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9 Mayıs 79

9 Mayıs 79 ıslatıyor gözlerimi,
Ağlıyor gözlerim gülmek yerine,
Tutuyor ellerim kadehleri,
Ellerini tutmak yerine.

9 Mayıs 79 ıslatıyor gözlerimi,
Seni usumdan çıkartamadığım gecelerde.
Bundan böyle verirken son nefesimi,
Yazacağım ismini Fantom’la gökyüzüne.

                          Bekir yavuz
               10.Mayıs.1979.Perşembe.
                  Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Adını Siz Koyun

Hocanın talebesi, öyle bir hatimdir ki,
Mussolin’i halt etmiş, Hitler’i bile geçti.
Bu ne hiddet bu hikmet, bu nasıl bir şans, kısmet,
Şüpheli bir durum ki, Bu millet gene seçti.

Sermayen akbil’ dendi, altı ok la aklandın,
Baykal’ın sayesinde, dört duvardan kurtardın,
Saf altın’la boyansan, ampulle de parlatsan,
Özü has sarraf’lardan, asla kurtulamazsın.

Gezdiğim caddelerde, çarşaflılar çoğaldı,
Gördüm daireleri, senfoni gene aynı,
Uğruna irticada, kutlamalar yapıldı,
Bir paket makarnaya, halk muhtaç bırakıldı.

Er-doğan diyorlar ya, keşke doğmaz olaydın,
Emekçinin elinden, haklarını da aldın,
Gelecekten bir ümit, geçmişe yanar bu halk,
Sanki memleket ala, bizi de bölecektin.

Bektaş der yüreğimin, ben sesini söylerim,
Umut ektim şafağa, yarınımda beklerim,
Yıkılacak bu devran, uzun sürmez nafile,
Bir ton dur her bir yumruk, ben halkımı bilirim.

                                Bekir Yavuz
                            11.Mart.2008.Salı.
                            Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Afrika

Bahtı kara kıta

Aç susuz barındırmaz sıcağında bu çöller,
Binlerce yıldır halkı hep yokluk içindeler,
Beşer onar toprağa düşüyor bak bedenler,
Yüz yıllardır sömüren ülkeler neredeler.

Medeniyet diyerek kandırıp yoksul halkı,
Onların bilmediği her bir şeyi aldınız,
Bedenlerin üstüne yaparak zülüm baskı,
Bıraktınız aç sefil, türbinden bakarsınız.

Terk etmek kaderine açlığı görüp reva,
Kölelik hak mı idi zavallı zenci ırka,
İnsanlıktan nasibi almamışsın Avrupa,
Böyle bir insafsızlık yazar hangi kitapta.

Ahret günü o ulu, divanı kurulacak,
Yaratanın emridir “kul hakkı yemeyiniz”
Toprağa aç düşenin hesabı sorulacak,
Her birinin hakkını sizler çalıp yediniz.

Bir damla su ya muhtaç, bir lokmaya her bir can,
Şimdi binlerce beden, ölüyor bak açlıktan,
Bugünden yapmak lazım kalıcı yatırımlar,
Yarın çok geç olmasın gelmez ki giden zaman.

Bektaş’ım yaratılan, yaradandan lütuf dur,
Her bir ırkı özeldir özenerek yarattı,
İnsan olarak bakıp kötü duyguyu öldür,
Elbirliği ederek, yenmeli bu açlığı.

                            Bekir Yavuz
                      16.Ağustos.2011.Salı.
                        Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Ağlama

(ZÜLFİYE KÜÇÜK AYTEKİN)

Zaman geldi gidiyorum sakın ağlama,
Ümit dolu yüreğim beni de ağlatma,
Lakin sevgilim beni sen mektupsuz bırakma,
Fırsat buldukça bana bir satır selam yolla,
İstemem senden başka ben hiçbir şeyi,
Yalvarıyorum ne olur et bana yeminini,
Eminim bekleyeceksin dönünceye kadar beni.

Sana diyorum ey gözü yaşlı sevdiğim,
Esirge gözyaşlarını bak ben gidiyorum,
Ne olur sanki bir resmini verseydin,
İnan sevgilim yalnız seni seviyorum.

Saatler geçmeyecek senden uzak illerde,
Elimde tüfek beklerken ben nöbetlerde,
Ve kalacak en güzel anılarım seninle,
İstiyordum olsun cici bir resmin bende,
Yalvarırım sevgilim ben giderken ağlama,
Oralarda uzaklarda beni de ağlatma,
Rahat olsun bu asker Bektaş’ın gönlü orda,
Umut dolu içim işte bu huzur bana,
Mutluyum, seviyorum ne olur ağlama.

                             Bekir Yavuz
                             06.Ocak.1977
                       Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Anlamaz

Ey kalın kafalı anlayışı kıt,
Okuduğunu hiç anlayamayan,
Düşüncesi bile tüm dünyaya zıt,
Bir daha kendini sayma insandan.

Yahu okuyorsun anlamıyorsun,
Bari yazanları rahatsız etme,
Anlamadığını hadi saymayım,
Savcı olup başımıza dikilme.

Söyle iktidardan dekteklimisin,
Yelek cebi saat kösteklimisin,
Papuc ucu görmez göbeklimisin,
Hiç şansın yok fazla zorlanıyorsun,

Bektaş der ki önce, sakin ol oku,
Ne anlatılıyor, bir güzel anla,
Utanmadan birde, yandaş buluyor,
İkiyüzlü şeytan oldun karşımda.

                       Bekir Yavuz
            28.Haziran.2010.Pazartesi.
                Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Anlayacaksın

(MUAZZEZ)

Mutlaka anlayacaksın bir gün hatanı,
Unutma anılar bırakmayacak yakanı,
Anlayacaksın bir gün yanıldığını,
Zaman çok geç ama nafile,
Zorlama kendini dünlere,
Elinde değil senin, benim,
Zamanı geri getirelim.

                 Bekir yavuz
       13.Ağustos.1979.pazartesi.
         Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Arkadaş

Gel arkadaş gel,
Unut onu boş ver.

Başın önüne eğik,
Gözlerin dolu, dolu,
Vaz geç bu sevdadan
Unut sen unut onu.

Bilmezmiyim ben ayrılığın tadını,
Şen görünen bu gönlüm,
En az senin kadar hazanlı.

Otur hele masama,
Bir kadeh kaldıralım,
Dindirsin bu acını,
Vaz geç sen arkadaşım.

Dinle bak gönlümde ne yaralar var,
Kalbim parçalandı gözlerim ağlar,
Soruyorum bu kalp artık ne işe yarar,
Şimdi gönlüm meyhanelerde teselli arar.

Yıllardan beri ben düşündüm de ne yaptım,
Bak görüyorsun ya saçlarımı ağarttım,
Gece gündüz yollarda berduş gibi dolaştım,
En sonunda kendimi meyhanelere attım.

Bu ayrılıktan sonra oldum bir ayyaş,
Geçiyorum kendimden ben yavaş, yavaş,
İstemem kalbimde bir başka yoldaş,
Bak ben neyken ne oldum arkadaş.

Unut onu boş ver,
Gel arkadaşım gel,
Kahretme hayata bir daha dene,
Sevince hayat çok güzel.

Ne kalbinde umut,
Gözünde olmamalı yaş,
Bu dünya böyle gelmiş,
Böyle gider arkadaş.

             Bekir Yavuz
     19.Haziran.1977.Pazar
      Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Aslan Çelebi

“Bana Bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” Hz. Ali.

Gönlünde çağlamış eğitim seli,
Azimli çalışkan, Aslan ÇELEBİ,
Hiç bıkmaz, yorulmaz, güzel yüreği,
İlkeli ve dürüst, Aslan ÇELEBİ.

Analar, babalar, veliler seni,
Gönlünde etmişler, aileden biri,
Dinamik, sevecen, insanlık dolu,
Eşsiz bir kişilik, Aslan ÇELEBİ.

Bunca yıl görmedim, bir benzerini,
Dünyada bulunmaz, başka emsali,
Bir tek başöğretmen, ATATÜRK vardı,
Ne güzel örneksin, Aslan ÇELEBİ.

Ne emekler verdin, ödenmez hakkın,
Eğittin gençleri, topluma kattın,
Bu devrin yüz akı bir tek sen varsın,
Takdire şayandır, Aslan ÇELEBİ.

Ülkemizde eğitime gönül veren öğretmenlerimize
Yürekten teşekkür ediyor önlerinde saygı ile eğiliyorum.

                          Bekir Yavuz
                 01 Temmuz 2010 Çarşamba.
                        Beyoğlu İstanbul

Bekir Yavuz
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Aşığım Sana

(FİLİZ ÖZTÜRK)

Farkında mısın sana olan sevgimin,
İnan yitirdim tümü ile benliğimi,
Laleler topladım sana aşkım için,
İstemez kabul etmez diye korkuyorum,
Zamanın bu güzelliğini değerlendiremiyorum.

Özlem, dolu kalbim bir yön çizemem,
Zamanın boşluğu var içimde neden,
Tümü ile kahroluyorum inan şu an ben,
Ümit verip bakma başkalarına sen,
Rüyalara dalarım hayaller içinde,
Kalbimdeki bu duygu anlaşılmaz biçimde.

                                Bekir Yavuz
                             20.Mayıs.1976
                         Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Aşk Diyorum

AŞK DİYORUM

İmbiklerden hece, hece süzerim,
Kelimeye anlam yükler yazarım,
Satırları özen ile dizerim,
Şiiri yazana şair diyorum.

Gönülde hasretler neler yaşanır,
Sevdalar çekilir aşklar yazılır,
Kalbine künyesi aşk ile kazılır,
Sevdayı yaşayan aşık diyorum.

Dilimde kelime derdime milat,
Halim pek perişan durumum berbat,
Bu aşk unutulsa küllense yahut,
Prangalar eskitir  aşklar diyorum.

Bektaş’ım, ben Hakka ederim niyaz,
Yüreğim aşkıyla yanar diyorum,
Dilim lal olsa da kalbimde dua-z,
Kalbimi sökseler, ben aşk diyorum.

                                   Bekir yavuz
                          08/ Aralık/ 2013/ Pazar
                                Beyoğlu/ İstanbul

Bekir Yavuz
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Aşk Kitabı

Sevgi yürektedir seveni arar,
Gönül bu sevgiyi bulunca konar,
Sevenin kolları aşkını sarar,
    Sende sev gönlümüz neşeyle dolsun,
    Yazalım sevgimiz bu hitap olsun,
    Aşkımız yarına bir kitap olsun.

Bülbül Gül'ü ile muhabbetinden,
Öter figan ile dertli yürekten,
Bilinir nasılda sever gönülden,
    Sende sev gönlümüz neşeyle dolsun,
    Yazalım sevgimiz bu hitap olsun,
    Aşkımız yarına bir kitap olsun.

Mecnun’un çöllerde yandığı gibi,
Ferhat'ın dağları deldiği gibi,
Kerem’in Aslı'yı sevdiği gibi,
    Sende sev gönlümüz neşeyle dolsun,
    Yazalım sevgimiz bu hitap olsun,
    Aşkımız yarına bir kitap olsun.

Asırlardır nice aşklar yaşandı,
Unutuldu kimi, kimi yazıldı,
Öyle aşklar var ki örnek alındı,
    Sende sev gönlümüz neşeyle dolsun,
    Yazalım sevgimiz bu hitap olsun,
    Aşkımız yarına bir kitap olsun.

Ne kadar yazılsa anlatılmamış,
Anlatılanlarda manasız kalmış,
Öyle ki hiç biri kitap olmamış,
    Sende sev gönlümüz neşeyle dolsun,
    Yazalım sevgimiz bu hitap olsun,
    Aşkımız yarına bir kitap olsun.

Bektaş’ım anlatır yürek sesini,
Sevgiyle beslenen gönül düşünü,
Tüketmez hiç boşa aşk nefesini,
    Sende sev gönlümüz neşeyle dolsun,
    Yazalım sevgimiz bu hitap olsun,
    Aşkımız yarına bir kitap olsun.

                                Bekir Yavuz
                    6/ Ağustos/ 2012/ Pazartesi
                             Beyoğlu/ İstanbul

Bekir Yavuz
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Aşk Mahkûmu

Hayat dolu, yaşam dolu bir adam vardı,
Kalbinde umut yeli amansızca eserdi,
Dünyanın her türlü pisliği vız gelirdi,
Sevdiği yanındayken, yanı başındayken.

Hiç bu denli mutlu olmamıştı hayatta,
Bu denli hiç bağlanmamıştı yaşamaya,
Sevdiğine adamıştı kendini tüm varlığıyla,
Mutsuzluğu hiç tatmayacağını sanırdı.

Şimdi bir adam var,
Umudu yıkılmış artık maf olmuş,
Gözleri ağlamış gönlü yorulmuş,
Emelini, arzusunu acılar boğmuş,
Kader sillesini ona da vurmuş.

