilkokula giden ağabeyim de vardır. Adliyede görevli Hakim bey
ağabeyime, ‘’gel bakalım yanıma, senin adın ne? ’’ der.O da utanarak ‘’Muzaffer amca’’
der.Okula gidiyor musun deyince, ‘’evet ikinci sınıfa gidiyorum’’ der.Hakim bey bir iki
soru daha sorar, güzel cevap alır. Hoşuna gider. Rahmetli babama dönerek, ‘’AMCA BU
ÇOCUĞU MUTLAKA OKUT’’ der. Babam ‘’Hâkim Bey, ben Osmancık İlçesine 3 – 4 saat
uzaklıkta olan, Seki köyünde, oranında yaylasında yaşıyorum, köy hali nasıl okutayım’’
der. Hâkim bey, ‘’amca sen okutamazsan ben okutayım, ama bu çocuk mutlaka
okusun. Hem seni hem de kendini kurtarsın! ’’ der. Babam, Hâkim beyin mütevazı
olması ve çocuğuyla ilgilenmesinden çok memnun olup;  Allah razı olsun efendim der
ve İlçenin yolunu tutar. O güne kadar, İlkokulu bir an önce bitirsinde, iş güçte bana
yardım etsin düşüncesinde olan babamın, kafasında soru işaretleri oluşmaya
başlamıştır. Kendi kendine bu çocuğu okutmam gerek, kocaman devletin hâkimi okut
diye ısrar ettiğine göre demek ki, bir bildiği var der. Ağabeyim köyde İlkokulu bitirir
bitirmez, İlçede bir göz oda kiralar ve ortaokula yazdırır. Annemle beraber her türlü
fedakârlığı omuzlayarak sonuna kadar okutmaya karar verir. Annemde YAVRUM
SOĞUKTA ÜŞÜMESİN DİYE, İLÇEDE OKUYAN ÇOCUĞUNA MERKEPLE EN ÇIRALI, KOLAY
TUTUŞABİLECEK ODUNLARI TAŞIR. Bir elinde yoğurt bakracı, bir elinde yumurta sepeti
olduğu halde. Tabi bu arada ağabeyimde, onların bu fedakârlığına karşılık derslerine
çok çalışır; takdir, teşekkür getirir. Yazın tuğla fabrikalarında çalışarak, okul
masraflarını kendi sağlamaya çalışır. Nihayet Liseyi bitirerek, İstanbul Yıldız Teknik
Üniversitesi Makine Mühendisliğini kazanır. Köyden Üniversiteye giden ilk kişidir ve
kendinden sonrakilere de örnek teşkil edecektir. Çünkü KÖYLÜ VATANDAŞ
ŞEHİRDEKİNİ DEĞİL, DAHA ÇOK KÖYÜNDEKİ FİLANCANIN, FALANCANIN ÇOCUĞUNU
ÖRNEK ALIR. Bizim çocuklarda okusun diyenlerin sayısı çoğalmaya başlar.

  Şimdiki gibi, anında para gönderme veya telefonla görüşme imkânı olmadığı için,
gurbet ellerde ne olur, ne olmaz hasta sökel olursa bozdurup harcasın diye, annem
ağabeyimin ceketinin cebine bir adet cumhuriyet altını koyar ve kaybolmasın diye de
cebini iyice diker. Ağabeyim; ZAMAN ZAMAN İHTİYACI OLMASINA RAĞMEN, BU
ANNEMİN HATIRASIDIR DİYE ÜNİVERSİTE HAYATI BOYUNCA O ALTINI BOZDURAMAZ,
HEP YANINDA TAŞIR.

  Çocuğunu İstanbul’da bir üniversite de okutmanın sevinciyle babamın
yorgunluğu bir nebze dinmiştir. Fakat Hâkim beyle bir daha karşılaşma imkânı
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olmamıştır. Her tatilde köye gittiğimizde babam ağabeyime, senin okumana sebep o
Hâkim bey der ve pişmanlık duyar. KEŞKE OĞLUM; O HÂKİM BEYİN ADINI BİR YERE
YAZSAYDIK DA ZİYARETİNE GİDİP, SİZİN SAYENİZDE MÜHENDİS OLACAĞIM DEYİP,
ELİNİ ÖPSEYDİN’ der. O zaman düşünülmediği için, onun eksikliği halen devam
etmektedir. Bu arada ağabeyim son sınıfın son dönemindeyken, babam amansız bir
hastalığa yakalanır. Ağabeyimden gelen her mektup da babamın sağlığı nasıl sorusuna,
iyi sen merak etme diye yazılır. Babam, ‘BEN ÖLÜRSEM SAKIN MUZAFFER’E HABER
VERMEYİN, ÜZÜLÜP TE OKULUNU, DERSLERİNİ AKSATMASIN DİPLOMAYI ALINCA
ÖĞRENSİN DİYE VASİYET’ eder. Babam rahmetli olduktan sonra, mektubunda babamın
sağlığını soran ve merak edip gelmek istiyorum diye yazan ağabeyime; cevap olarak
babamın sağlığı şimdi iyi, merak etme sınavların bitince gelirsin diye yazılmıştır.
Sınavlar bitmiş, merakla beklenen diploma alınmış ama babam bunu göremeden
hayata veda etmiştir. Hani demişler ya, iki mutluluk bir arada yaşanmazmış diye…

 Netice olarak; o ismi bile bilinmeyen, fakat yıllar geçmesine rağmen, mütevazı haliyle
rahmetli babamın ve onun anlatmasıyla gıyaben bizlerinde gönlünde taht kuran,  köylü
bir vatandaşın küçük çocuğuyla ilgilenen, onun okutulması için babasını teşvik eden
HÂKİM AMCA şimdi emekli Makine Mühendisi olan ağabeyim tarafından unutulmuyor.
Yaşıyorsa sağlık, sıhhat dileniyor. Hayatını kaybetmişse rahmetle yâd ediliyor…

 Büyüklerimiz,’’birinden kötülük gördüğünüzde unutmaya çalışınız. Fakat iyilik
gördüğünüzde hiç unutmayınız! ‘’ demişler. Ortak temennimiz, görevimiz ne olursa
olsun, bir cümle sözle de olsa, tanıyıp tanımadığımız insanlara faydalı olabilmek,
neticede makamları, mekânları terk ettiğimizde isimlerimiz bilinmese de, gıyaben
güzelliklerle yâd edilebilmek.

Mahir Odabaşı
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Uyku

yazmayı, çizmeyi, gezmeyi pek severim
birde cancağızım refakat ederse,
cebimde ki param harcamaya yetecekse
alim Allah dünyanın o bir ucuna giderim
...............................,
aslında devlet,
yazmak isteyene bedava kağıt kalem
gezmek isteyene birazcık bilet verse
bu şehir benim, şu şehir senin deyip
Türkiye'yi kısa bir tur eylese...
buda nereden çıktı demeyin sakın
gelişmiş ülkelerin sistemine bir bakın
veriyor 10-20 bin dolar faizsiz kredi
diyor, vatandaşım gez dünyayı hadi
durum böyle olunca,
cennet ülkemin güzelliklerini
ta Avrupa'dan gelip tadıyor adam
bizde bir gezi planlayalım desek
iptali için anında çıkıyor kırk neden
en basiti evin eşyası, çocukların eğitimi,
iş güç sahibi olsun, birde evlensin hadi
bitti mi? bitmez, biz Türk milletiyiz
bu seferde torunlar girer devreye
ebe-dede yine gidemez gezmeye
sonuç:
dünya da damatlar ahirette kurtlar sevinir
bizim ebe dede de keşkeler içinde dövünür
(mahir Odabaşı-15.11.2013 /Antalya)

Mahir Odabaşı
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Uzak Şehir

Şehirler uzak, arada var sıralı dağlar
Ne zaman ismi geçse bir yıldız kayar
Mesela, o şehirlerin plakasını seversin
Her akşam oturup hava durumunu dinlersin
Yorulmadan günde kırk bir defa gider gelirsin

Verdiğin örneklere hep o şehirleri tercih edersin
Bu sevgi nedendir, bazen sen bile bilemezsin
Çünkü işlemiştir ruhuna, taşı toprağı o şehrin
Bir düşünsene ölüsüne dirisine bile dua edersin
Kimi zaman da hüzünlenir, derin bir ah çekersin
Bazen Adana, bazen Urfa, bazen Ankara dersin
Hangi niyetle sevdiğini senden başka kim bilsin