                                 Bekir Yavuz
                     19.Nisan.1978.Çarşamba.
            1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.
                                 Eskişehir

Bekir Yavuz
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Aşk Pınarı

AŞK PINARI

Bir bilsen nasılda özledim seni,
Yüreğim bir çocuk heyecanında,
Gecenin gündüze hasret misali,
Hasretlik yas tutar göz pınarımda.

Yar yasla başını gel omuzuma,
Buseler alayım gül dudağından,
Gel at kollarını sarıl boynuma,
Bedenimiz kansın aşk pınarından.

Bırak ki duygular çıksın doruğa,
Bedenimiz kansın zevkin hazzıyla,
Geceler sabaha, günler akşama,
Doya doya kansın aşk pınarından,

Bektaş’ım bu aşka yansın bedenim,
Ey yarim ben sana başka ne derim,
Tenimiz bir olsun akarken terim,
Bedenimiz kansın aşk pınarından.

                                   Bekir yavuz
                            14 / 3 / 2015 /Cumartesi
                                Beyoğlu/ İstanbul

Bekir Yavuz
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Aşk’ın Çeşitleri

Ne gönül durulur ne  biter aşklar,
Yaşanır her yaşda yeniden sevda,
Yaşlansa da beden serde geçlik var,
Çeşitleri vardır aşkın dünyada.

Dolu, dolu yaşar bir gönül aşkı,
Doyamazsa kanar yürek kâğıda,
Eremezse yâre eğer sevdiği,
Feryat figan eder yalan dünyada.

Öyle bir aşk var ki iman edilir,
Hakk için girilir ceme niyazla,
Semahlar dönülür dara durulur,
Hakk’ın birliğine var olur dünya.

Bir aşk da vardır ki siyaset derler,
İnanır ömrünce yürek davaya,
Uğrunda yoldaşla çarmıha gider,
Devrim türküleri çalar dünyada.

Bektaş’ım yaşadı her çeşit aşkı,
Yaşanan sevdayı yazdı kâğıda,
Bir sorun bakayım yürek kandı mı?
Obur gönül doymaz yalan dünyada.

                       Bekir Yavuz
           30.Haziran. 2010.Çarşamba.
                  Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Aşka Davet

Kurak mevsimler sonunda,
Arzulanan yağmur sensin,
Bu hasretlik yetti cana,
Sen bu aşka davetlisin.

Seni, beni yaradan dan,
Hem anan dan, hem baban dan,
Hiç kimselerden korkmadan,
Sen bu aşka davetlisin.

Günahınla sevabınla,
Yazın, kışın, baharınla,
Hiç bitmeyen bir arzuyla,
Sen bu aşka davetlisin.

Ben aşkı kutsal bilirim,
Ölümüne seni sevdim,
Ebediyen sana kalbim,
Sen bu aşka davetlisin.

Benim aşka niyetim var,
Kutsal olan nimetim var,
Bak aşkına hasretim var,
Sen bu aşka davetlisin.

Çok büyük bir aşk’la sevdim,
Gerçek bunlar şaka değil,
Sana çağrım başka değil,
Sen bu aşka davetlisin.

Terk edilip üzülürsen,
Ele kötü görünürsen,
Kabulümsün bak gelirsen,
Sen bu aşka davetlisin.

Canı sana adak yaptım,
İman edip Hakk’a taptım,
Sanma doğruluktan saptım,
Sen bu aşka davetlisin.

Yüce Allah tek şahidim,
Sensin benim aşk ümidim,
İnan seni candan sevdim,
Sen bu aşka davetlisin.

İste sana kul olayım,
Aradığın ben olayım,
Yalan ise kahrolayım,
Sen bu aşka davetlisin.

Biliyorum bundan böyle,
Olacağım sana köle,
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Sonunda varsam ölüme,
Sen bu aşka davetlisin.

Bektaş'ım bu sevgi yolu,
Yalnız olmaz insanoğlu,
Arzularsan sende bunu,
Sen bu aşka davetlisin.

            Bekir Yavuz
     20.Nisan.1990.cuma
     E.tipi. K.c.e.4.cü. Koğuş
            Kastamonu

Bekir Yavuz
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Aşkım Nerede

Sensiz yaşayamam canımsın benim,
Yıllara sorarım aşkım nerede,
Uğruna her şeyim fedadır benim,
Şimdi ben nerdeyim sen nerelerde.

Saçların okşayıp elin tuttuğum,
Bir busen le bile mutlu olduğum,
Bahar gözlerinde aşk’ı bulduğum,
Şimdi ben nerdeyim sen nerelerde.

El ele tutarak o koştuğumuz,
Göz göze üstüne uzandığımız,
Çiçekler kopartıp fal tuttuğumuz,
O kırlar söyleyin aşk’ım nerede.

               Bekir Yavuz
        10.Mayıs.1989.Çarşamba
 E.Tipi kapalı c.e.müşahide koğuşu
                Kastamonu

Bekir Yavuz
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Aşkıma

(MUAZZEZ)

Mağrur, engin ve de güzel,
Ufkundan bakan yeşil gözlerin,
Aşkını oldukça açık anlatan,
Zarif bir güzelliğe sahip gözlerin,
Zannetme sana iltifat ediyorum,
Esirin oldum senin gerçeği söylüyorum,
Zira bilsin tüm dünya, seni seviyorum.

                            Bekir Yavuz
                            6.Mart.1977
                    Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Aşk'ta İvedi İstemiyorum

Bereketli yağmurlar gibi,
Kurak gönlüme hep yağmalısın.
Ben, alışık değilim coşkunun fazlasına,
Sağanak halinde değil,
İlkin,
Damla, damla, damlamalısın.

Tanrının bile bayramlıklarını,
Giyeceği o günü bana,
Daha önce müjdelemelisin,
Seni beklerken sabah gibimi olur,
En iyisi, geleceğin günü bana,
Yıllar önceden tellemelisin.

Aşkın sınavı olsun istiyorum,
Değerinle, orantılar senin için,
Katlandım yıllarca, aşkın onca çilesine,
Bana çile değil, riya değil,
Mutluyum,
Seviyorum, diye haber etmelisin.

               Bekir yavuz
      2.Temmuz.1979.pazartesi.
      Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Atatürk

Göklerde enginlik, mavi gözlerin,
Başak bereketi sarı saçların,
Cihana gelmedi senin bir eşin,
Dünyada barışın, önderi atam.

Anafartalar’da Dumlupınar’da,
Karda fırtınada, dağda bayırda,
Ülkeyi kurtarıp işgal altından,
Yeni özgür bir yurt, yarattı atam.

Karanlıktan halkı, aydın yarına,
Son verdin padişah saltanatına,
Hilafeti yıktın, nur doğdu yurt’a,
Cumhuriyet kurdu ülke de atam.

Ara sıra yobaz, deneme yapar,
Güçleri bir yetse bu yurdu satar,
Kuyruğu kıstırıp geriye kaçar,
Emanetin emin, ellerde atam.

Yurdumda ilkeli çağdaş bir devrim,
Dünyayı titretmiş attığın adım,
Ülkelere örnek medeniyetim,
Cumhuriyet’e biz bekçiyiz atam.

Bektaş derki atam halkın onuru,
Yeryüzüne gelen hakkın lütufu,
Yurtta insanlığın haklı gururu,
Minnet borçlu sana bu millet atam.

                     Bekir Yavuz
            3.Haziran.2010.Perşembe.
                 Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Ayrılığa İsyan

Susma haydi söylesene,
İçin kan ağlıyor şimdi seninde,
Ben mi?
Sorma ne olur bana,
Pişmanım tabi ki pişmanım bende.

Şeytana mı uyduk acaba,
Yoksa kader mi böyle,
Dünya bunun için mi kuruldu,
İnsanoğlu ayrılığa mı doğdu,
Bakın işte beni de,
Ayrılık böyle hıçkırığa boğdu.

Keşke bu dünyanın sonu gelseydi,
Ve yahut ben ölüp gitseydim,
Kader bu ayrılığı bana vermeseydi,
Ben böylesine isyan etmezdim.

Biliyor musun o günden beri ben,
Bir kenara oturup düşünüyorum,
Seninle geçen o günleri,
Tekrar yeniden yaşıyorum,
Ve bir an düşten uyanıp,
Paketten çıkardığım sigaramı ateşliyorum.

                   Bekir Yavuz
               26.Haziran.1977.
            Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Ayrılık Rüzgârı

Bak bir rüzgâr esiyor sevdiğim,
Senden ayrılırken de böyle esmişti,
Nitekim aldı götürdü seni benden,
Adeta dönmeyecekmişçesine.

Hatırlarmısın,
12.Mayıs.77yi gösteriyordu takvimler,
Hatırlamak istemediğim o vakti,
Senin okul dönüş saatini,
Hatırlamak istemiyorum o anı,
Bilmem şimdi senin gönlün özgür ve Salt’mı?

Bak mutlu bir beraberliğimiz vardı, seninle sevdiğim,
Yıllarca sürmüş bir, yaşantı eseri gibi,
Lakin yok oldu bir anda bu mutluluk,
Ellerimiz bir daha birleşmeyecekmişçesine.
Yıkıldı en güzel hayallerimiz yıkıldı,
Kırıldı mutlu kalplerimiz kırıldı,
Gözlerimden beklemediğim bir yaş boşandı,
Bir daha, dinmeyecekmişçesine.

Bak yine bir rüzgâr esiyor sevdiğim,
Senden ayrılırken de böyle esmişti,
İsterim esmesin başka gönüllere,
Esmesin birleşen mutlu kalplere,
Deşilir yaram rastlarsam bir ağlayana,
Küskünüm ben şimdi o esen ayrılık rüzgârına.

                       Bekir Yavuz
                  2.Haziran.1977
                Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Ayrılmayacagız

Ayırsalar bizi uzaklaştırsalar,
Aşkımız bitmeyecek birleşeceğiz,
Dünyanın bir ucuna sürgün etseler,
Aşkımız bitmeyecek birleşeceğiz.

Temennim budur ancak emelim,
Ey insanoğulları haydi birleşin,
Sevelim şu dünyada yüceleşelim,
Aşkımız bitmeyecek birleşeceğiz.

Sevgilim var dünyada inan bir tek sen,
Aşkın kalbime kurmuştur mekân,
Günler geçip gene dönse de devran,
Aşkımız bitmeyecek birleşeceğiz.

Tanrı yaratmış ki sevsinler diye,
Aşk olmuş bizlere birer hediye,
Bektaş âşıktır güzel filize,
Aşkımız bitmeyecek birleşeceğiz.

                          Bekir Yavuz
                       12.Aralık.1976
                   Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Bahar Tomurcukları Ve Sen

(ESİN DEMİRÖZ)

Eskişehir hava garnizonunda güneş yerini yağmura bıraktı bu gün,
Seni düşünüyorum o her damlacığın düşüşünde,
İliklerime işlese de her damla sen varsın kurduğum hayaller içinde,
Nerde o çiçekler ve sen şimdi yalnızım ben Eskişehir garnizonunda.

Deliler yanımda akıllı kalırdı, seni gördüğüm o baharda o an,
En güzel elbisesini giymişti doğa, ikimiz için durmuştu zaman,
Mutluluğumuzu paylaşmak istiyordu sanki menekşeler kuşlar,
İkimiz yıldızların altında el ele olacağız, çatlasın düşmanlar,
Riya yatmayacak kalbimizde, sevgimiz haykıracak yağsa da kar,
Ölünceye dek bizi öldükten sonra aşkımızı anacaklar insanlar,
Zaman yaklaştıkça, daha başka oluyorum ve seni seviyorum.

                                                Bekir yavuz
                                          18.Mayıs.1979.Cuma.
                             1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.
                                                Eskişehir

Bekir Yavuz
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Baharda

BAHARDA                                       (-226-)

Yediveren güller dalında açar,
Güneş sıcağına doyar baharda,
Bin bir heyecanla ötüşen kuşlar,
Yuva yapar yarış eder baharda.

Bir canlılık telaş nasılda başlar,
Su yürür, çiçeğe döner ağaçlar,
Dağlar yeşerir de meler kuzular,
Hayat başka güzel olur baharda.

Doğanın her yeri çiçek mis amber,
Burcu burcu kokar bağlar bahçeler,
Bakışlar, kalplere sevgiler eker,
Gönüller aşk ile dolar baharda.

Güneş yüze güler içim ısınır,
Dilimden bir türkü o an dökülür,
Yarim yanım-daysa gönlüm de huzur,
Mutluluğum arşa çıkar baharda.

Bektaş’ım dilinden bahar müjdeler,
Yeni bir mevsimin oluşu başlar,
Nice mutlu günler nice aşıklar,
Tutuşur el ele gezer  baharda.