Sıradaki istek türküsü o gizemli şehre gelsin.
                          (Mahir Odabaşı-26.4.2016)

Mahir Odabaşı
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Üç Mezar, Biri Boş Mezar

Mezarlık,
Üç hecelik bir kelime,
Nice dersler verir okuyabilene
Adına şiirler, ağıtlar yazılmış,
Türküler, şarkılar söylenmiş,
Bu mezarda bir garip var denmiş…
*
17 Ağustos  depremi içimizi yaktı,
Binlerce masum insan cansız yattı
Onlarcasını kayıplar kervanına kattı
Ölüm acıdır amma zamanla alışır insan
Lakin ölü mü, diri mi? Bilinmiyorsa,
Yan anam yan! Yan babam yan…!
*
Yağmurlu havada
Gülen, ağlayan belli olmuyor
Dünya da iyiler kadar,
 Kötüler de  bulunuyor.
17 Ağustos depreminde,
17 yaşında bir genç kız,
Depremden sonra görüldü
Ama bir daha bulunamadı,
Sağ mı, ölü mü? Anlaşılamadı.
Dumanlı havayı bekleyen,
Fuhuş sektörünün mü,
Yoksa organ mafyasının mı
Ağına düştü…Kaygısıyla,
Yanıldı, tutuşuldu…
Allah’tan ümit kesilmez diye,
Boy boy resimleri bastırılıp,
Resmi kurumların kapısına,
En işlek caddelere asıldı
Gözler  daima yollarda,
Kulaklar hep telefonlarda kaldı.
Ama nafile…Bir türlü bulunamadı
Maalesef, deprem sonuç raporuna
KAYIPTIR  ibaresi  yazıldı
Ana yandı..! Baba yandı…!
*
Umutlar yavaş yavaş tükendi,
Yaşasaydı bir yolunu bulup,
Mutlaka eve  gelirdi denildi.
Belediyeye müracaat edilip,
Bir mezar yeri temin edildi.
İçi boş olan mezarın,
İki ucuna taş dikilip,
Üzerine künyesi yazıldı…
Mezarın boş olduğunu bile bile,
Mezar taşında ki ismin hürmetine,
Günde üç öğün ziyarete gelindi.
Ana ağladı… Baba ağladı….
*
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Marmara depreminden sonra,
Üç türlü mezar çıktı ortaya,
Sahibi olanlar, sahipsiz olanlar,
Birde sahibi olduğu halde,
Kayıp listesinde olduğu için,
İçi doldurulamayanlar…
Sadece adresi belli olsun diye,
İki mezar taşından ibaret
Ancak içi boş mezarlar…
Ziyarete gelen ana, baba,
Boş mezar başına oturup,
Keşke ölüsü olsaydı deyip,
Birde bunun için ağlar…
(12.07.2010-05.15)

Mahir Odabaşı
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Üniversiteli...

İlköğretim, lise derken
Oluverdik üniversiteli
Sizi bir başka özlüyorum,
Annem, babam, kardeşim,
Bilmediğim bu şehre geleli
Cahillik işte, özgürlük adına,
Kurtulmak isterdim sizden,
Lise yıllarında, okurken.
Şimdi kurtuldum işte,
Bilmediğim bir şehirdeyim
Üstelik, özgürlük içindeyim
Özgürlük, hiçte iyi değilmiş,
Çevreme bakınca anladım
Bana  yaptığınız tembihleri,
Burada  daha iyi kavradım
*
Şimdi aranızda olmak isterim
Bir daha hiç ayrılmamasına
Sımsıkı sarılmak isterim
Ama heyhat!  nafile,
Çünkü;  şehir ırak, yol uzun,
Bayrama kadar gelemem,
Annem, babam, kardeşim,
Kendinize iyi bakın…
*
Söyle anne babama,
Verdiği öğütler ışığında,
Üniversiteyi okuyacağımdan,
Vatana, millete faydalı
Bir nefer olacağımdan,
Lisedeyken istediğim özürlüğü,
Şimdi kendi isteğimle sınırlayacağımdan,
Emin olsun… Ve içi çok ama çok rahat olsun!
Öpüyorum ellerinizden, duanız benimle olsun!
                                        (29.09.2010)

Mahir Odabaşı
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Üzülüyorum Be Usta...!

Usta be,
Seni bilmem amma,
Ben çocukken,
Kırlara çıkar,
Çiçekler toplar,
Onları titizlikle
Demet yapar,sonra
Anneme sunardım.
Onun ‘ahh yavrum! ’
Demesiyle, mutluluktan uçardım…
*
Ya şimdi,
Düşünüyorum da,
Her şey sanki hayalmiş.
Gezdiğim kırların, bayırların,
Uğur saydığım böceklerin,
Topladığım çiçeklerin,
İsmini bile hatırlayamıyorum…
Neden böyle oldum, be usta..!
Zaman mı değişti, yoksa ben mi?
Bir hormondur aldı gitti,
Hiçbir şeyin lezzeti kalmadı.
Galiba hem ben değiştim,
Hem de zaman değişti
Ne içtiğim ayranın.
Nede yediğim çöreğin
Eski lezzeti var…
Çeşme başında,
Genç kızların verdiği
Ve benim utana sıkıla
Aldığım marulun tadını,
Yufka ekmeğe sardığım,
Yeşil fasulyenin lezzetini,
İnan arıyorum be usta…
*
Gerçi buna da şükür,
En azından benim
Anlatabileceğim
Çocukluk anılarım var.
Ya benim, ya senin çocukların,
Bir düşünsene,
Apartman dairesinde,
Televizyon karşısında,
Internet esaretinde,
Sınav stresinde,
Doya doya
Çocukluklarını
Yaşayamıyorlar.
Ve bu çocuklar
Yarın kendi
Çocuklarına
Anlatacak,
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Çocukluk anısı
Bulamayacaklar.
Be usta..!
*
Bunları kim
Bu hale getirdi,
Ben mi, sen mi,
Öğretmen mi?
Müdür mü?
Yoksa, her yıl değişen
Sınav sistemi mi?
Ben cevap veremedim,
Sen cevap ver be usta..!
Biliyorum sende cevap veremezsin.
İşte bende buna üzülüyorum…be usta..!

Mahir Odabaşı
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Üzülüyorum Efendim!

ÜZÜLÜYORUM EFENDİM..!
Önceden bağlı, bahçeli evlerde otururken,
Şimdi beton yığını apartmanlara sıkıştığımızı görünce,
Üzülüyorum efendim!

Önceden  sütü, yoğurdu, yumurtayı köyde üretirken,
Şimdi köye; yoğurdu, yumurtayı şehirden  getirenleri görünce,
Üzülüyorum efendim!

Önceden marulu, maydanozu  kendimiz yetiştirirken,
Şimdi müsait yeri olduğu halde pazardan hazır alanları görünce,
Üzülüyorum efendim!

Önceden çarşı, pazarda yabancı isim görmezken,
Şimdi caddelerde adım başı yabancı isimleri görünce,
Üzülüyorum efendim!

Önceden tatil denince, eş, dost ziyareti  anlaşılırken,
Şimdi tatil denince akla, sadece sahillerin geldiğini görünce,
Üzülüyorum efendim!

Önceden ecdadın yaptığı eserler ayakta dururken,
Şimdi inşaat halindeyken yıkılan binaları  görünce,
Üzülüyorum efendim!

Önceden koca bir mahallede herkesi tanırken,
Şimdi kapı bir  komşumuzu tanımadığımızı görünce,
Üzülüyorum   efendim!

Önceden meyveyi, sebzeyi vaktinde yerken,
Şimdi mevsimi dışında hormonlu yiyenleri görünce,
Üzülüyorum efendim!

Önceden mektuplar için postacının yolunu beklerken,
Şimdi fatura getirecek diye korktuğumuzu görünce,
Üzülüyorum efendim!

Önceden bir mahalleye, bir eve bir telefon yeterken,
Şimdi evde herkesin bir cep telefon isteğini görünce,
Üzülüyorum efendim!

Önceden gaz lambası ışığında, kitap okurken,
Şimdi elektrik aydınlığında boş oturanları görünce,
Üzülüyorum efendim!

Önceden bir eve bir radyo yeterken,
Şimdi bir eve iki televizyonun yetmediğini görünce,
Üzülüyorum   efendim!

Önceden çocuklarımız, çocukluğunu yaşarken,
Şimdi sınav stresi içinde bunaldıklarını görünce,
Üzülüyorum efendim.!
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Önceden evlilik sabırdır diye bilinirken,
Şimdi basit şeylerden boşanmaların olduğunu görünce,
Üzülüyorum efendim!
(22.07.2010)

Mahir Odabaşı
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Van Ağladı  Ben Ağladı

Bir gece yarısı geldi deprem,
Eşimi, çocuklarımı aldı deprem
Kıyamet mi kopacak tı, bilmem
23 Ekim de Van ağladı, ben ağladı

Kızımın çeyizleri sandıkta kaldı,
Aşağı,yukarı, sağa sola savruldu
Gelinlik giyecekti kefene sarıldı
23 Ekim de Van ağladı, ben ağladı

Ölene mi yanayım, geride kalana mı?
Her şey yolunda diyen yalana mı?
Yoksa, soğukta sokakta donana mı?
23 Ekim de Van ağladı, ben ağladı

Hiç hesapta kitapta yoktu deprem,
Yaşantımız  alt üst oldu aniden
Feryat etsem de gelmiyor, giden
23 Ekim de Van ağladı, ben ağladı

Günlerce enkazın başında durdum,
Yavrumun resmini sokakta buldum,
Hemen aldım, koynuma koydum
23 Ekim de Van ağladı, ben ağladı

İlahi adaletinden sual olmaz Allahım
Her duada göz yaşlarımla sana arzım
Kasten suçu olanlarında çekmesi lazım
23 Ekim de Van ağladı, ben ağladı

MAHİR derdine ortak olabildi mi?
Akan  gözyaşını şiiriyle silebildi mi?
Senin diyemediğini, o diyebildi mi?
23 Ekim de Van ağladı, ben ağladı
                          (13.03.2012-05.00)

Mahir Odabaşı
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Van'lı Yunusun Hikayesi

Yunus henüz 13 yaşındaydı,
Gençliğinin daha başındaydı…
Güneşli bir Pazar günü,
Sabah kaktı erkenden,
Dedi:’’Baba ödev yapmam lazım,
Evin yakınındaki Internet Cafeden,
Babası dedi:’’  Oğlum gidebilirsin,
Sakın gecikme bizi endişelendirirsin’’
Yunus, atladı gitti, Internet Cafeye,
Ödevini yapıp, hemen gelecekti eve,
…………………………………,
Babasını hem sever, hem sayardı
Söz verdiğinde, sözünde durardı
………………………………..,
Daha çok  zaman geçmeden,
O da korkunç depreme yakalandı,
Bir kahraman ağabey ona siper oldu
Enkaz altında  zor saatler böyle doldu
……………………………,
Herkes başı derdine düşmüş,
Kendi yakınlarıyla uğraşıyor,
Bilinçsizce sağa sola dolaşıyor,
Yunus’un babası şanslı ki,
Kurtarmacılara erkenden ulaşıyor
Çok geçmeden kurtarma ekipleri geliyor,
Enkazda durum tespiti yaparken,
Yunus içerden ‘’imdat-imdat’’ diye ses veriyor
Bu arada siper olan  kahraman ağabey  ölüyor
………………………………………….,
Uzun uğraşılar sonucunda Yunus görüldü,
Kurtarıcılar buruk bir sevince büründü
Babasına dediler: ‘’müjde oğlun kurtuldu’’
………………………………………..,
Yunus  dedi: ‘’ Amca, saat şimdi kaçtır?
Kurtarıcı dedi: ‘’gece 10.00’ dur. yavrum
Yunus  dedi: ‘’Eyvah..! ben çok geç kaldım,
Babama söz vermiştim, sözümde duramadım..’’
…………………………………………….,
Netice, Yunus’u çıkarıp koydular ambulansa,
Orada bulunanlardan birisi kulağıma fısıldadı:
 ‘’Maalesef iç kanaması var.. keşke yaşasa! ’’
…………………………………………,
Babası bir an olsun  oğlunun elini bırakmadı,
……………………………………..,
Ambulans Ağrı’ya doğru yol alırken,
Biraz sonra acı haber gelecekti,
Yunus’u çıkaran kurtarmacılara,
‘’Maalesef YUNUS’U kaybettik,
Zavallı çok  ta erken gitti…. ‘’
Denecekti…
…………...,
Dendi:Yunusların evi yıkılmamış,
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Evde kalsa belki de ölmeyecekti.
Babası dedi:’’Takdiri ilahi bu,
Demek Allah Yunusumu baba cennette verecekti’’
                                                      (26.10.2011)

Mahir Odabaşı
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Var - Yok

Kibrit var, çıra var, odun var
Ama ocakta yanan ateş yok

Evlat var, torun var, yeğen var
Ama bayramlarda el öpen yok

Kız var, oğlan var, damat var
Ama evlerinde ana-baba yok

Ev var, araba var, para var
Ama stres engel, mutluluk yok

Bel var, kazma var, kürek var
Ama çalışacak güç yok

Un var, şeker var, yağ var
Ama helva yapacak hanım yok

Apartman var, daire var, komşu var
Ama kapıyı çalıp selam veren yok

Üniversite var, bilgi var, diploma var
Ama piyasada göz doldurucu iş yok

Amir var, memur var, teknoloji var
Ama bürokrasi engel, istek yok

Arkadaşlık var, gezme var, flört var
Ama ahirde mutlu izdivaç yok

Öğrenci var, öğretmen var, müdür var
Ama ailede çocuğa rahatlık yok

Tanıdık var, arkadaş var, güç var
Ama ihtiyaç halinde gerçek dost yok

Seçmen var, sandık var, oy var
Ama adaya tam güven yok

Kanun var, tüzük var, yönetmelik var
Ama iş kazalarında azalma yok

Mühendis var, mimar var, usta var
Ama binalarda estetik yok

Afad var, sivil savunma var
Ama topyekûn bilinçlenme yok

Davul var, zurna var, saz var
Ama ortada hiç ses yok

Sorun var, eleştiri var, tavsiye var
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Ama akıbetinde çözüm yok

Şair var, yazar var, kitap var
Ama kütüphanede okur yok

Cami var, imam var, müezzin var
Ama Müslümanlarda ihlas yok

Hattuşaş var, Şapinuva var
Ama memlekette turist yok

Gölet var, baraj var, ırmak var
Ama oltaya takılan balık yok

Hastane var, doktor var, ilaç var
Ama çaresiz derde derman yok

Berber var, makas var, tarak var
Ama öne düşecek saç yok

Uzman var, Mahir var, Odabaşı var
Ama onun da sözünü takan yok
         (25.9.2014)

Mahir Odabaşı
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Vatan

Yavaş değil tez olur
Kış gelmeden yaz olur
Vatan bize emanet
Göz dikenler toz olur
Aman onları ez oğul

Hedefimiz büyük bizim
Bu kutsal vatan hepimizin
Gizli ellerinizi artık çekin
Göz dikenler toz olur
Aman onları ez oğul

Vatan gündeme gelince
Büyük küçük olmaz bizde
Seksen milyon bir teke hece
Göz dikenler toz olur
Aman onları ez oğul

Dönüp geriye bakılmaz
Mala mülke hiç takılmaz
Vatan namustur satılmaz
Göz dikenler toz olur
Aman onları ez oğul

Mahir kurban olsun vatana
Minnettardır toprakta yatana
Ne mutlu aynı hedefe bakana
Göz dikenler toz olur
Aman onları ez oğul

(Mahir odabaşı-7.7.2018)

Mahir Odabaşı
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Vefakar Koca

Birbirlerini
Çok sevdiler
Kısmetmiş  evlendiler
İyi günde, kötü günde
Yola devam sözü verdiler.
Güle oynaya, huzur içinde
Ömürlerinin yarısını yediler
Sonra orta yaşa  doğru geldiler
Derken, amansız hastalık zuhur etti
Bir anda yaşamlarını alt üst etti
Gidilmedik doktor kalmadı
Sonuç felaketten öte olmadı
Çünkü iki ayağı birden gitti
Kadın dedi.’Eyvah felek bana netti’
Sapa sağlamken, bakıma muhtaç etti
Çok geçmeden evlatlar bir bir terk etti
Yalnız bir dost,aksatmadan hep başında bitti
Kadıncağız başladı, gizli gizli ağlamaya
Dedi ‘Ya kocamda başlarsa, benden kaçmaya
Bunu sezmiş olacak ki vefakar koca
Dedi: ’Hiç üzülme, cancağızım,
Sağlamken hayat arkadaşındım,
Hastalığında doktorun olacağım.
Bu can bende sağ oldukça.
Seni kimselere bırakmayacağım.’
Kadıcağızın gözleri fal taşı gibi yandı
Seni çok ama çok  seviyorum diyerek,
Kocasının boynuna heyecanla uzandı
O anda altındaki arabası kaydı
Kadıncağız beton zemine yığıldı
Meğer vakit gelmiş, bir anda
Huzuru rahmana vardı
……………………………
Vefakar kocanın
Kolları açık kaldı
Ağladı, ağladı, ağladı
(06.11.2010)
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Vekaletle Görev