                          Bekir Yavuz
                23/ Mart/ 2013/ Cumartesi
                      Beyoğlu/ İstanbul

Bekir Yavuz
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Bana Yeter

Günlük bir gazetede (gönül kutusu) ,
Parolamız (kaderimsin) rumuzu,
Seninle unuttum mahkûmluğumu,
Görseydim bir defa o bana yeter.

Hayalini kurdum haftalar boyu,
Kahverengi gözlerin, kumral tenin,
Bir mahkûmun en güzel umuduydun,
Bir haber, bir selam gelse de yeter.

İsmini okudum o ilk mektupta,
Aylardır geceler sabah olmadı,
Bekledim belki gelirsin diye,
Bir satır mektubun gelse de yeter.

Çok şey istemedim ey güzel senden,
Beni sev demedim, sev de diyemem,
Tanrı şahidim ki dostluğunu isterdim,
Bir mektup, bir adres, bir resim yeter.

                Bekir Yavuz
           11.Kasım.1988.Cuma
 Metris özel tip cezaevi D.12.koğuşu
                İstanbul

Bekir Yavuz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bekliyorum

Seni düşünüyorum,
Gözlerim yollarda,
Ellerim semada,
Kulağım telefonda,
Bekle geliyorum,
Demeni bekliyorum.

        Bekir Yavuz
06.Eylül.2003.c.ertesi.
    Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Ben Böyle Mutluyum

BEN BÖYLE MUTLUYUM

Şimdi senin kentin de neşe huzur doludur,
Gelme beni görmeye belki bedbaht olursun,
Bulurum sanıyorsun burada hatıralar,
Burada bıraktığın bir enkaz yığını var.

Gönlüm sanki harabe bıraktığın acılar,
Gözlerimde yaşlar var kalbimde hatıralar,
Gelme istemiyorum beni böyle görmeni,
Çünkü artık karşında bir enkaz yığını var.

Kalbimin arkadaşı, yok artık bir seveni,
Şimdi dostu sigara ve içki kadehleri,
Her kadehte bulurum o yeşil gözlerini,
Her yudumda tadarım sessiz öpüşlerini.

Dedim ya sana gelme, ben böyle de mutluyum,
Bir enkazda olsam her kadehte umutluyum,
Belki ağardı sevip okşadığın saçlarım,
Bir elimde bastonum yaşlı delikanlıyım.

                            Bekir Yavuz
                    10.Şubat.1980.Pazar
                    Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Ben Unutamadım

(HALİME ATAK)

Hala seviyor musun beni bilmem,
Anıyor musun ismimi dudaklarında,
Lakin ben burada çekiyorum hasretini,
İşitiyorum sesini kulaklarımda,
Masum yüzün gülen gözlerin geliyor aklıma,
Eskişehir, Hava Kuvvet Komutanlığında.

                              Bekir Yavuz
                      15.Ocak.1978.Pazar.
        1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.
                              Eskişehir

Bekir Yavuz
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Bırakma Beni Sensiz

Ayaz kış gecelerde,
Yalnızlıklar içinde,
Korku dolu düşlerde,
Bırakma beni sensiz.

Yalnızlık vurgun gibi,
Sensizlik zulüm sanki
Yokluğun ölüm belki,
Bırakma beni sensiz.

Hasretim kollarına,
Kor gibi dudağına,
Sıcacık yatağına,
Bırakma beni sensiz.

Sen benim sevdiğimsin,
Gönlümde bir tek sensin,
Ebedi gerçeğimsin,
Bırakma beni sensiz.

            Bekir Yavuz
   08.Şubat.2006.Çarşamba.
        Beyoğlu, İstanbul

Bekir Yavuz
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Bilemezsin

Suçlamak gelmiyor seni içimden,
Benim bu sevgimi anlamadın sen,
Ne olur yeniden girme düşüme
Benim gibi asla sevemezsin sen.

Dünya gözlerinde tozpembe gibi,
İnan uzatamam sana ellerimi,
Bulunur beni de sevecek biri,
Çevir başkasına o gözlerini.

Unut sen düşünme bir daha beni,
Sevemem inan ki sevemem seni,
Ben mahkûm etmiştim sana gönlümü,
Bilemezsin sen sevemezsin beni.

Olmasaydı böyle aşkımın sonu,
Bozardım feleğin bu oyununu,
Aşacağım bu kez kader yolunu,
Bilki yenemezsin sen gururunu.

                            Bekir Yavuz
                            30.Mayıs.1977
                    Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir Hiç Gibi Yaşadık

Şu dünyada ne çadırım,
Ne mekânım ne bir yerim,
Döndüm baktım ben bir hiç’im
İşte dünyadaki varım.

Bir dünya ki sorma gitsin,
Elemisin, keder misin,
Çektiklerim eserindir,
İşte dünyadaki karım.

Gün bitti yarın Ahiret,
Sıtkı sadakat, hak etmek,
Kamil insanda marifet,
İşte dünyada ki vah’ım.

Tarikat makamı nebi,
Livaü’l-Hamd dır sancağı,
Hakk’a varır her bir ucu,
İşte dünyadaki ilmim.

Bektaş derki Hakk okudum,
Yar Hubyar’ ı pirim bildim,
Karşısın da dara durdum,
İşte dünyada ki pirim.

             Bekir Yavuz
       25.Nisan 2010.Pazar
         Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Bir Masal Gibi

Bir masal mıydı bilmem bir rüyamıydı yoksa?
O yaşadığımız günler bir hayal miydi ne,
Bu üçüncü gelişim bir türlü göremedim,
Anılardan başka kalmamış hiçbir izin.

Sokak, sokak dolaşarak yaşadım anıları,
Aklımdan çıkmıyor hiç okşadığım saçların,
Unutamam bir türlü o yeşil gözlerini,
Sanki hala ellerimde, ufak narin ellerin.

Hangi yola baksam her sokakta bir anı,
Anlatsam yetmez buna defterimin sayfaları,
Nasıl tamir edeceksin kırdığın umutları,
Öylesine soldurdum ki yeşertemem bu baharı.

Şimdi o sokaklardan utanarak geçiyorum,
Efkârımdan her akşam dolu, dolu içiyorum,
Sokakların dili olsa da anlatsa o günleri,
Baksana anlatmayı ben beceremiyorum.

Bu güne kadar yazdığım bu kaçıncı şiirim,
Acaba bundan böyle daha kaç tane yazarım,
Unutmayı denedim bir türlü unutamadım,
Acaba bu anıları ne zamana kadar yaşarım.

                            Bekir Yavuz
                    8.Eylül.1978.Cuma
                  Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Bir Sen Varsın

Bir sen varsın hayatta tek seveceğim,
Bir sen varsın sevgilim diyeceğim,
Bir sen varsın kalbini çalacağım,
Bir sen varsın uğrunda öleceğim.

Bir sen varsın aşkı doyasıya tadacağım,
Bir sen varsın aşk şiirleri yazdığım,
Bir sen varsın gönlüme kapattığım,
Bir sen varsın sevmeye doyamadığım.

Ama ya şimdi,
Bir sen varsın kahrından öleceğim,
Bir sen varsın aşkından deliye döneceğimi
Bir sen varsın isyan şiirleri yazacağım,
Bir sen varsın beddualar edeceğim.

Ama yine de,
Bir sen varsın dönmesen de beklediğim,
Bir sen varsın dönmesen de seveceğim,
Bir sen varsın hasretinden öleceğim,
Bir sen varsın bakışını her şeyini özlediğim,
Kim bilir,
Belki de hiç dönmeyeceksin.

                               Bekir Yavuz
                    5.Ağustos1977.Cumartesi.
                       Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Bir Tek Sen

Seni gördüm,
Gönül gözü ile sana baktığım için,
Sana yazdım,
Yazmaya değer bulduğum için,
Değer verdim,
Değerinle orantılar senin için,
Seni sevdim, Yürekten,
Sevgime laik olduğun için,
Yüreğimi açtım,
Bir tek seni laik gördüğüm için.

           Bekir Yavuz
     06.Ocak.2006.Cuma.
       Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Biricik Yavruma

(YASEMİN)

Yavrum, canım, bir tanem, Yaseminim,
Aşkıma güç veren yuvama neşe,
Sevgimize sevgi katan bebeğim,
Elinden tutup gezdireceğim seni,
Mutlu, huzur dolu bir dünyada,
İçten dileyip arzu ile isteğim,
Ne olur çabuk, çabuk büyü bebeğim.

                            Bekir Yavuz
                  29.Ağustos.1982.Pazar.
                            Erzurum

Bekir Yavuz
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Biter

Yüklendi omzuma bir kutsal görev,
Üzülme sevgilim bu borcum biter,
Ne mutlu gönlüme layık bu göreve,
Düşünme sevgilim bu borcum biter.

Büründü bedenim gök mavisine,
Başladım göreve Kütahya ilinde,
Üçüncü tabur bölük on iki de,
Düşünme sevgilim bu borcum biter.

Bu can seninle doğdu seninle gülecek
Bu görevi bitirip elbet dönecek,
O günleri yeniden bak yeşertecek,
Düşünme sevgilim bu borcum biter.

                             Bekir Yavuz
                     23.Kasım.1977.Çarşamba
                       Hv. Er. Eğt. Tug.3.Tab.
                       12.ci bl. Atmaca-Bulut
                             Kütahya

Bekir Yavuz
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Bitsin Bu Hasret

Nice yıllar yaşadım seni sensiz,
Zifir karanlık yas tuttum gecelerde,
Biliyorum sende ağladın bensiz,
Aşkımı anlattığım şiirlerimde.

Yetmez mi bunca döktüğüm gözyaşı,
Yetmez mi sayfalar dolusu yazdığım,
İstersen delerim Ferhat gibi dağları,
Koş gel, gel ki tüm geçmişi unutalım.

Düşündükçe seni kahroluyorum,
Yaşıyorum özleminle sevginden uzak,
Kahretme beni ne olur yalvarıyorum,
Gözlerim 12 Mayıs 1977 den beri ıslak.

Dudakların vardı senin bir bahar kadar ılık,
Bakışların vardı senin nefesin kadar sıcak,
Bundan böyle bu kalp senin için çarpacak,
Diliyorum tanrıdan dualarım olacak.

                      Bekir Yavuz
              10.Şubat.1979.Cumartesi.
     1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.
                      Eskişehir

Bekir Yavuz
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Biz Yaşıyoruz

Doğan Her Yeni Gün İle Birlikte,
Umutlar Taze Filizler Verir.

Her sabah yepyeni bir gün başlıyor,
Bak dünya dönüyor biz yaşıyoruz,
Umutlar tükenmez tazeleniyor,
Bak dünya dönüyor biz yaşıyoruz.

Umut çiçek açar her yeni günde,
Dilde değil sevda, özde yürekte,
Son nefes de bile çarpar seninle,
Bak dünya dönüyor biz yaşıyoruz

Çıkmadıktan sonra bu can bedenden,
Ümit kesilmezmiş çıkmayan candan,
Seviyor bu yürek ne gelir elden,
Bak dünya dönüyor biz yaşıyoruz.

Yaradan bahşetti aşkı Âdemden,
Hayatın kuralı geçer sevgiden,
Yaşayan her canlı sevsin gönülden,
Bak dünya dönüyor biz yaşıyoruz.

                     Bekir Yavuz
               26.Aralık.1989.Salı.
     E.tipi kapalı cezaevi.4.cü koğuş.
                    Kastamonu

Bekir Yavuz
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Boynu Büküklere

Bu gün küçüksünüz yavrum,
Yarın daha da büyüyeceksiniz,
İşte o zaman beni afedebilecekmisiniz.
Bir 23 Nisan’ı bensiz yaşıyorsunuz,
Babanız yok çünkü boynu bükük kaldınız,
Bu sizin bayramınız bunu da biliyorsunuz.
Arkadaşlarınız giyinmiş cicilerini okulda,
Şiirler okuyup, oyunlar oynuyor,
Sizler bir kenarda boynu bükük,
Onları seyrediyorsunuz.

Ne kadar isterdim,
Yasemini okulda görmeyi,
Oyun elbiseleri içinde onu seyretmeyi.
Bir yanımda sevdalım, kucağımda yağmurum,
Bu 23 Nisan şenliklerinde neşeyle,
Onun resimlerini çekmeyi.

Bu gün küçüksünüz yavrum,
Yarın daha da büyüyeceksiniz,
Baba sevgisinden uzak, mahrum,
Ve öksüz gibi boynu büküksünüz,
Daha nice bayramlar geçecek bensiz,
İşte o büyüdüğünüz gün gelecek,
Bilemiyorum beni afedebilecekmisiniz.

                           Bekir Yavuz
                20.Nisan.1988.Çarşamba
                Sağmacılar cezaevi sol Blok
                C.11.koğuşu. Bayrampaşa
                           İstanbul

Bekir Yavuz
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Bu Akşam

Gözümde canlandı şu geçen yıllar,
Bir tatlı hüzün var bende bu akşam,
Yaşandı yeniden güzel anılar,
Bir buruk neşe var bende bu akşam.

Nasılda habersiz geçmiş seneler,
O yıllardan eser kaldı anılar,
Bu akşam yeniden tazelendiler,
Bir buruk sevinç var bende bu akşam.

                 Bekir Yavuz
        10. Ocak.1991.Perşembe.
              Yarı açık cezaevi.
             Ulucanlar. Ankara

Bekir Yavuz
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Bu İkrar Bizim

Hakk Muhammed, Ali’den bu ikrar bizim,
Kurulurken bu dünya yazılmış yazım,
Yedi düvel geldi ki bıraktı izin,
Kendine gel harici bu ikrar bizim.

Arşullah da oturur Muhammed, Ali,
Yüz yirmi dört peygamber, doksan bin piri,
Mürşidi Muhammed’dir Ali milcanı,
Kendine gel harici bu ikrar bizim.

Düşmeden efkârının gaybı karına,
Yanma Fevzi Nurun, ateş narında,
Cehennem azabının ikrar seline,
Kendine gel harici bu ikrar bizim.

Hariciye var mı gaip de bir kayıt,
Atamın toprağında yaptığın ayıp,
Ne demirden tunç olur, ne senden Seyyit,
Kendine gel harici bu ikrar bizim.

Bektaş’ım uzak dur, şeytanın şerrinden,
Yaratana şirk koşmuş ta ezelinden,
Huzurundan kovulmuş onlar evvelden.
Kendine gel harici bu ikrar bizim.

                             Bekir Yavuz
                        4.Nisan.2010.pazar
                           Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu Sevda

Kilit vurmuş açılmaz,
Duygu yokmuş geçilmez,
Aşk bir şeyle ölçülmez,
Bu sevda ikimizin.

Nice engeller geçtik,
Bu ana gelene kadar,
Kor ateşlerde yandık,
Bu sevda ikimizin.

Önce küstü darıldı,
Sonra güldü barıştı,
Arzular doruğa vardı,
Bu sevda ikimizin.

Yar buluştu yâri ile
Göz buluştu gözü ile
Ten buluştu teni ile
Bu sevda ikimizin.

           Bekir Yavuz
       03.Ocak.2006.Salı.
       Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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C.11.Koğuşuna

Kader kurbanıyız saçımız kısa,
Üstümüzde lacivert tertiplerimiz var,
Bir aşağı, bir yukarı volta atarız,
Kaderle görülecek çok hesabımız var.

İki katlı sıra, sıra ranzalar,
Altmış kişi bir koğuşta kalırız,
Hepimiz kardeş gibi geçinir gider,
Aramızda huzur bozanlarda var.

Uzun bir koridor on dokuz koğuş,
Sol blokta C.11.in şanı var,
Kapıda dilenen gardiyanlarımız,
Naif gibi değerli bir müessilimiz var.

Cinayet koğuşu deyip geçmeyin,
Her birinin ayrı, ayrı namı var,
Meyhaneci, kahveci, bakkalı burada,
Aramızda birde Eyüp canavarı var.

                 Bekir Yavuz
             8.Mart.1988.Salı
      Sağmacılar cezaevi sol Blok
     C.11.koğuşu. Bayrampaşa
                    İstanbul

Bekir Yavuz
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Canım Fedadır

Çağlayıp coşuyor tende bu yürek,
Yaşanan sevdaya canım fedadır,
Aşklar yaşandıkça yüzler gülecek,
Sevdiğim kadına canım fedadır.

Gönülden sevmeye yürek olmalı,
O kalbi şevk ile aşka koşmalı,
Bir ömür yüreğim ona sevdalı
Sevdiğim kadına bu can fedadır.

Aşk bir günlük değil bir ömür boyu,
Sevdiğimle coşar yüreğin dolu,
Ebedi bağrıma basarak onu,
Sevdiğim kadına bu ser fedadır.

Yürek bir titresin dil bin ah çeksin,
Her ah çekişinde aşk alevlensin,
Bedenler sarılsın doruğa çıksın,
Sevdiği kadına beden fedadır.

Bektaş’ım yaşarken bu hazzı böyle,
Sevginin ırmağı coşsun yürekte,
Aşkın miladini bu gün dünyada,
Yeniden başlattım böyle biline.

                      Bekir Yavuz
               27.Mart.2011.pazar.
                 Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Çekin Bir Zaman

Yarana dokunsam ağlarsın şimdi,
Yüreği yananın perişan hali,
Emekçiyi köle eden faniler,
Dünya size kalmaz, böyle ebedi.

Daha okunmadan ettiler yasak,
Basılmadan kitap toplattırdılar,
İstedikleri bu mülayim bir halk,
Şimdi kıçlarına kına yaksınlar.

Adalet tatilde dönmeyecekmiş,
Hak değirmendeymiş un ufak olmuş,
Özgürlük öteye postayla gitmiş,
Kölelik müstahak kına yakınız.

Bektaş bırak onlar aklı evveller,
Doktordan ezelden bunlar raporlu,
Yetmez ama “evet” diyen faniler,
Şimdi isyandalar, o fırsat uçtu.

                        Bekir Yavuz
                8.Temmuz.2011.Cuma.
                     Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Çektiğim Kahır

 ÇEKTİĞİM KAHIR

Baharda açılan, bir çiçek gibi,
Sana dokunmaya, kıyamazdım yar,
İnan sakınırdım gözümden seni,
Seyretmeye bile, doyamazdım yar.

Gidişin sessizce, bir söz demedin,
Yıktın şu dünyamı kahretin beni,
Issız kuytularda yanlız bıraktın,
Kan ağlar yıllardan beri yüreğim.

Sen evvelim idin, sen oldun ahir,
Bana bıraktığın, çektiğim kahır,
Kırk yıldır içerim hatıran zehir,
Ne sen mutlu oldun, ne ben sevdiğim.

Bir kenarda kaldım çaresiz kalbim,
Ben o günden beri, isyan ederim,
Kırık dökük canım, beden de tenim,
Yılların ardında, kaldı hayalim,

Bektaş'ım zahmetsiz, aşka aşk denmez,
Hasretlik çekmeyen sevdayı bilmez,
Bir günlük aşklar var, tarihe geçmez,
Beni hasretlere koyan sevdiğim.

Terk edipte gittin güzel,
Beni benden ettin güzel,
Kırk yıl oldu bu gönlümü,
Kahırlara saldın güzel.

                                 Bekir Yavuz
                         01/ Haziran/2018/Cuma
                                Beyoğlu/İstanbul.

Bekir Yavuz
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Çiçekler

Şairin Dilinden

Her rengi ayrı bir güzellik de dir,
Aşk’lara onlarla mana verilir,
Sevgili elinde değer bilinir,
Şairin dilinden şiirlerdedir.

Rengârenk gülleri karanfil’leri,
Bahçede çardak da hanım eleri,
Saksıda, küpeli, feslihen’leri,
Şairin dilinden şiirlerdedir.

Baharda açan al gelincikleri,
Doyumsuzdur kokan yasemin’leri,
Begonya, manolya, camgüzelleri,
Şairin dilinden şiirlerdedir.

Akzambak, sardunya, menekşe’leri,
Seyrederken bile gönül neşesi,
Mine, leylak, çiğdem ile nergis’i,
Şairin dilinden şiirlerdedir.

Mor sümbül’ler salkım, salkım sallanır,
Bülbül güle konar gönlü dinlenir,
Mimoza, lavanta ve de papatya,
Şairin dilinden şiirlerdedir.

Ortanca açelya, erguvan’ları,
Gardenya, kamelya, iris, fulya’yı,
Hayaline dalıp seyret rüyayı,
Şairin dilinden şiirlerdedir.

Padunya, Nilüfer ve kasımpatı,
Serinlikte açan akşamsefası,
Krizantem, zakkum, sterliçya’yı,
Şairin dilinden şiirlerdedir.

Bektaş’ım çiçekler saymakla bitmez,
Onları sevmeye bir ömür yetmez,
Orkide, şebboylar aklımdan çıkmaz,
Şairin dilinden şiirlerdedir.

                            Bekir Yavuz
                   28.Mayıs.2010.Cuma.
                     Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Çocuklarıma Hasret

Öpüp sevemem çocuklarımı,
Arada parmaklık, cam bölmeler var,
Bastırıp göksüme sarılamam ki,
Arada parmaklık cam bölmeler var.

Bakarken onların o gül yüzüne,
Boyunları bükülür ağlar bakarlar,
İsterim onları öpüp koklayım,
Arada parmaklık cam bölmeler var.

Yaseminim neşeli cıvıl,cıvıl dır,
Oyun heveslisi yaşam doludur,
Ziyarete gelir boynu bükülür,
Arada parmaklık cam bölmeler var.

Yağmur’um durgun sular gibidir,
Babasını görünce koşar gelirdi,
Eli cama takıldı şaşırıp kaldı,
Arada parmaklık cam bölmeler var.

Bitecek yavrularım bitecek elbet,
Sarılacak size kalem tutan bu eller,
Ne bir engel kalacak ne de bir hasret,
İşte o zaman çatlasın o cam bölmeler.

                          Bekir Yavuz
                      8.Mart.1988.Salı
              Sağmacılar cezaevi sol Blok
              C.11.koğuşu. Bayrampaşa
                          İstanbul

Bekir Yavuz
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Darına Durdum

Ey benim ecdadım, sığındım sana,
Hızır Hubuyar’ ım, darına durdum,
İstek şikayetim, naçar kullara,
Hızır Hubuyar’ ım darına durdum.

Geçmişi karanlık gidişat bozuk,
Özüne bakarsan yüreği ezik,
Boşuna yaşanan, zamana yazık,
Hızır Hubuyar’ ım, darına durdum.

Baktık ki temeli, bir soyu nalet,
Cemaline baksan suratı illet,
Aslı belli değil demek ki meret,
Hızır Hubuyar’ ım darına durdum.

Osmanlı fetvası yazmış soyunu,
Dilekçeye kadı vurmuş mühürü,
Çıkarına akar etmiş Türbeyi,
Hızır Hubuyar’ ım darına durdum.

Kadı fetvasıyla, tayin olur mu?
Ne zaman değişti dede lik yolu?
Biat’i yezide, insan döner mi?
Hızır Hubuyar’ ım darına durdum.

Nuh ‘tan sonra başlar, tarih olgusu,
Ali Mürteza’ dan, yok mu korkusu,
Cafer’i Sadık’tan, ilim bilgisi,
Hızır Hubuyar’ ım, darına durdum.

Kenan abdal sana, söyle ne etti,
Dağ gibi Seydi’yi, ipe gönderdin,
Köyden niceleri, dağılıp gitti,
Hızır Hubuyar’ ım, darına durdum.

Ali’ den vasiyet boyun eğmemek,
Haksızlığa karşı durmak marifet,
Özü doğru insan dadır hakikat,
Hızır Hubuyar’ ım, darına durdum.

Bektaş derki özüm sana bağladım,
Yüzüm yerde pirim darına vardım,
On iki imam dan medet umarım,
Hızır Hubuyar’ ım, darına durdum.

                             Bekir Yavuz
                         24.Nisan.2007.Salı.
                          Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Davet Haktır

Büyüklerim dediler,
Davet haktır gitmeli,
Dostlara yüreklere,
Selam götürülmeli.

Can cana ve cam cama,
Muhabbet edilmeli,
Türkülerimiz dilde,
Şevk ile söylenmeli.

Hazırlanıp bu günden,
Durulur mu hiç geri,
Yola koyuldum hemen,
Gördüm dost gönülleri.

Bektaş eder icabet,
Haktır bu davet elbet,
Dost gönülle muhabbet,
Hakk söyletir dilleri.

             Bekir Yavuz
    11.Kasım.2010.perşembe.
            Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Deccal Efendi

Zamana inat mı gönderdin felek,
Deccalı erkenden bu başımıza,
Yuh olsun senin o kambur beline,
Teslim ettin yurdu faşist diktaya.

Neden kurtardınız ki arabadan,
Vurup balyoz ile kırıp camını,
İntikam alıyor bakın ordudan,
Şimdi yapıyor yok, etmek planı.

Bu zalim kendini hak mı zanneder,
İnsanlar tarumar ülkeyi böler,
2012 ye şurada ne kaldı,
BOP planı hayata geçirecekler.

Bin CIA ajanı Ankara’dalar,
Bir kaç yıldan beri karargâhında,
Planlar yapılır sessiz derinden,
İç savaş, sefalet, isyan, kargaşa.

Kalmadı ordu da ne güç ne kudret,
Boşalttı içini ABD ve hükümet,
Değişir harita, Ortadoğu’da
Ya Rab bu deccalı başımızdan defet.