Vekil olarak oturdunsa
Sakın kendini asıl sanma
Her an kalkabilirsin,
Biri koltuğuna dokunsa

Daireye çiçek gelse korkarsın
Çaktırmadan havayı koklarsın
Belki de çok durmaz kalkarsın
Biri koltuğuna dokunsa

Diş bileyen çok olur
Düşersen yağcılar yok olur
Oturacaklarda hazır olur
Biri koltuğuna dokunsa

Çoğul kelimenin tekili
Vardır her asılın vekili
Kahır biraz zor çekili
Biri koltuğuna dokunsa

Bana sorarsan eğer
İki kere düşün öyle karar ver
Sonra verdiğin emek boşa gider
Biri koltuğuna dokunsa
(M. Odabaşı / 30.5.2014)
*ilk göreve başladığımda geçici görevle köyden merkeze alındım ve akabinde geri
dönmek çok zor gelmişti
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Virane Şehir

Pakistan da sel:
………………………..
Binalar çökmüş,
Elektrikler  yok,
Doğalgaz yok,
Telefonlar yok,
Lağım patlamış,
Sular  akmıyor,
Herkes düşmüş,
Birbirine bakmıyor
Okullarda çocuk yok,
Sokaklarda hasta çok,
Hastalar perişan,
Çocuklar perişan,
Gençler perişan,
Anneler perişan,
Yaşlılar perişan,
Babalar perişan,
Olmuş şehir virane,
Ölenler kurtulmuş,
Kalanlar perişan..!
Ölenler kurtulmuş,
Kalanlar perişan..!
    (22.03.2011)
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Ya Deprem Olursa

Kışta kıyamette olursa,
Büyük ölçekli bir deprem,
Halimiz ne olur Allahım,bilmem,
Çünkü hazır değiliz millet olarak,
Daha ilk gün isyan ediyoruz,
Çadır çadır diye bağırarak...!
………………………….….,
Ya son gün, yine eleştiriyoruz,
Bir türlü memnun kalmayarak
…………………………….,
Zaman geçiyor, boş veriyoruz
Depremlere hazırlığı unutarak
…………………………..,
Hatırlatanlara da kızıyoruz,
Büyük işgüzarlık yaparak.!
                  (30.01.2012)

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ya Dirisi Ya Ölüsü

Tarifi olmaz,
Yaşayan bilir
…………..,
Bazen terörde,
Bazen savaşlarda,
Bazen depremlerde,
Bazen de sebepsiz  yere,
Bir yakın gider bilinmezlere
Ömür boyu acı verir sevdiklerine…
………………………………,
Hüzünlü türkü de, acıklı  filmde,
Arkadaşı, teyze nasılsın dediğinde,
Akranı askerden geldiğinde,
Emsalinin düğünü olduğunda,
Geceleri  rüyasına girdiğinde,
Dostlar ‘Allah kavuştursun’ dediğinde,
Bedende takat, gözde fer olmaz,
Yüzde gülücükten eser bulunmaz.
Sofra da lokmalar boğaza tıkanır
Ağlanır…ağlanır…ağlanır..!
………………,
Çalacak zillerden,
Gelecek telefonlardan,
Polisten, jandarmadan,
Mahalledeki muhtardan,
Hayırlı haberler beklenir
Ve ümitler hiç  tükenmez,
Hep duaya dualar eklenir:
‘Allahım, dirisi olmasa da, ölüsünü  bağışla  bize..!
 Ne olur, bir fatiha okuyabilelim, gidip te kabrimize..! ’
                                                                          (19.01.2012- 01.00)
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Yağmacılar...!

Bazen savaşlarda,
Bazen depremlerde,
Bazen kazalarda,
Bazen sellerde,
Bazen sahipsiz evlerde,
Neticede,  felaketlerde,
İnsanlıktan nasiplenmemiş,
Belki de helal süt emmemiş,
Vicdansızlar ortaya çıkıyor.
*
Olayın daha da vahimi,
Enkaz altındaki afetzede
Can derdinde  düşmüş iken
Kolundaki bileziğini almak için
Kolunu kesecek kadar
Bu yağmacılar canavarlaşıyor.
Televizyon ekranlarında
Tüm dünya nefretle izlerken
Müslüman bir ülkede
Bu nasıl olur diye
Hayret edeceklerini düşündükçe
Ürperip, yüreğim sızlanıyor.!
Bir de kamera karşısında
O sırıtmaları yok mu,
İşte beni bu maffediyor.!
*
Afetzedelerin el emeği,
Gözyaşı ve ahının olduğu
Eşyaları yağmalıyorlar.
Birde, gelecek için
Ne acıdır ki,
Küçük çocuklarda
Bu fırsatçıların yanlarında
Yağmalamaya  alışıyorlar.
Evet şimdiden alışıyorlar…
Acil ıslah edilmezlerse
Gelecekte her türlü pisliğe
Karışıyorlar…
*
Hepsini aynı kefeye
Koymamak lazım.
Çünkü bir kısmı,
Eğitimsiz insanlar…
Ayıptır, günahtır yapmayın
Dendiğinde, pişman olup,
Yüreği sızlar…
Mahcubiyet içerisinde,
Oradan  hemen vızlar.
Ve bir daha  yapmaz.
*
Öyleyse,
Önce ailede anne- babaya,
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Sonra okulda  öğretmene,
Ve toplumda herkese
Görev düşüyor…
Her kim afetlerde
Beleş deyip,
Eşyalara üşüşürse
Önce ikaz et.
Olmadı,
Güvenlik güçlerine
Hemen ihbar et.
Görev bitti mi?
Elbette hayır.!
Ve unutma…!
Yakının bile olsa,
Düzelinceye kadar,
Ne samimi ol,
Ne de kayır.!
*
Neticeyi kelam,
Düşünüyorum da
Yağmalamanın sebebi,
Sadece fakirlik olsaydı
Bütün fakirlerin yağmacı,
Bunun aksine tüm zenginlerin
Dürüst  insan olması gerekirdi…
Vesselam…
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Yağmur

Yağmur,
Hem nimet,
Hem afet.
Yağmazsa felaket,
Küresel ısınma olur,
Hayat topyekün durur,
İnsan ve hayvanat,
Susuzluktan ölür.
Yağan yağmur,
Durmazsa yine felaket,
Alt yapı sağlam değilse,
Bütün dere kenarları
Nikahsız evlen-diyse,
Sellere, su baskınlarına,
Her zaman eder davet.
Davete edilir elbet icabet.
Üst mahalle de oturanlar,
Yağmur yağsın diye dua eder,
Alt mahallede oturanlar,
İnşallah yağmaz der.
Çünkü bilir ki,
Her yağmur sonrası
Su baskınları olacak,
Alt katta kaldığı için,
Evi su ile dolacak,
Aile perişan olacak.
Neticeyi kelam;
Yağmurun nimetini de,
Bereketini de görmek,
İnsanoğlunun elinde
Bu da çok kolay,
Yapacağı tek şey,
Afeti unutmayacak,
Kafayı çalıştırıp,
Daima tedbir alacak
Ama  yağmur öncesinde..!
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Yakışıklım

Gönül penceresinden bakıp ta:
Bir kere YAKIŞIKLIM demişsen,
artık fikrin değişmez ölsen
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Yalvarış

İlahi Yarab,
Biliyoruz ve görüyoruz ki,
Ölüm kaş ile göz arasında
Sevdiklerimiz akşam var sabah yok
Fakat günahlarımız haddinden çok
Sanki kurtulma imkânımız yok
Hem korkuyor, hem de mağlup olup işliyoruz
Lakin senin rahmetinden ümidimizi asla kesmiyoruz
Ama çok şükür Senin merhametin, azabından ÇOK
Bizlere de rahmetinle muamele eyle
Narı cehenneminden azad eyle
Kovma bizi kapından,
Günahkâr olsak ta,
İmdadımız Senden
YARAB
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Yangın Duası

Yarı dolu, yarı boş cihazlar bagajda,
Tatbikatlara katılıyoruz, bin bir nazla
Araç ta tutuştuğunda kaçıyoruz hızla,
Sen araç yangını verme ALLAHIM..!

Okullarda, kurumlarda, apartmanlarda,
Kiminde yangın merdiveni tam, kiminde yarıda
İhtiyaç halinde düzenli  kullanım olamayacaksa,
Fiziksel görüntüsü vallahi  de vermez fayda,
Sen merdivenine muhtaç etme ALLAHIM..!

Yangın dolapları var, içinde hortumu yok,
Yangın cihazları var, kullanımını bilen yok
İlk  yangınında müdahaleye de imkan yok,
Konu açılınca  doğru diyorsun diyen pek çok,
Sen başlangıç yangını da  verme ALLAHIM..!

Yeter ki isteyelim, her yere para buluyoruz,
Konu yangın güvenliği olunca boş veriyoruz
‘Tedbir en geçerli duadır’  onu da biliyoruz
İhmalden insanların yandığını da görüyoruz
En iyisi sen,  yangın verme ALLAHIM..!
                                                   (11.12.2010)

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yapa-cağım - Yapama-ya-caksın..!

Yarın:
Ev alacağım – alamayacaksın
Araba alacağım – alamayacaksın
Müdür olacağım – olamayacaksın
Güne gideceğim- gidemeyeceksin
Başkan olacağım – olamayacaksın
Evleneceğim – evlenemeyeceksin
Pikniğe gideceğim – gidemeyeceksin
Düğüne gideceğim - gidemeyeceksin
Milletvekili olacağım - olamayacaksın
Avrupa’ya gideceğim - gidemeyeceksin
Tayin yaptıracağım- yaptıramayacaksın
İşe  başlayacağım – başlayamayacaksın
Asaleten atanacağım - atanamayacaksın
Okula başlayacağım - başlayamayacaksın
Falanı sürdüreceğim – sürdüremeyeceksin
Eşyaları değiştireceğim- değiştiremeyeceksin
…………………………………………………………………………………!
Bu gece:
Deprem olacak öleceksin,
Sel gelecek boğulacaksın,
Yangın çıkacak yanacaksın,
Şofben sönecek, zehirleneceksin,
Kaçak olacak, elektrik akımına kapılacaksın,
Hiç hesapta yokken, kalp krizi  geçireceksin,
…………………………………………………………. …………………...!
Vakit tamam olunca, sen yarına çıkamayacaksın..!
Ve gönlün istediği tüm e-CEK, a-CAK’ları bırakacaksın.!

                                                                       (Mahir Odabaşı / 29.12.1999)
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Yaralı Yavrunun Haykırışı

Sabah erkenden kalktın, bizi öpüp gittin işine,
Sonra gelip sıktın kurşunu annemle, kardeşime
Can  havliyle kaçarken, benimde düştün peşime
Vicdanın sızlamadı mı baba, zehir kattın aşına

Anne yok, baba yok ortalık kan gölü
Son olarak bana döndü namlunun yönü
Keşke bende ölseydim, bundan sonra halim no’lu
Vicdanın sızlamadı mı baba, kan gölüne döndü halı

Aç, susuz ellerin memleketinde kaldık,
En acı kurşunu babamızın  silahından aldık
Şimdi, hem öksüz, hem de yetim kaldık
Vicdanın sızlamadı mı baba,  biz mavf-olduk

Dilerim kimsenin başına gelmesin bela,
Çok sızlıyor babamdan aldığım yara
Bugünüm kan oldu, geleceğim kara
Vicdanın sızlamadı mı baba, nasıl gördün reva

Ana, maktul, kardeş maktul, baba  katil
Yaşanmaz artık deyip, silahı çek  şakağına götür
Ve bir anlık öfkeyle intihar et, kendini de batır
Vicdanın sızlamadı mı baba, hiç mi yok hatır

Geri gelmez artık  ölümle giden
Neden böyle yaptın, bilmiyorum ki  neden
Üç ölü, bir yaralı bıraktın, söyle nasıl sabredem
Vicdanın sızlamadı mı baba, neydi seni kahreden?
                                                       (19.09.2001)

* yaşanan bir olaydan uyarlanmıştır.
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Yarim

Elin değdi elime,
Ayrılmak ne kelime
Azrail bize geldiğinde
Gel beraber gidelim yârim
Cennette sohbet edelim yârim

Acı oldu, tatlı oldu
Zaman geçti, ömür doldu
Azrail bizim kapıda durdu
Gel beraber gidelim yârim
Cennette sohbet edelim yârim

Canım tatlıdır benim
Bilinmez bir yola giremem
Cennette sohbet edelim dersin
Belki ben orayı bulamam
Sana güle güle yârim
(Mahir Odabaşı / 19.8.2014
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Yaş

gençliğin ihtiyarlığı kırk,
ihtiyarlığın gençliği elli
her yaşın kendine has var bir güzelliği
ununu eleyip, eleğini duvara asabildinse,
çoluk çocuğu da iş güç sahibi yapabildinse,
birde baş göz edip, koluna eşini takabildinse,
sal yakasını gitsin.çok düşünme, koşturman bitsin
dünyaya bir daha gelecek değilsin
................................,
ver elini özgürlük limanı,
hadi atla sandala dolaşalım dünyayı
bu yaşa kadar çektiklerin yeter gayrı
daha sırada torunlar var dersen ayrı
ama unutma anasını,babasını, danasını
düşüneyim derken, insanın
kendine dokunmuyor hayrı
sonra birde yaptıkların,
isabete geçmezse,
üzüntüsü ayrı.
..............,
anladın mı
Hayri?
(M. Odabaşı/ 20.11.2013)
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Yaşlı Adam (2)

Yaşlı adam düştü
Yaşlı  adam  bayıldı
Yaşlı adam dehşet saçtı
Yaşlı adama araba  çarptı
Yaşlı adam harçlığını çaldırdı
Yaşlı adamı genç eşi terk etti
Yaşlı adamı çocukları dışarı attı
Yaşlı adamla  gençler dalga geçti
Yaşlı adam çöpten evde ölü bulundu
Yaşlı adam maaş kuyruğunda fenalaştı
Yaşlı adam gençliğini hatırlayınca ağladı
Yaşlı adam yemek yaparken kendini yaktı
Yaşlı adam  evlenmek  vaadiyle dolandırıldı
Yaşlı adam önce eşini, sonra sağlığını kaybetti
Yaşlı adamı parasızlık değil, ilgisizlik  kahretti
…………………………………………………………………………………
Hep dua ederiz ya; ölüm için, ‘Allah gecinden versin diye.’
Çok gecikince de  yaşlı adamın başına neler geliyor hediye (!)
                                                                                   (/28.08.2010)
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Yaşlı Adam..! (1)

Dünya
Bir Pazar.
Bu pazarda,
Paralı, parasız
Ne istersen var.
Yalnız şu bir hakikat,
Ömrü kifayet eden,
Her canlı, bu pazarda,
Yaşlılık  köprüsünden
Geçmek zorundalar.
*
Paran, pulun,
Makam mevkiin,
Ne olursa olsun,
Köprüden geçerken,
Düştüğün zaman,
Çevrendekiler adını,
‘Yaşlı adam! ’  koyuyorlar.
*
Bazen bir parkta,
Bazen bir şadırvanda,
Bazen bir çay ocağında,
Bazen de metruk bir evde,
Ecelin gelirde, ölürsen eğer,
Gazetelerde, televizyonlarda,
Internetlerdeki  haberlerde,
‘Yaşlı adam! ’  öldü diyorlar…
Evet, ‘Yaşlı adam öldü’ diyorlar..!
               (25.08.2010-02.45)
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Yaşlı Anadan Oğullarına Mektup!

Köyümüz şehirden yüksek mi yüksek,
Baban ihtiyarlıyor oğul, bilmem netsek
Söz dinlemiyor artık ahırdaki eşek,
Gelinlerden biri gelip, hizmet etse oğul!

Sizi 9 ay 10 gün karnımda taşıdım
Beş  oğul bir  kızım için yaşadım
Şimdi halim kalmadı, gençliğimi boşadım
Gelinlerden biri gelip, hizmet etse oğul!

Köyde bacalar eskisi gibi tütmüyor,
Çorba dahi boğazımızdan geçmiyor
Takatimiz  kalmadı işler bitmiyor
Gelinlerden biri gelip, hizmet etse oğul!

Geçenlerde kasabadan köye doktor geldi
Sağlam kimse kalmadı herkese ilaç verdi
Bana da kendini yorma ansızın gidersin deyiverdi
Gelinlerden biri gelip, hizmet etse oğul!