Bektaş’ım bunlarla çıkılmaz başa,
Konarmış her daim kuzgunlar leşe,
Düşünün önüne koyup bir şapka,
Bağlıyız Ata’nın emanetine,
Bu sözü kulağa ediniz küpe.

                 Bekir Yavuz
             10.Mart.2011.Perşembe.
               Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Deccal Taliban

Yobazlık hormonlu Pontus bir hayli,
Vahdettin örneği Taliban beyinli,
Zihniyet çok kötü menşe-i emevi,
Vay Deccal Taliban beyinli seni.

Emevi beyninin bu son örneği,
Maviye soyundan yezidin dölü,
O nursuz mervan’ın önde gideni,
Vay Deccal Taliban beyinli seni.

Hak adalet asla aranmamalı,
Eşitlik, Özgürlük de sakıncalı,
Yer etmiş içinde Nazi faşizmi,
Vay Deccal Taliban beyinli seni.

Ağzına gem vurup sırtına semer,
Boynunda torbası içinde saman,
Tarla sürdürelim yaz kış durmadan,
Vay Deccal Taliban beyinli seni.

Bektaş’ım deccalı ben açıkladım,
Peşine düşmesin Hakk’ın kulları,
Tüm şeceresini işte anlattım,
Aldanıp peşinden gitmeyin diye.

                          Bekir Yavuz
                   18.Aralık.2010.cumartesi
                        Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Delifişek

Durulup dinlenmek nedir bilmeden,
Çağlayarak coşan seller gibisin,
İlgimi, sevdamı, aşk, mı demeden,
Sen anlamadığım, deli fişeksin.

Gönüller fethedip, aşk’lar yaşadın,
Daldan, dala konan kuşlar gibisin,
Çakan şimşek gibi esen yel gibi,
Dedim ya ben sana, deli fişeksin.

Her aşkın bir olay oldu yıllarca,
Bitmeden başlayan yollar gibisin,
Gönülden, gönül’e yeni bir aşk’la,
Yol bulup dolaşan deli fişeksin.

Ey gönlüm, bir son ver aşk oyununa,
Sanki yaşanmamış yıllar gibisin,
Bir gün çıkacaktır biri yoluna,
Mum gibi edecek, eriyeceksin.

                  Bekir Yavuz
         19.ağustos.1989c.ertesi.
 E.tipi kapalı cezaevi.4.cü koğuş.
                 Kastamonu

Bekir Yavuz
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Dertliyim

(SANİYE)

Sen benim olman için zamanı durduramazsın,
Asla sevgilim artık sen benim olamazsın,
Nasıl olsa iş işten geçti be sevgilim,
İstesende benim aşkımı kimsede bulamazsın,
Yarınlara umut ile bakan o gözlerin,
Eminim sevgilim sen beni bulamayacaksın.

Senin için ömrümün çok günlerini harcadım,
En güzel günlerimi senle yaşayacaktım,
Naz etmeyi öğretmişler sana be sevgilim,
İnanıyorum beni sen çok arayacaksın.

Sana gönül verdim ölümüne sevmiştim,
Esiri idim senin o güzelliğinin,
Varlığımdan sanki haberdar değildin,
İnan sen benim ilk ve son sevdiğimdin,
Yemin ediyorum işte artık sevmeyeceğim,
Olmayacak senden başka benim sevgilim,
Rahat olsun şimdi senin o şirin gönlün,
Ummazdın beklide böyle bir şiir benden,
Mutlu ol dilerim unut beni boş ver sen.

                             Bekir Yavuz
                             08.Ocak.1977
                       Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Devrim

Bir uçurum kenarına,
Getirdiler Türkiye’mi?
Faşizmin kollarına,
Esir ettiler ülkemi.

Ağa, patron şiş göbekli,
Sermayenin zenginleri
Saklayıp Tüp, Ekmek, Yağ’ı
Bunalttılar fakir halkı.

Yokluklar yaratarak,
Üretimi durdurdular,
Kargaşalar çıkartarak,
Eceviti indirdiler.

Halkın devrim şehitleri,
Deniz Gezmiş, Mahir Çayan,
Ölmez Hüseyin İnan’lar,
Halk davası hakça düzen.

            Bekir Yavuz
    24.Ekim.1977.Pazartesi
     Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Dil Yarası

Dost’a saygı önemlidir,
Dürüstlükler önde gelir,
Ne eldendir, ne beldendir,
Kötü kelam dilden gelir.

İlgi, sevgi gönül işi,
Duygu sömürü değildir,
Sen sevgiyi bilmez kişi,
Kötü sözler dilden gelir.

Sen sevgili abidesi,
Dilinde dost’luk simgesi,
Dost’luk senin neyine ki,
Kötü laflar dilden gelir.

             Bekir Yavuz
     28.Nisan.1990.c.ertesi.
E.tipi. Kapalı cezaevi.4.cü. Koğuş.
             Kastamonu

Bekir Yavuz
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Divana Kalsın

Dönüp bir bak şöyle geçen tarihe,
Kimler geldi gitti isimsiz köye,
Sanma kalır sana kalmaz kimseye,
Saltanat sürülmez ebedi böyle.

Ne sultanlar geldi ne padişahlar,
İhtişam içinde o hanedanlar,
Nerde utanmadan halkı soyanlar,
Kefene cep koymaz bil ki hocalar.

Kalmaz hiç bir kulun ahı kimsede,
“Kul hakkıyla gelme” demiş Rab bile,
Dilin çok laf eder elin ceplerde,
Bil ki hocan borçlu gitti öteye.

Senaryo, iftira, gıybetler ile
Gününü gün ettin dokuz yıl böyle,
Dilerim Rab’im den Hakk takdir eyler,
İnleyerek derman diye öteye.

Bektaş’ım yakışmaz bu sözler sana,
Bırakalım davam kalsın divana,
Ödün verme asla dürüstlüğünden,
Kilit vur diline etme beddua.

                    Bekir Yavuz
          16.Mart.2011.Çarşamba.
                 Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Diyorum

Ömrümün şu kurak mevsimlerine,
Küme, küme bulut olsan diyorum,
Öyle hasretim bak bir damla suya,
Bana yağmur olup yağsan diyorum.

Beni yalnızlığa terk etti kader,
Mecnun’um sen Leyla olsan diyorum,
Hazanlı gönlüme, olup da bahar,
Bir umut çiçeği açsan diyorum.

Kaldı ise zaman eğer ömrümde,
Bir an bile bana yeter diyorum,
Dünyalar veririm bir ana bile,
Seninle o ana cennet diyorum.

Bektaş’ım bedenim yorgun düşerse,
Başımda bir tek sen olsan diyorum,
Giydirip kefenim beni kabrime,
Kendi ellerinle koysan diyorum.

                Bekir Yavuz
         29.Aralık.1989.Cuma.
E.tipi kapalı cezaevi.4.cü. Koğuş.
                Kastamonu

Bekir Yavuz
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Dost Gibi Bakan  Hakka Dost Olandır

Gönül gözü ile bakan Hakk’a yakın sevgilidir.
Dosta değer veren canlar ALİ ye Selman gibidir.

                                       Bekir Yavuz
                              10.Ekim.2011.pazartesi.
                                    Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Dost Meclisi

Yürek sesi dizeler böyle içten dökülen,
Hitabım okuyana o düşüncelerdeyim,
Yalakaya yandaşa gına geldi içimden,
Kendime ceza verdim dört duvar içindeyim.

Her olur olmaz ile kurulmaz dost meclisi,
Sözlerinden tanınır Ali’ye Selman kalbi,
Konuşurken dökülür inci gibi sözleri,
Dost muhabbet meclisi bir cennet içindeyim.

İkiyüzlü riyakâr dakikalık dostluklar,
Çıkar gözeterek aydınlanmaz şafaklar,
Keser ile yontuldu gövdemde bütün dallar,
Sahtekârlarla değil dost gönüllerindeyim.

Bektaş’ım dökülürken kelimeler dilimden,
Hakk saklasın kem gözden dost kulları gönülden,
Riyakâr insanlardan uzak dur ebediyen,
Başka yerde arama ben dostlar gönlündeyim.

                              Bekir Yavuz
                     8.Eylül.2011.perşembe.
                          Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Dostça Yüreğim

Sözlerin gönlüme bırakır hüzün,
Yaralar kalbimi yoktur dermanım,
Kalmasın bende hiç yazılı sözün,
Katlime söylenen sanki fermanım.

Senin tek düşüncen övgü yazılsın,
Satırlar dizeler yazıp dizilsin,
Görenler okuyup seni kıskansın,
Süslü kelimeler olmaz dermanın.

Dost gibi bakarım dostu görürüm,
Dost bildiğim cana inan ölürüm,
Sahtekâr kullarla ben savaşırım,
Yeterse bu ömrüm ahir zamanım.

Bektaş’ım söylerim ben dostça sözüm,
Haykırır yürekten hakça nefesim,
Dürüstçe doğruluk mertçedir özüm,
Kement tak boynuma kısılmaz sesim.

                     Bekir Yavuz
            24.Temmuz.2011.Pazar
                 Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Dostluğa Davet

Dostluğu kutsal bilerek,
Bu çağrıma davetlisin,
Sana candan güvenerek,
Bu dostluğa davetlisin.

Dostluk kutsal bir davettir,
Ona inanmak gerekir,
Sevgi, saygı yürektendir,
Bu dostluğa davetlisin.

Ben dostluğa niyet ettim,
Nimet gibi kutsal bildim,
Dostluğuna hasret idim
Bu dostluğa davetlisin.

Dostluk günlük olmayacak,
Dost, dostunu satmayacak,
Ebediyen mezara dek,
Bu dostluğa davetlisin.

Sanadır bu sevgim saygım,
Böyle candan yaklaşımım,
Sen ol benim arkadaşım,
Bu dostluğa davetlisin.

Biliyorsun bende kulum,
Sana candan dost’luk yolum,
Bir dost’a uzanır kolum,
Bu dostluğa davetlisin.

Kederlerde acılarda,
Kalınırsa başlar darda,
Merhem ile yaralara,
Bu dostluğa davetlisin.

Yeni bir dostun olmalı,
Mutsuzluğu unutmalı,
Dert ortağın bulunmalı,
Bu dostluğa davetlisin.

Bir başkası aşk’la sevsin,
Seni her an mutlu etsin,
Benim için tek dost sensin,
Bu dostluğa davetlisin.

Sende inkâr edemezsin,
Bu dostluğa niyetlisin,
Sende dostça seveceksin,
Bu dostluğa davetlisin.

Özümüz bir sözümüz bir,
Dürüstlükle kalbimiz bir,
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Hakka yakın yüzümüz bir
Bu dostluğa davetlisin.

Bektaş bitsin yalnızlıklar,
Şehrine varınca yollar,
Bir dost gelir kapın çalar,
Bu dostluğa davetlisin.

            Bekir Yavuz
     22.Nisan.1990.Pazar
     E.tipi. k.c.e.4cü.koğuş
            Kastamonu

Bekir Yavuz
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Dönde Bir Bak

DÖNDE BİR BAK

Sana öyle hasretimki,
Bir anlasan yüreğimi,
Seni nasıl sevdiğimi,
Dönde bir bak kalbimdesin.

Gözden uzak diyarlarda,
Yalnızlıkta acılarda,
Kalınırsa başın darda,
Dönde bir bak kalbimdesin.

Şimdi gelsen bir karşıma,
Yaslan gögsüme başınla,
Dola kolların boynuma,
Dönde bir bak kalbimdesin.

Öyle büyük bir sevgi ki,
Seneleri sildi geçti,
Kırk yıl geçti eksilmedi,
Dönde bir bak kalbimdesin.

Bektaş’ım bu dünya hali,
Unutmaz kalp sevdiğini,
Son nefeste çağır beni,
Dönde bir bak kalbimdesin.

                      Bekir Yavuz
           06/Temmuz /2017/Perşembe
                      Beyoğlu/İstanbul.

Bekir Yavuz
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Dönmedin Gülüm

DÖNMEDİN GÜLÜM

Ne bir güle baktım ne de kokladım,
Sen yoksun diye ben, yolun bekledim,
İkrar kıldım sana öyle bağlandım,
Yıllar geçti gülüm hala dönmedin.

Gün güne eklenir hafta ay oldu,
Kaçıncı yıl bitti kemale erdim,
Baharlar değişti güzler kış oldu,
Yıllar geçti gülüm hala dönmedin.

Seninde yüreğin böyle sızılar,
Gözlerinden yaşlar boşalır akar,
Hayallere dalıp boşluğa bakar,
Yıllar geçti gülüm hala dönmedin.

Bak işte ellerim açtım semaya,
Sen iste kışlarım bahara dönsün,
Gül yüzün eş değer güneşe aya,
Yıllar geçti gülüm hala dönmedin.

Sevgiyle uzanır elim eline,
Bu kalbim aşkınla nasıl iniler,
Kalbinin sesini bir kere dinle,
İnatlar kırılır yok olur kinler.