Eskiden köyümüzde yağız delikanlılar vardı
Al duvak içinde gelinler, giderken ağlardı
Gençler köyü terk etti, şimdi ihtiyarlar kaldı
Gelinlerden biri gelip, hizmet etse oğul!

Hani yalnız yaşayan komşumuz Ali amca vardı
O da rahmetli oldu cenazesi üç gün kaldı
Mezarını kazacak delikanlı bulunamadı
Gelinlerden biri gelip, hizmet etse oğul!

Öğrenci yokluğundan artık okul kapalı
İhtiyarlayınca, babanın döküldü saçı sakalı
Benimde dizlerim tutmaz, ağır işlere bakalı
Gelinlerden biri gelip, hizmet etse oğul!

İmam osandı, tayin yaptırıp gitti
Bir ezan sesi duyuyorduk o da bitti
Hastalıklar çoğaldı  artık canımıza yetti
Gelinlerden biri gelip, hizmet etse oğul!

Analarda ciğer, evlatlarda merhamet olur
Gezen görür, yaşayan ölür, eden elbet bulur
Hayır duamızı alın biz ölmeden ne olur
Gelinlerden biri gelip, hizmet etse oğul!

Sizin huzurunuzu kaçırmak istemem
Gelinlerimi severim asla kin beslemem
Şimdi gelmezseniz cenazeme de istemem
Gelinlerden biri gelip, hizmet etse oğul!
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Yazma Gazeteci...!

Konan yasakları delenleri,
Bile bile göletlere girenleri,
Sonra da  çıkmayıp ölenleri,
Yazma gazeteci…!

Şehirlerdeki virane evleri,
Çatıdan düşecek kiremitleri,
Cesursa altından geçenleri,
Yazma gazeteci…!

Bilinçsiz yardım dağıtanları,
Vatandaşı birbirine katanları,
Sonra  da reklam yapanları,
Yazma gazeteci…!

Alkollü araç kullananları,
Kaldırımlara dalanları,
Vakitsiz mezara koyanları,
Yazma gazeteci…!

Acil numaraları bilmeyenleri,
Ambulansa yol vermeyenleri,
İnadından hiç dönmeyenleri,
Yazma gazeteci…!

Yangın dolabını boş tutanları,
Tüp alevlenince camdan atanları,
Sonra da uzakta uzağa bakanları,
Yazma gazeteci…!

Depremde hırsızlık yapanları,
Fahiş fiyata mal satanları,
Sonra yan gelip yatanları,
Yazma gazeteci..!
               (26.12.2010)
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Yediğim Haşlamalar O Tadı Vermiyor Baba

Her ilçeye geldiğinde, lokantaya götürür haşlama yedirirdin,
Oğlum sana göresim geldi, ta Çorum'a gelecektim derdin,
Memur olduğumun ilk haftası  hakkın rahmetine erdin,
Şimdi yediğim haşlamalar o tadı vermiyor baba...
Hiç kimse beni,  senin kadar  sevmiyor baba...

Bir zamanlar imkanımız yoktu, rahat geçinmeye,
Şimdi her türlü imkan var şükür yedirip içirmeye,
Ama sen yoksun yanımda, oğlum deyip öpmeye,
Şimdi yediğim haşlamalar o tadı vermiyor baba,
Hiç kimse beni, senin kadar sevmiyor baba…

Yalancı dünyanın düzeni böyle kurulmuş,
Tüm mutlulukları bir arada kim bulmuş,
Gayri babama  kavuşmak ahrete kalmış,
Şimdi yediğim haşlamalar o tadı vermiyor baba,
Hiç kimse beni,  senin kadar sevmiyor baba…

Mahir der ana- babanın kadri kıymeti  bilinmeli,
Hiç olmazsa bayramlarda seni seviyorum denmeli,
Sağlığında duasını alamayan, kendini eksik görmeli,
Şimdi yediğim haşlamalar o tadı vermiyor baba,
Hiç kimse beni, senin kadar sevmiyor baba…
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Yeni Bir Yıla Daha Giriyoruz

Yeni bir yıla daha giriyoruz,
Sevinsek mi, dövünsek mi?
Mazide acı, tatlı hatıralar,
Atide meçhul bir zaman,
Nerede başımıza ne gelecek,
Bilinmiyor hiçbir zaman!
Bilinen tek bir gerçek var,
O da yaşlanıyoruz,
Ve planlarımızı,
Alt – üst eden
Ölüme, biraz daha
Yaklaşıyoruz,
Her geçen zaman.
O halde;
Söyler misiniz bana,
Yeni bir yıla giriyoruz diye,
Nasıl sevineyim, o zaman!
                                   (31.12.2007)
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Yeni Eski

ev yeni,
eşya yeni,
araba yeni,
çorap yeni,
ayakkabı yeni,
pantolon yeni,
kemer yeni,
gömlek yeni,
kravat yeni,
kazak yeni,
çeket yeni,
palto yeni,
……………,
lakin içindeki eski,
yenileri bir bir bırakıp,
eskiyle uzun ince yolculuk var gibi
bu yolculukta yollar oldukça dar gibi
direksiyonda sadece bir rehber var gibi
yol bitiminde sadece iki yol ayrımı konmuş  gibi.!
                                                      (04.04.2012)
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Yeşil Sevgisi

Arkadaşım,
Yeşil otları,
Yeşil çimleri,
Yeşil ekinleri,
Yeşil çeltikleri,
Yeşil yaprakları,
Yeşil elbiseleri,
Yeşil perdeleri,
Yeşil halıları,
Yeşil sahaları,
Yeşil arabaları,
Yeşil elmaları,
Yeşil armutları,
Yeşil erikleri,
Yeşil köşkü,
Yeşil köyü,
Yeşil çamı,
Velhasıl,
Tüm yeşilleri
Pek severdi…
*
Yıllar sonra onu,
Yeşil örtü altında,
En baş köşede,
Musalla taşında
Uzanmış, sessizce,
Yatarken  gördüm.
Baş ucuna yaklaştım,
Kulağına  fısıldadım:
‘Heyy!   Arkadaşım,
Yeşili çok severdin,
Yeşil için hayatta,
Canımı veririm derdin.
Şimdi de memnun musun,
Üzerindeki yeşil örtüden! ’
Galiba çok meşguldü…
Bana bir cevap veremedi…
Alıp götürdüler uzaklara,
Bir daha geri dönemedi…
Akıbeti ne oldu, bilinemedi…

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yeter Heri...!

(yirmili yaşlarda)
Sevdiğimle evleneyim,
Düğün borcunu ödeyeyim,
Ailemden ayrı eve gideyim,
Bir oğlumuz, bir kızımız olsun,
Memur olayım, maaşımız olsun,
Başımızı sokacak evimiz,
Ayağımızı yerden kesecek,
Bir arabamız olsun
Yeter heri…….!
…………….....,
(kırklı yaşlarda)
Çocuklar;
Üniversiteyi kazansın,
Hele bi de kapağı devlete atsın,
Ne olacak yani, memlekete tayini çıksın,
Yeter heri……!
……………....,
(ellili yaşlarda)
Emekli olmadan,
Torunlar büyüsün,
İşleri - eşleri olsun,
Yeter heri……!
……………….,
(altmışlı yaşlarda)
Şu hastalıklardan bi kurtulsam,
Bi de hacca gidip, km.yi sıfırlasam,
Yeter heri…….!
……………….,
(yetmişli yaşlarda)
Azrail’i
İyi ağarlarsam,
Münker Nekire de,
Doğru cevap verip,
Başımdan savarsam
Bi de cennete gitsem,
Yeter heri……!
       (10.01.2012)
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Yıkılır Elbet

Zemine dikkat etmez isen,
Kolonu sağlam yapmaz isen,
Kontrole de gitmez isen
Yıkılır elbet! yıkılır elbet!

İnşaatı sağlam yapmaz isen,
Yeterli su katmaz isen,
Başında da durup bakmaz isen,
Yıkılır elbet! yıkılır elbet!

Vaktinde beton atmaz isen,
çimento – demir katmaz isen,
Satacağım diye de bakmaz isen,
Yıkılır elbet! yıkılır elbet!

Gölü kurutup ev yaparsan,
Boş ver deyip başından atarsan,
Kendin durmayıp ta satarsan,
Yıkılır elbet! yıkılır elbet!
                                    (06.02.2002)
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Yıkılırsa Karışmam (!)