Bektaş’ım seslenir sana aşk ile,
Kapılmasın boş bir hayale gönlün,
Duy yürek sesimi ses ver gönlünce,
Yıllar geçti gülüm hala dönmedin.

                              Bekir Yavuz
                   2/ Şubat/ 2013/ Cumartesi
                          Beyoğlu/ İstanbul

Bekir Yavuz
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Dört Duvar Arasında Mutluluk

Gündüz hayal eder gece düşlerim,
Senden bir haber alamadığım an,
Sigaramı yakar çayı söylerim,
Mektubun elime geçtiği zaman.

Bur da olmak beni artık kahretmez,
Düşlerimde seni bulurum her an,
Mahkûmum, özgürlük inan fark etmez,
Mektubun elime geçtiği zaman.

Seninle buldum ben bu mutluluğu,
Eleme, kedere yer yok hiç bir an,
Birleşir gönüller bulur huzuru,
Kollarımla seni sardığım zaman.

                 Bekir Yavuz
         4.Temmuz.1989.Salı.
  E.tipi kapalı cezaevi.4.cü koğuş.
                Kastamonu

Bekir Yavuz
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Dört Duvar Arasında Zaman

Mum ışığı aydınlığın da içeri,
Demir pas kokusu yaygın,
Zincir şıkırtısı ninni...
Yüzler solgun, mutsuz, kederli,
İşte,
Dört duvar arasında zaman.

Küçük hücre pencereleri,
Havalandırmaya bakar yönü,
Dört duvarla örülü,
Parmaklık kapalı üstü,
Nevi, insan kafesi,
İşte,
Dört duvar arasında zaman.

Bazen, birden bozulur havası,
Tansiyon yüksek, sinirler gergin,
Bakışlar sinsi, bakışlar çekik,
Patlamaya hazır volkan misali,
İşte,
Dört duvar arasında zaman.

                     Bekir Yavuz
               30.Eylül.1988.Cuma.
               Özel tip c.e.C.Blok
            Bayrampaşa. İstanbul

Bekir Yavuz
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Duam

DUAM

Yıllar oldu ey sevgilim,
Gelir diye hep bekledim,
Umudumu bu yürekten,
Bir gün olsun yitirmedim.

Birileri engelledi,
Birileri yönlendirdi,
Biri mektupları yırttı,
Ben her zaman umut ektim.

Çektiğimiz hasretliğin,
İşte bize mükafatı,
Lütufu bu yaradanın,
Bizi tekrar birleştirdi.

Sevenleri ayıranlar,
Dünyada huzur bulmasın,
Mutlulukları yıkanlar,
Ahrette cennet görmesin.

Bektaş'ım et sen duanı,
Yanında ol dost olanın,
Gözünden tanı yılanı,
Varma yanına yalanın.

                   Bekir Yavuz
           25/Temmuz /2017/salı
              Beyoğlu/İstanbul.

Bekir Yavuz
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Duygu Seli

Yazılan her şiir, her mısra çiçek gibidir,
Okunup dinledikçe, duygular filizlenir yeşerir.

                   Bekir Yavuz
         28.Aralık.1989.Perşembe.
    E.tipi kapalı cezaevi.4.cü. Koğuş.
                   Kastamonu

Bekir Yavuz
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Düşlediğim Mutluluk

Sevdana tutuldum hayli zamandır,
Gönlüm volkan oldu gör bak yanarım
Gel bu hasretliğe bir son ver artık,
Şu benim sözüme gücenme sakın.

Derdim anlatılmaz üç beş kalemle,
Düşürmek istemem elin diline,
Laf ederler seni benle görünce,
Kötü düşüncelere aldırma sakın.

Mutlu olacağız senle birlikte,
Gönlüm sana aktı ne gelir elden
Tatlı bir şive var senin dilinde,
Şu benim sözüme kızma sen sakın.

Bektaş seni böyle candan seviyor,
Gündüz hayal edip gece düşlüyor,
Benim olman için dua ediyor,
Benden başkasının olma sen sakın.

                           Bekir Yavuz
                        17.Ağustos.1975
                    Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Düşlerim

Gönül bahçemdeki aşka manasın,
Bir ömür sabrettim seni bekledim,
Gündüz güneşimsin gecemde ay’sın,
Seni hayal etti seni düşledim.

Baharda rengârenk çiçekler açar,
Kelebekler uçar kuşlar cıvıldar,
Sevgiyle el ele yürekler coşar,
Gönül’e hükmeden sevgi işledim.

Kilim dokuyorum adın dilimde,
Yüreğimi nakış ettim kilime,
Her rengini desen desen kalbime,
Özen ile ilmek ilmek nakşettim.

Gördüğüm her gül de sana bakarım,
Kokunu hisseder öper koklarım,
Gönlüm pınar olur sana akarım,
Yüreğimde hasret seni düşledim.

Uğramasın boran fırtına tufan,
Seni korusun kem gözden nazardan,
Yüreği sevgisiz kötü kullardan,
Yaratana dua ile seslendim.

Bektaş’ın sevgisi tarif edilmez,
Yaşadığı aşk’a akıl sır ermez,
O yüreğe başka gönül giremez,
Mekânımı başka yâre men ettim.

                       Bekir Yavuz
                 30.Nisan.2011.Cumartesi.
                       Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Düşünüyorum

Düşünüyorum yeşil gözlüm,
Düşüncelerimi sana anlatmak,
Korktuğum hislerden kurtulmak,
Gönlümü ebedi sana bağlamak,
Seni, kendi dünyamda yaşatmak.

Ama bilemiyorum yeşil gözlüm,
Layık mıyım sana acaba,
Bilmem mutlumusun yanımda,
Yoksa çile, dertmi çektiriyorum sana,
Dinle bak anlatıyorum düşüncelerimi sana.

Düşünüyorum yeşil gözlüm,
Kim bilir kader buya ayırır bizi,
Ama kabahat benim olmayacak bil ki,
Söz verip ihmal ediyorsun sen beni,
Kim bilir belki de birleştirir kalbimizi.

Düşünüyorum yeşil gözlüm,
Bir söz var bilmem duydun mu?
Sarışınlara kanma, yeşil gözlere inanma,
Bunları yazdım diye istersen kız bana,
Aşkın her şeyi unutturuyor baksana.

Düşünüyorum yeşil gözlüm,
Kalbim aşkına mahkûmdur,
Gönlüm ise hayranın,
Bir gün seni kaybedersem,
Ya bir ayyaş ya idamım.

Düşünüyorum yeşil gözlüm,
Dönecek miyiz mutlu, mesut şen günlere,
Dolaşacak mıyız gene sarmaş dolaş el ele,
Koşacak mıyız kırlarda gülen gözlerle,
Bekir seviyor seni bütün kalbiyle.

                 Bekir Yavuz
       22.Ağustos1977.Pazartesi.
          Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Düzen

Dünya ya yön veren emekçi halkın,
İnsanca yaşamak gelecek hakkın,
Özgürlük günleri mutlaka yakın,
Kurulacak hakça düzen duysunlar.

İnsana en yüce varlıkdır deriz,
En yüce değeri emek biliriz,
Hakça bölüşmeye adalet deriz,
Yıkacağız köle’liği görsünler.

Bu son padişahın dönemleridir,
Tarih tekerrürden ibaret derler,
Aç, sefil, perişan, işsiz, insanlar,
Yandaşları bunu, bilir hak derler.

Satılacak kurum bitti ülkede,
Hırsızlıklar açık seçik her yerde,
Boş-Bakan’ nın eli Arab cebinde,
Valizlerle para gelir demezler.

Masum insanlara dil uzatırlar,
Köleliği hakmış gibi söylerler,
Hırsızları dürüst diye savunur,
Yolsuzluğu örtbas, eder yok derler.

Bektaş sözü fazla uzatmak yersiz,
Bunları anlatmak bence gereksiz,
Eğer kalsa imiş bu yurt işgalde,
Tuttukları taraf kimdir biliriz.

                       Bekir Yavuz
            27.Haziran.2010.Pazar
                Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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El Ele Hep Birlikte

İşte şiir, işte yürek ve işte dava,
Sakın susma, gelmesin sana da sıra,
Birleştikçe elbet çıkar,
Karanlıklar aydınlığa.

Gecenin pusundan al şafaklara,
Yürekte hasretler hep sıra sıra,
Tutuşup el ele bir umut ile
Koşuyor on binler özgür yarınlara…

                 Bekir Yavuz
              28.Ocak.2011.cuma.
               Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Elveda

Sevmeye sevilmeye layık değilsin,
Bu yüzden güzelim sana elveda,
Sen benim gibi içten sevemezsin,
O güzel gülüşüne artık elveda.

Sevenler katlanır nice dertlere,
Neden olmadın sen tabi buna,
Kandırdın beni yalan sevginle,
Sade güzelliğine, artık elveda.

Seviyorum deyimini hüner mi sandın,
Kıskanıyorum diye beni aldattın,
Gönlümde keder, ızdırap yarattın,
Bu yalan aşkına artık elveda.

Elveda güzelim sana elveda,
Bekleme artık beni bir daha,
Aşk defterinden beni karala,
Z.K.A.harfleri sana elveda.

Bektaş seviyordu istermiydi ayrılığı,
Elveda şiirini sana yazarmıydı,
Yalnız bıraktın beni kaderimle,
Görüşmemek üzere sana elveda.

                            Bekir Yavuz
                            21.Mart.1977
                    Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Emekledim

Ben yoksulluk hırkasını,
Doğduğum an da giymişim,
Yüreğimin sevdasını,
Bugüne dek değer bildim.

Dişle tırnak bin bir zahmet,
Santim milim nice emek,
Umut içtim dedim sabret,
Ömür boyu ah bu yürek.

Hak hukuku hep gözettim,
Ezelden haramı sildim,
Dürüstlüğü özüm bildim,
Yokluklarla emekledim.

Zengin makam mevki ile
Her kul insan olur sanma,
Giyindiği urba ile
İnsanları yargılama.

Bektaş mert bilinir sözün,
Kem söz etmeyesin sakın,
Dönük olsun Rabbe yüzün,
İki yüz’lüler den sakın,
Halktan yana çalsın sazın.

                            Bekir Yavuz
                 3.Eylül.2011.Cumartesi.
                        Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ey Güzel

Bu gönül seninle buldu muhabbet,
Sevildi sevişti oldular halvet,
Gün gelir bu aşka demeki sabret,
Canımı yoluna feda ederim,
Sensiz yaşamayı söyle neyleyim.

Nice güller gördüm dönüp bakmadım,
Ne dalından tuttum nede kokladım,
Ben sadakatime hep bağlı kaldım,
Canımı yoluna feda ederim,
Sensiz yaşamayı söyle neyleyim.

Yemini bir kere ettik seninle,
Bir daha etmem ben ömür boyunca,
Bozmam yeminimi dünya döndükçe
Canımı yoluna feda ederim,
Sensiz yaşamayı söyle neyleyim.

Ay gibi parlaktır o güzel yüzün,
Güneşten sıcaktır mistir nefesin,
Melekler kıskanır olurlar hüzün,
Canımı yoluna feda ederim,
Sensiz yaşamayı söyle neyleyim.

Bektaş’ım aşkınla olmuş müptela,
Arzular her daim her an her demde,
Evvelinde dünde iki cihanda,
Canımı yoluna feda ederim,
Sensiz yaşamayı söyle neyleyim.

                              Bekir Yavuz
                   9. Şubat. 2013. Cumartesi
                          Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Faşist Diktalar

Emperyalist güçlerle bakın birliktesiniz,
Denizden ve havadan halkı bombalarsınız
Masum halkın üstüne ölüm kusmaktasınız,
Özgürlük dilinizde ülke yağmalarsınız.

Uşaklığa soyunup jandarmalık yapasın,
Onun bunum emrinde her tarafa koşarsın,
İsrail’den hiç farkın, yok senin Dürzî teres,
Taliban beyinlisin, bu vatana deccalsın.

İnim, inim iniler bu halk derki el aman,
Kendi yakınlarını, iş adamı yaparken,
Televizyon gazete eş dost yandaşlarının,
Karşı görüş yazanın evleri mahpus damın.

Bektaş dilin uzamış Ergenekon cu musun?
Kim dokunsa yanıyor bunu bilmiyor musun?
Daha yazılmayandan içeri atıyorlar,
Sen bir de yazıyorsun söyle kokmuyor musun?
(- cık.)

                                     Bekir Yavuz
                            26.Mart.2011.Cumartesi.
                                  Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Felek İle Sohbet

Felek yok mu başka işin,
Ne gezersin hep peşimde,
Benim lafım böyle peşin,
Haydi, sen çek, git işine.

Kimselere benzemem ben,
Alelade hiç bir kula,
İyisi mi vazgeç benden,
Ters düz olma külahınla.