Kum denizden  alınırsa,
Çimento eksik konulursa,
Süsleyip satışa sunulursa,
Depremlerde yıkılırsa karışmam (!)

Planlar itina ile çizilipte,
Uygulamada es geçilirse,
Sağlamlar bırakılıp, sakat seçilirse,
Depremlerde yıkılırsa karışmam (!)

Bilinçsiz tadilat yapılırsa,
Kiriş engel diye atılırsa,
Kolon boş toprağa batırılırsa,
Depremlerde yıkılırsa karışmam (!)

Boyaya, cilaya takılırsan,
Fayanslara iyice bakınırsan,
Yapanı sormadan sakınırsan,
Depremlerde yıkılırsa karışmam (!)

Tatbikatlar planda kalırsa,
Kiriş güçlü olup, kolon cılızsa,
Normalde zor ayakta durursa,
Depremlerde yıkılırsa karışmam (!)

Deprem konferansları dinlenmezse,
İş  başa  gelmeyince  önemsenmezse,
Kaderde yazılı olan, başa gelir denirse,
Depremlerde yıkılırsa karışmam (!)

Bir mesaj var, ince düşünüp anlayana.
Yoksa; ‘karışmam sözü’ hiç yakışır mı  bana,
Bir daha gelmeyeceğimize göre şu  dünyaya,
Depremlerde yıkılırsa karışmam (!)

ODABAŞI  söyledi,  hep söyleyecek,
Bilgisizlikten ziyade, ilgisizlik öldürecek.
Gördüklerimi söylesem, herkesi güldürecek,
 Depremlerde yıkılırsa karışmam (!)
                                    (Mahir Odabaşı /24.05.2010-15.00)
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Yıldırım Düştü de Öldü Efendim!

Şimşek çakıp, gök gürleyip  yağmur yağarken
Anne-çocuk mantar topluyordu dağda erkenden,
Cep telefonu çalıp, ‘Alo  sende kimsin? ’ derken,
Yıldırım düştü de ölüverdiler  efendim!

Havalar sıcaktı serinlemek için girdiler denize,
Yağmur başlayınca dediler,’En iyi yer burasıdır’  bize
Havanın düzelmesini bekleyelim hep beraber yüze yüze
Yıldırım düştü de ölüverdiler  efendim!

Çoban, koyunlarını otlatıyordu kuşluk vakti çayırda,
Yağmur başlayınca topladı, hepsini tel örgü yanında
Hava karardı, şimşek çaktı,  gök gürledi bir anda,
Yıldırım düştü de ölüverdiler efendim!

Arkadaşlarıyla toplanıp, pikniğe gittiler
Gönüllerince eğlenip, günü gün ettiler.
Yağmur yağınca, bir ağacın altına gittiler
Yıldırım düştü de ölüverdiler  efendim!

Annesi, yavrum git bir ekmek al dedi,
Yağmur yağıyor deyince, şemsiye verdi
Bilmiyordu ki metal çubuk tehlikeliydi
Yıldırım düştü, ölüverdi efendim!

Bu akşam televizyonda milli maç vardı,
Şimşek çaktı, gök gürledi, görüntü kaydı
Söz dinlemedi, çıktı  çatıya, çanağı ayarladı
Yıldırım düştü ölüverdi efendim!

Köyün yakınındaki bağda  çalışıyordu,
Ansızın hava kararıp yağmur yağdı,
Kazmayı küreği omuzlayıp yola daldı
Yıldırım düştü, ölüverdi efendim!

Yıldırıma maruz kalmış  birini görürsen,
112 ’ Acili ara, zaman kaybetmeden hemen,
Şoka girmişse, kaldır ayaklarını 30 cm yerden,
Rast gele ilk yardım yapma, doğru dürüst  bilmeden!
                                                                    (03.12.2010)
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Yine de Kadri Kıymetin Bilinmez Yollar

Durmadan bizi sırtında taşırsın
Kolun kanadın yıpranır aşınırsın
Hiç şikâyet etmez, çok sabırlısın
Yine de kadir kıymetin bilinmez yollar
Demek vefa bitmiş ki, kıymeti sormazlar

Ayrım yapmadan hizmet edersin bizlere
Mola verilir, dönülür üzerindeki tesislere
Bir teşekkür bile çok görülür de sizlere
Yine de kadir kıymetin bilinmez yollar
Demek vefa bitmiş ki, kıymeti sormazlar

Uzağı yakına bağlayan sensin
Kazalarda ilk önce ağlayan sensin
Nice sırlar bilir ama söyleyemezsin
Yine de kadir kıymetin bilinmez yollar
Demek vefa bitmiş ki, kıymeti sormazlar

Zengini fakiri hep üstüne basar
Ecel gelince onlarda kalır naçar
Son yolculuk bile senden geçer
Yine de kadir kıymetin bilinmez yollar
 Demek vefa bitmiş ki, kıymeti sormazlar
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Yolda Bir Ana Mırıldanıyor

‘’Allah kimseyi ana yapmasın,
   Dayanılmıyor...dayanılmıyor,
   Birde hayırsız çıkmışsa  evlat,
   Elde avuçta bir şey koymuyor,
   Veriyon…Veriyon, doymuyor,
    İstersen sen, açlıktan öl….....!
    Umurunda  bile olmuyor…...!
    Allah  kimseyi ana yapmasın,
    Kızsan da dayanılmıyor..! ’’
                (01.02.2012)
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Yollar

Yollar, üzerinden kimleri yollar,
Kimi sağ salimen kavuşur sevdiğine,
Kimini kavuşmadan mezara yollar, yollar

Yollar, nice kazalara  şahit olurlar,
Ölen bir genç, bir çocuk olduğunda,
Dayanamayıp  gözyaşlarına boğulurlar

Herkes bir yakınını gurbete yollar,
Gurbet kimini alır, kimini geri yollar
Aldığı gibi veremeyince yine ağlar yollar

Kimi hava, kimi kara, kimi denizdir
Ortak noktaları, hep sonları  birdir
Yollar, zor olsa da sen yine hep sevindir

Yollar, gelene git, gidene kal demez
Nice acılara  şahit olur sır vermez
Yollar, sensiz hayat  hiç çekilmez

Kazalarda suçlanmaktan bıkar yollar,
Halbuki bilirler ki asıl suçlu insanlar
Ama bunu bir türlü anlatamaz yollar
                              (02.07.2010)
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Yollar Ah Yollar

Durmadan bizi sırtında taşırsın
Kolun kanadın yıpranır aşınırsın
Hiç şikâyet etmez, çok sabırlısın
Yine de kadir kıymetin bilinmez yollar
Demek vefa bitmiş ki, kıymeti sormazlar

Ayrım yapmadan hizmet edersin bizlere
Mola verilir, dönülür üzerindeki tesislere
Bir teşekkür bile çok görülür de sizlere
Yine de kadir kıymetin bilinmez yollar
Demek vefa bitmiş ki, kıymeti sormazlar

Uzağı yakına bağlayan sensin
Kazalarda ilk önce ağlayan sensin
Nice sırlar bilir ama söyleyemezsin
Yine de kadir kıymetin bilinmez yollar
Demek vefa bitmiş ki, kıymeti sormazlar

Zengini fakiri hep üstüne basar
Ecel gelince onlarda kalır naçar
Son yolculuk bile senden geçer
Yine de kadir kıymetin bilinmez yollar
 Demek vefa bitmiş ki, kıymeti sormazlar
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Yolun Açık Ola

Ayrılmak zor olsa da
Mahkûmum ben buna
Anlayış göster bana
Yolun açık ola

Ne olur hiç ağlama
Maziyi hatırlama
Güle güle sana
Yolun açık ola

Mutlu yarınlara
Beni de kat dualara
Sonu hep hayrola
Yolun açık ola

Merhem olamam yarana
Tutunamam kollarına
Ne olur kusura kalma
Yolun açık ola

Gidiyor diye kızma bana
Şikâyet etme Yaradana
Her kelimede bir mana
Yolun açık ola
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Yolun Düşerse