Bura değil güzergâhın,
Bu adrese yanlış geldin,
Olmam senin oyuncağın,
Bak baltayı taşa çaldın.

Ne haneler viran ettin,
Feryat figan yaktın yıktın,
Nice seven aşkla gülen,
O canlara nasıl kıydın.

Sen kendine kendin gibi,
Başa bela olanı seç,
Aşka koşanları değil,
Bu ülkeyi soyanı seç.

Ne istersin masumlardan,
Garibandan yoksullardan,
Bırak halka zulmetmeyi,
Gelir belan yoksa benden.

Gülüyorum sana bazen,
Bu yaptığın işler neden,
Çek git beni gördüğünde
Karizmayı çizdirmeden.

Senin gücün yetmez bana,
O çemberin de vız gelir,
Helalleş gel ahbabınla,
Külahını da ters çevir.

Bektaş bırak felek ile
Bu yaptığın hoş sohbeti,
Alışkın o vaz geçer mi?
Bırak dalganı geçmeyi.

                Bekir Yavuz
      14.Nisan.2011.Perşembe.
            Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Fenerbahçe

(SARI KANARYALAR)

Canım, sarı kanaryalar,
Hep güzel goller attılar,
Bir yıl mücadele edip,
Bu yıl şampiyon oldular.

Taraftarlar hep coşuyor,
Cemil, Osman paslaşıyor,
Şampiyonluğa koşuyor,
Her şeyimsin kanaryalar.

Avrupa da bahsi olur,
Duyanlardan ilgi görür,
Kupalarla selam verir,
Şanı büyük kanaryalar.

Rakiplerini yeniyor,
Kupalardan eliyor,
Hep yüzleri güldürüyor,
Rengi güzel kanaryalar.

Fenerbahçe’nin aşkı var,
Bektaş’ın yüreğinde,
Dünya âlem olmak ister,
Kanaryamın denginde.

             Bekir Yavuz
       03.Temmuz.1975
   Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Geç Gelen Aşk

Sensiz geçen yıllar boşuna gitmiş,
Bir ömür yok yere heba edilmiş,
Afrodit bu aşk’a sitemler etmiş,
Tanrılar katında söz edilmişiz.

Bilmem ki yıllarca nerelerdeydin,
Hangi yılda kaldın kime bağlandın,
Söyle böylesine ne denir aşk’ın,
Asırlar içinden engel geçmişiz.

Aşk dediğin böyle yüce olmalı,
Kerem, aslı aşk’ı sönük kalmalı,
Ferhat, şirin seni hep kıskanmalı,
En büyük aşk’larla sınav vermişiz.

Bu Nuh’ tan sonraki en büyük tufan,
Senin güzelliğin dünyaya ayan,
Tanrılar ki bize demişler tamam,
Aşk’ların miladi bizle değişmiş.

                   Bekir Yavuz
               14.Ocak.2006.c.ertesi.
                  Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Geçen O An

Yaşanmış bir aşkın, hüzün dizeleri,
Unutulmaz, yürekte kalır izleri,
Ve en zor sözcük ile vurulur mühür,
Ömür olurda, yaşarsan yarını,
Her akla geldiğinde o an,
Zehir eder hayatı.

                   Bekir Yavuz
            26.Temmuz.2011.Salı
                 Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Gelde İçme

Bir kadehin son damlası,
Pakette biten sigarası,
İçip de kafayı bulamadığı,
İşte sarhoşların acı yanı.

               Bekir Yavuz
        13.Ekim.1978.Cuma.
1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.
               Eskişehir

Bekir Yavuz
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Geleceğim

Kim bilir, belki bir seher vakti,
Belki de güneş yükseldiğinde,
Bir akşam serinliğiyle belki,
Bekle sevdalım ben geleceğim,
Özledim demli çayından içeceğim.

Güzel yemekler hazırla bana,
Rengârenk çiçek dik saksılara,
Yerleştir odaya, dört bir yana,
Bekle sevdalım ben geleceğim,
O güzel çiçekleri seyredeceğim.

Ağlama saçlarıma bakıp da,
Yılların izi şakaklarımda,
Dökme yaşları yanaklarından,
Bekle sevdalım ben geleceğim,
Hasret dolu yıllara son vereceğim.

                    Bekir Yavuz
            28.Ocak.1989.c.ertesi
Metris özel tip cezaevi. C.16 koğuşu
                    İstanbul

Bekir Yavuz
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Geliyorum İstanbul

Bırakın esmesin isterse umut yeli,
Sararıp solmasın dalında yeşil yapraklar,
Kucağını açmış beni bekliyor sıla,
Aç kolların yollarıma hasretim sana,

Sana geleceğim aç bağrını İstanbul,
Susadım o güzel dostluğuna susadım,
Sana geleceğim altı ay sonra ilk defa,
Aç kolların yollarıma hasretim sana.

Geziyordur güzel kızların İstanbul,
Gecelerin şenlenir kahkahalarında,
Eğlenir gençlerin dolaşır peşlerinde,
Aç kolların yollarıma hasretim sana.

Dünyanın göz bebeği merhaba İstanbul,
Sisli sabahlara, güneşine, suyuna,
Yoksul, yiğit, korkmaz varoşlara merhaba,
Aç kolların yollarıma hasretim sana.

Hasretinle yandı altı aydır bağrım benim,
Bekliyordur şimdi yeşil gözlü sevdiğim,
Bekliyordur Anam, yengem, bacım beni,
Üzülmeyin asker Bektaş yoldadır şimdi.

                             Bekir Yavuz
                     10.Aralık.1977.Cumartesi
                       Hv. Er. Eğt. Tug. 3. Tab.
                       12. ci. Bl. Atmaca-Bulut
                             Kütahya

Bekir Yavuz
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Gençliğim

Taze bir fidandım bahar görmeye,
Bahara ermeden gitti gençliğim,
Sevda ile coşup güller dermeye,
Aşka doyamadan soldu gençliğim.

El açıp yalvarsam ulu rabbime,
Bezense dört yanım gül bahçesine,
Baharda yaşarken aşkı gönlümde,
Yine bağbozumu yaşar gençliğim.

Geçmiyor günlerim yıl olmuş gibi,
Her yılım gözümde bir asır san ki,
Anımsadım geçen güzel günleri,
Yılların ardında kaldı gençliğim.

Mazide kaldı bak renkli düşlerim,
Ağardı saçlarım, soldu gül benzim,
Yarın yaşanacak bu azim benim,
Dört duvar içinde bitse gençliğim.

                Bekir Yavuz
      18.Ağustos.1989.Cuma.
E.tipi kapalı cezaevi.4.cü koğuş.
               Kastamonu

Bekir Yavuz
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Gideceğim

Bir gün gideceğim, dostlar dünyadan,
Bakmadan arkama dönüp bir daha,
Yorulur yüreğim durur aniden,
Dünyayı verseler, dönmem bir daha.

Ne zindanlar gördü yürek susmadı,
Prangalar eskitti hasreti yazdı,
Yaşadı en büyük güzel aşkları,
Gidersem dönemem bir daha geri.

Yürekte kalsa da tatlı anılar,
Küçük darılmalar ufak kızmalar,
Ebedi kalan o has hatıralar,
Dostlarıma sevgi ile saygılar.

Bektaş kalanlara selamım olsun,
Gönülleri neşe mutluluk dolsun,
Bir hakkım var ise hep helal olsun,
Sizde helal edin bana hakkınızı.

Bu dünyada kimse baki değil. Sıramız geldikçe gideceğiz.
Ben peşin, peşin helalleşeyim neme gerek.
Sıram geldiğinde yazmaya fırsatım olmayacak.))

                    Bekir Yavuz
          16.Haziran.2010.Çarşamba.
                Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Gideceğim Gün

Bir korku kaplıyor yüreğimi,
Daha şimdilerden,
Biz iki seven için,
Anlatılması çok güç,
İşte bu o günün korkusu,
Sarıyor tüm benliğimi öylesine ki,
Yok, oluyor düşüncelerim hayaller arasında.

Hep o gün var aklımda,
Her geçen saniyeler dakikalar,
Biraz daha yaklaştırıyor o günü bana,
Kahroluyor bu adam düşünceler arasında,
Düşünüyorum seni ve o günü.

Elinde çantası yürüyor meçhule gider gibi,
Ağır, ağır sanki bir şey unutmuşçasına,
Topkapı’nın o kalabalık kaldırımlarında,
Sonra nicelerini ağlatan nicelerini güldüren,
Giriyor ağır adımlarla Anadolu oto garına,
Kolu komşu gelmiş uğurlamaya,
Teker, teker öpülüyor taraflarından,
Sonra birini arar gibi,
Gezdiriyor gözlerini etrafında,
Ve takılıp kalıyor gözleri bir yönde,
Çekilmiş bir kenara gözleri dolu, dolu,
Bu meçhul insanın,
Boşalamıyor bir türlü o yeşil gözleri,
Koşup sarıyorum kollarımla o kutsal bedeni,
Kucaklıyorum bütün içtenliğimle,
Bir daha ayrılmayacakmışçasına.

Bir korna sesi çalıyor yanlarında,
Gidecek bu otobüs çok uzaklara,
Kafası düşünceli bir adam var,
Otobüsün dört nolu koltuğunda,
Erişmiş gidiyor işte o gün,
Gidiyor, vatan borcuna.

                          Bekir Yavuz
                    8.Kasım.1977.Salı
                Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Gidişin

Ölesiye sevdim seni,
Sen ikinci baharımdın,
Sevseydin hiç yıkılmazdım,
Beni öyle kötü yıktın.

Oturdum bank köşesinde,
Bakıp şöyle gözlerime,
Etmemiştik veda bile,
Nasılda terk ettin beni.

Sen sevilen, sevmeyensin,
Yazılmaya da değmezsin,
Duygularla alay eden,
Beni yıkan bir gerçeksin.

        Bekir Yavuz
27.Ekim.1997.pazartesi.
    Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Gir Gönlüme

(GÜNEŞ)

Gözlerim dalıyor ansızın böyle,
Ümit dolu kalbim düşünüyorum yine,
Nasıl söylesem sana duygularımı,
Ey sevgilim gel, gir artık gönlüme,
Şenlensin bu dünyam gel de seninle.

                            Bekir Yavuz
                            27.Mart.1977
                    Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Gönlüme Davet

(FİLİZ KÜÇÜKAYTEKİN)

Farkında mısın kalbimdeki şu inlemenin,
İçim yanıyor sevgin bambaşka senin,
Lakin gözlerim oldu senin esirin,
İnceliyorum dudaklarımda saatlerce ismini,
Zaman dursa bizim için tattığımda buseni.

Kâğıt kalem ile şu buluştuğu anlar,
Ümitle çarpan kalbimde sevgin var,
Çünkü inandığım bir sen varsın beni anlar,
Üzgün bakışlarıma çare sende var.
Koşarak gel atıl gir kollarıma,
Aşkımın güneşini vur yollarıma,
Yalnızım sensiz, ol hep yanımda,
Tapıyorum sana atıl kollarıma.
Elimde olsaydı şu an ellerin,
Kendimi inan ki mutlu hissederdim,
İsmini şiirlerime işleyeceğim,
Nedensiz inan seni bir ömür seveceğim.

                          Bekir Yavuz
                        08.Aralık.1976
                   Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Gönülden Bağlıyım

Tenimde cananı arzular canım,
Yüreğimi yakar aşkın cananım,
Dilim dua ile söyler kelamım,
Yürür varmak için sana bu kulun.

Hak bilip kul oldu bu can yoluna,
Aşk ile bağlıdır ikrar delille,
İnkâr eder isem ilmek boynuma,
İstersen takılsın kudret elinle.

Toplanır cem ile dostlar gönülde,
Hakkdan gizli sırlar o yüreğimde,
Her ne ara isen vardır kendinde,
Arama bir başka mekânda yerde.

Bektaş’ın bu yola kurbandır canı,
Cananın can ile bir olmuş teni,
Vur hançer kılıcı akmaz hiç kanı,
Gönülden bağlıdır bırakmaz Hakk’ı.

                          Bekir Yavuz
              28.Temmuz.2011.Perşembe.
                      Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Gözü Doymaz

Bu dünya ya geldik, baki değiliz,
Defter dürülecek sıra gelince,
Bilinmez ne kadar var günahımız,
Ahrette sorulur, Rab’bim önünde.

Onca mal mülk servet, hiç gözün doymaz,
Kimseye koklatmaz ne de kendi yer,
Odunu sırtında gidecek bilmez.
Ya bir okul yaptır, ya da hayır ver.

Ne yapsan ne etsen gelir o meçhul,
Göçüp gideceğiz öte tarafa,
Sen şimdiden bari olup iyi kul,
Çevrende aç sefil can doyursana.

Yaradan cömerttir, affedicidir,
Mala mülke tamah, etme laf dinle,
Aç açık da kimler, varsa ört doyur,
Kul hakkıyla sakın gitme öteye.