Asker arkadaşım,
Ölmeden bir gün
Yolun düşerse bizim şehre
Aman haberim olsun ha,
Belki çay içeriz bir kuytu köşede
Mazinin anılarını bir bir yad ederiz
Olmadı maziyi bırakıp, atiye doğru gideriz
Daha olmadı çayımız bitince,
Çeker bizim eve gideriz
Çekinme be kadim dostum,
Misafirperverdir bizim uşaklar
Onlar hazırlar, hizmet eder, biz yeriz
Her zaman görmüyoruz ya birbirimizi
Şöyle iki dört sohbet ederiz
Şunu da söyleyeyim ha,
Eğer sen bizi davet edersen
Hanım gezmeyi pek sever
Hemen harekete geçeriz
Sizin uşaklar da misafir perverse
Git gel Bursa on altı saat değil artık
Yollar düzeldi, sürati artırdık
Problem yok, gelip gideriz
Aslında iyi olur
Ne dersin he?
             (mahir odabaşı / 11.11.2013)
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Yuva Yıkılmamalı

tavuk civcivleriyle mutlu,
anne-baba çocuklarıyla,
öyle sabırlı olunmalı ki,
eften-püften sebeplerle,
asla yıkılmamalı yuva.!
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Yuvarlanış

İnsan doğar,
Su ile yıkanır,
Ezanla adlanır,
Ve zaman geçer,
Hayatta yuvarlanır,
Sonra ecel gelir alır
Yine su ile yıkanır,
Dualarla uğurlanır
Tekrar yuvarlanır
Ya cehennem çukuruna,
Ya da cennet bahçesine
……………………….,
Bu son yuvarlanıştır
Dönemez geldiği aleme,
Rabbim, sen nasip eyle,
Bizleri cennet bahçesine..
(04.02.2012)

Mahir Odabaşı

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yürümelisin..!

Kalp hastası isen, yürümelisin,
Depresyonda isen, yürümelisin,
Şeker hastası isen, yürümelisin,
Obezite hastası isen, yürümelisin,
Uykusuzluk  çekersen, yürümelisin,
Kolesterolün yüksekse, yürümelisin,
Boyun, bel fıtığın varsa,  yürümelisin,
Eklem, kas ağrıların varsa, yürümelisin,
Sindirim sorunun varsa, yürümelisin,
Menopoza hazırlık için, yürümelisin,
Ekonomik olsun istersen, yürümelisin,
Genç, kalmak  istersen, yürümelisin,
Kuvvetli olmak istersen, yürümelisin,
Temiz hava  istersen,  yürümelisin,
Vakit geçsin istersen, yürümelisin,
Yollar pekişsin istersen, yürümelisin,
Yürümekle yollar aşınmaz, bilmelisin,
……………………………………….......
Yürümenin sağlık açısından,
Bu kadar faydası varken,
Hep arabaya binmemelisin
İş te, evde ara sırada olsa,
Çıkarken asansöre binsen de,
İnerken yürüyebilmelisin..!
Çocuklara, gençlere,
Güzel örnek olmalısın
Eceli değiştirmesen de,
Sağlıklı yaşamalısın…!

(13.12.2010)
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Zayıfın Ahı

Güçlünün saltanatı varsa,
Zayıfında samimi ahı var
Haklı olunan konuda
Haksız olarak
Tekere taş koyanlar
Unutmayın ahirete kalmaz
Dünyada bir bir mutlak çıkar
Zayıfı da-güçlüyü de götürür
Vakti gelince dört kollu sal
Hakkın varsa Rabbin der:
‘’Yürü kulum, git te al’’
Dünyaya benzemez,
Böyle işler ahirette kural
………;
O halde,
Ey akıllı Müslüman,
Madem halen yaşıyorsun
Elinde tövbe fırsatın var
Kibiri bırak, gel gönül al
Ne zaman geleceği belirsiz
Evimizin önüne sal
Benden söylemesi,
Ama yine de sen bilirsin
Ben gidiyorum
Haydi, hoşça kal
(Mahir Odabaşı / 2013)
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Zor Geliyor Cancağızım

Ah cancağızım,
Senin şu vakitsiz gidişin
Başıma neler açtı, bir bilmen lazım,
Sen öldün kurtuldun, ben yaşarken ölüyorum
Tabi zor gelse de,  yine halime şükrediyorum
……………………………………………...,
Çocuklar deyince, baba seni köyde bırakmak
Sana düşen; neyin var, neyin yok hepsini satmak
Bize düşende, ölünceye kadar keşikle bakmak
Bunu duyunca hem sevindim, hem ağladım,
Kendi başıma kalamayacağımı da anladım
Ve dedim bana da düştü;
Ahırdaki beygiri satmak,
Danayı kurbana kadar komşuya katmak
Tavuğu, horozu kesip dolaba koymak
Vefalı kediyi, köpeği sokağa atmak,
Bağı, bahçeyi komşulara bırakmak
Bir valiz eşya alıp, gerisini dağıtmak
Ve çocukların evinin yolunu tutmak
Apartman balkonlarına mahkum olup,
Beton yığınlarına durmadan bakmak
Ve en zor geleni de, yuvasız kuşlar gibi,
Keşik keşik çocukların evinde yatmak
………………………………………,
Hiçbir şeye sahiplenmeden uzaktan bakmak
Tatsızlık çıkınca, sessizce odaya kaçmak
Uykun gelmese de zoraki erkenden yatmak
Zor geliyor cancağızım, çok zor geliyor
Allah bana da nasip etsin, sana kavuşmak
Yoksa ölümle farksız böyle YAŞAMAK!
                                         (30.04.2012-05.00)
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Zor Günlerde

Konuşacak dostumuz yok
Giyecek bir posttumuz yok
Öyle garip bir dünya ki,
Geleni çok gideni çok

Biz de hüzün sizde sefa
Çok zor gelir çekmek cefa
Bir de sarmışsa fakirlik yakana
Anlat anlatabilirsen anlamayana

Kalmadı yaslanacak Koca Çınar
Üzülme evlat arkanda baban var
Zor günlere sakladığım işine yarar
Anlamaz bizi işi gücü olanlar

Ev sahibi kira, yönetici aidat derdinde
Komşuluk helak olmuş zor günde
Çalıp ta kapımızı ne yiyorsun demeyince
Anlamaz bizi işi gücü olanlar

Bir apartman iki garibe sahip çıkamaz
Alınmazsa aidat kapı önü  yıkanmaz
Fakir fukaraya boş telkin olmaz
Anlamaz bizi işi gücü olanlar

Şu günde ilan tahtasına yazılmış ismimiz
Bunu üç ay sonra yazsanız ölmezsiniz
Oradan geçmek nasıl zor gelir bilmesiniz
Anlamaz bizi işi gücü olanlar
                                   *0dabaşı
 # bu günlerde işini gücünü kaybetmiş olanlara daha çok hassasiyet gösterilmeli. Hatta
apartman aidat borcu bile ilan panosunda gizlemeli.  Çünkü çocukları görürse daha çok
üzülür. ... ***hele paran yoksa # Valiliğe -- belediyeye git kardeşim! # diye AKIL
VERMEK incitir. Devletin şefkatli kollarına sıgınacağını gariban zaten biliyor. YÖNETİCİ
DEN ÖĞRENECEK DEĞİL.  Rahatlıkla değil hüzün de soz dokunur..  Nokta....
   **aşağıdaki bir apartman ilan panosundan.
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Zordayım Anne

Öğretmene kızıp okuldan kaçtım eve
Evde de babam dövünce terk ettim yine
Sonra maruz kaldım kötü şeylere
Şimdi çok zordayım anne
Bırakmayın beni bu âlemde

Cicili bicili sözlere inandım
Hep el üstünde tutulacağım sandım
Bilmiyorum, nasıl da aldandım
Şimdi çok zordayım anne
Bırakmayın beni bu âlemde

Cahildim gerçeği göremedim
Nasihatların kıymetini bilemedim
İçlerine girince de geri dönemedim
Şimdi çok zordayım anne
Bırakmayın beni bu âlemde

Eski güzelliğimden eser kalmadı
Yalvardım yakardım kimse duymadı
Dost sandıklarım da uçuruma salladı
Şimdi çok zordayım anne
Bırakmayın beni bu âlemde

Yaşayan bir ölü gibiyim
Aklını yitirmiş deli gibiyim
Sende anlamazsan kime ne deyim
Şimdi çok zordayım anne
Bırakmayın beni bu âlemde

Duydum ki, kahrından ölmüş babam
Sende demişsin çeksin cezasını acımam
Ben cezamı çok ağır çektim ama anlatamam
Şimdi çok zordayım anne
Bırakmayın beni bu âlemde

Fırsat bulup ta, kaçıp gelsem tekrar sana
Kızım deyip sarılır mısın eskisi gibi bana
Yüzüm yok hepsini bir bir anlatmaya
Şimdi çok zordayım anne
Bırakmayın beni bu âlemde
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