Malını severek atma havanı,
Böbürlenip sakın kasıntı yapma,
Rusya’dan mankenler Avrupa viski,
Zengin oldun insan’lığı unutma.

Senin evvelini biliriz elbet,
O zor yıllarını tut hep aklında,
Bir lokma ekmeğe muhtaçtın evet,
O günleri düşün sakın şaşırtma.

Bektaş aklı var da, ele dağıtır,
Malın mülküm de yok dilin ne söyler,
Yaşam bu kıssadan, hisse ders alır,
Serveti olanda bak çulsuz gider.

                      Bekir Yavuz
              17.Nisan.2011.Pazar.
                 Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Gözünüz Görmez

Ehlibeyte kıyan Yezit Maviye,
Gözünü kapattın Hakk’ı göremez,
Bin beş yüzyıl halkı kandırdın böyle,
Maviye yezitler gerçeği görmez.

Ehlibeyte kıyıp o kerbela da,
Hizmet ettin baban ebu süfyan’a,
Lanetlendin böyle iki cihanda,
Maviye yezitler gerçeği görmez.

Nefsi doymak bilmez taraftarınız,
Kin yalan talanla dolu içiniz,
Hırsızlık zulümle iktidarsınız,
Maviye yezitler gerçeği görmez.

Bak ayan beyandır Deccal iktidar,
Sizler bugün gene, peşindesiniz,
Kin tohumlarını dilinden döker,
Maviye yezitler gerçeği görmez.

Ahir zaman geldi günü bugündür,
Bekler Ehlibeytim yolda gözümüz,
Yezidin soyunun sonu görünür,
Maviye yezitler gerçeği görmez.

Mehdi gelir sahip çıkar zamana,
Ehlibeytim ile ahir zamana,
Deccal yer bulamaz sinip kaçmaya,
Maviye yezitler gerçeği görmez.

Bektaş’ım ben Ahir zamana erdim,
Dünyadan göçmeden Deccal’ı gördüm,
On iki İmamı ben özüm bildim,
Maviye yezitler bunu göremez.

                                 Bekir Yavuz
                       29. Şubat. 2012. Çarşamba
                              Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Gurbet

Bir hüzün var içinde her zamanki gibi,
Bir burukluk bir eziklik ve sensizlik,
Seni düşünmeden yapamam inan ki,
Karma karışık kafam isyan da şimdi.

Yalnızlık çok acı hasretlik bir ölüm,
Sevmek bumu söyle be yeşil gözlüm,
Sensizlik çok zor günahım ne ki benim,
Ne zaman bitecek özlem dolu günlerin.

Geziyorduk el ele seninle birlikte
Tadıyorduk hayatı biz gönlümüzce,
Aşkımızın şarkısı her an dilimde,
Kaderin cilvesi bu attı ayrı illere.

                              Bekir Yavuz
                      11.Ocak.1978.Çarşamba.
        1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.
                              Eskişehir

Bekir Yavuz
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Gurbet Mezarım Olacak

Ne zaman uzansam biraz ranzama,
Gözlerim dalıyor senin kentine,
Dur diyemiyorum gözyaşlarıma,
Yaşıyorum seni bak hayallerle.

Ne kadar haykırsam duyamazsın ki,
Bir anlayabilsen neler çektiğimi,
Gurbette geçen bu sensizliğimi,
Yazacağın cevap avutabilir beni.

Yıllardır sabahladı nöbet tuttu gözlerim,
Bunca kâğıtlara senin için yazdı kalemim,
Ama artık nafile anla biraz sevdiğim,
Sana yazmak için yetmiyor kelimelerim.

Hadi cevap ver artık gururu bırakalım,
El ele verelim maziyi geçmişi unutalım,
Lakin bu kez de hayır dersen sevdiğim,
Unut sen beni olur Eskişehir mezarım.

                      Bekir Yavuz
              18.Şubat.1979.Pazar.
 1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.
                      Eskişehir

Bekir Yavuz
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Gururun

Sen,
Ben,
Mutluluk,
Ve
Yarınlar,
Lakin
Sendeki o gurur,
Bendeki bu sevgi,
Kalbimdeki izleri,
Yıllarca baş başa,
Bıraktı gönlüme.

              Bekir yavuz
          10.Kasım.1978.Cuma
1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.
               Eskişehir

Bekir Yavuz
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Gülüm

Öyle içten öyle candan,
Tatlı sözün dilin baldan,
Seni doğuran anadan,
İstiyorum gel be gülüm.

Ah çekilmez vah çekilmez,
Bu sevdadan vaz geçilmez,
Ömründen bir gün eksilmez,
Seveninden senin gülüm.

Seni gören hayran bakar,
O gülüşün yürek yakar,
Gamzen güller gibi açar,
Gül yanakta senin gülüm.

Şulen ile yanayım ben,
Deryalarda kalayım ben,
Yüreğinde olayım ben,
Ölünceye kadar gülüm.

Bektaş duysun dünya âlem,
Seni yazsın her an kalem,
Aşk’ın ile yandı beden,
Varsın sana yansın gülüm.

              Bekir Yavuz
    7.Haziran.2010.pazartesi.
         Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Günahkâr

Gönlüm aşk neşe ve mutluluk doluydum,
Arzuladığım hayatı yeşil gözlerde buldum,
Güvenerek ben ona askere yolcu oldum,
Günahkâr bir sevenin ben kurbanı oldum.

Öyle çok seviyordum ki şiirler yazardım,
Onu tabiatın renkleri ile süsledim,
Nice mektuplar yazıp kafiyeler yarattım,
Yazdığım mektuplara bir cevap alamadım.

Sarı saçlarını okşayıp göğsüme yaslardım,
Gülen yeşil gözlerinden manalar çıkarırdım,
Pembe dudağından küçük buseler çalardım,
Neden hala bebeğim bir cevap alamadım.

Unuttun mu bir tanem o geçen dokuz ayı,
İçtenlikle ilk defa seni öptüğüm sinemayı,
Tarihler attığımız selvi boylu ağaçları,
Bakırköy sahilinde sabahladığım bankı.

Nasıl inkâr edeceksin bu ilahi aşkımı,
Mutluluğumuzu yıktın vicdanın rahat mı?
Razıysan eğer yıkmaya kalbimdeki tahtını,
Vurdum şimdi sana günahkâr damgasını.

                     Bekir Yavuz
       11.Mart.1978.cumartesi.
1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.
                      Eskişehir

Bekir Yavuz
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Güven

Hani and içmiştik bekçiydik yurt da,
Atam emanetin işgal altında,
Sana sözümüzde duramadık ya,
Güvenilmez bize artık bir daha.

İnsanlıktan çıkmış düşüncelere,
Bel bağlamış bu halk ne hikmet ise,
Makarna kömüre muhtaç edene,
Güvenip koşuyor perişan halde.

Hıyanet delalet yurtta başrolde,
Yalan, talan, çalan yönetimlerde,
Tek dayanağımız adaleti de,
Sindirip ettiler yandaş kendine.

Yuh olsun yazıklar olsun bizlere,
Uyutulduk t-v dizileriyle,
Bir haber yaşayıp olup bitene,
Orduyu bitirdik ses etmemekle.

Düşürülen iki helikopterim,
Askerin, başına geçen çuvalın,
Yanına kalacak gör İsrail’in,
Karizma çizildi hala güvenin.

Bektaş’ım yürümez bu haksız düzen,
İnsanlarım işsiz, sefil, perişan,
Ey halkım uyan kalk bu gafletinden,
Hesap sor ananı al git diyenden.

                    Bekir Yavuz
          9.Haziran.2010.Çarşamba.
                Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Güzelliğin

Rab’ bim cömert olmuş, oldukça sana,
Güzellikten yana, sınır koymamış,
Ölçü ile vermiş, diğer kullara,
Tüm güzellikleri, sende toplamış.

Her şeyin dört dörtlük, yerli yerinde,
Bedenin hatların yürek hoplatır,
Salınıp yürürken, boyun, endamın,
Seni görenlerde, akıl mı kalır.

Bebek gibi bir yüz, kaş, göz yerinde,
Kimler eğilmez ki önünde senin,
Hele azıcık da, cilve edince,
Serveti harcarlar, uğruna senin.

Pür dikkat kesilir, gören her insan,
İçlerinden neler, geçer kim bilir,
Hayaller kurulur, şuh ve derinden,
Sana kur yapmaya, yarış edilir.

Rab’ bim sana vermiş, kıymet bilmeli,
Ne akıl gitmeli, ne baş akıldan,
Güzellik gözlere hitap etse de,
Bulamazsın yarın, yanında insan.

Bektaş’ım güzellik konmaz tartıya,
Bilsinler Mahşerde alınmaz kala,
Cennet verilmez her güzel olana,
Ben güzelim diye, övünme sakın.

                      Bekir Yavuz
                 2.Mayıs.2010.pazar.
                  Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Hakk Aşkına

Gönül gözü ile bakar Hakk’a yakın dost olursun,
Yol alırsın yürek ile çağlar akar coş olursun,
Kalbin dolar aşkı ile bir hırkaya bürünürsün,
Nice engelleri aşar Ali’ye Selman olursun.

Cennet görür her bir yanı acıyı bal eyler dilin,
Sever kalben cananını aşkla dolar gönül hanın,
Hakk’dan alıp halka verir dürüstlükte her dem elin,
İlim alıp ilim satar adanmış bu yola canın.

Neler dökülür dillerden, ilim-ince söylendikçe,
Ab-ı Kevser gibi gelir şerbeti tat eyledikçe,
Gül açacak gönüllerde, nefes duaz dinledikçe,
Hakk’a ulaşır gönüller, bedenler semah döndükçe.

Bektaş’ım açılsın kollar, Hakk diyerek dönün semah,
Turnam gibi döne döne, süzülerek dönün semah,
Hakk Muhammed Ali adı, söyleyerek dönün semah,
Kırklara varır şevk ile Hakk aşkına dönün semah.

Kırklar meydanında semah dönerim,
Ol kudret elinden dolum var benim,
Caferi sadık dan, ilim eylerim,
Muhammed, Ali den, yolum var benim.
Hü dost hü dost hü can, sen sefa geldin,
Evvel Ahir Ezel, yol sefa geldin.

                                       Bekir Yavuz
                            20.Temmuz.2011.Çarşamba.
                                    Beyoğlu. İstanbul

Duazimam  (Gülbang)

   “Bismişah... Ya Hakk,Allah Allah
  Vakitler hayır ola, Hayırlar Feth ola, Şerler def ola. Hizmetleriniz kabul ola.
Dileklerinizi Hakk-Muhammed-Ali vere. Emekleriniz boşa gitmeye. Erenlerin aydın
yüzlerine aşk ola. Onsekiz bin âlemle birlikte cümle mümin kardeşlerimizi
Hakk-Muhammed-Ali yolundan Mahrum eylemeye. Sizler bize hizmet ediyorsunuz,
gerçek erenler de sizleri Kazadan, Beladan, Kötülüklerden koruya. Hizmetini
gördüğünüz Pirlerin himmetleri üzerinizde Hazır ve Nazır ola. Meydanımız Ali Meydanı
ola, Semahımız Kırklar semahı ola,
Hz. Hüseyin yardımcınız, Boz atlı Hızır Hubyar yoldaşınız ola. Hakk Saklaya,
Hızır bekleye, Göre, Gözete. Geldiğiniz yerden, durduğunuz dardan iyilikler göresiniz.
Dil bizden, nefes Hünkâr Hacı Bektaşi Veli’den ola. Gerçeklerin Demine
Hüüü, Mümine Ya Ali.  Allah Eyvallah.”

Bekir Yavuz
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Hakk’ın Nurları

Zikrimde düşürmez dilim ismini,
Medet ya Muhammed Mürvet ya Ali,
Ben ikrar kılmışım galu dan beri,
Muhammed şehridir kapısı Ali.

Onlar hürmetine dünya kuruldu,
Muhammed, Ali’ye, ilim eyledi,
Dünya ya âleme nur gibi doğdu,
Muhammed şehridir kapısı Ali.

Kırklar ile ceme girdi sır oldu,
Hakk Muhammed, Ali, adı anıldı,
Zülfikar verildi Cebrail ile
Muhammed şehridir kapısı Ali.

Bektaş niceleri geldi de gitti,
Nice Hakk Erenler, Nebi, Veliler,
Hakk’ın birliğine dolular içti,
Ahirete kadar, daha niceler.

                             Bekir Yavuz
                      16.Eylül.2010.perşembe
                           Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Ham Gezen Kul

Önce İnsan Ol

Dil uzatmadık kimsenin, arına, namusuna,
Bakmadık ki kısa günün, karına, zararına,
Eğer çiğsen girmelisin, pişmek için fırına,
Etmeyesin sakın kem söz, sorulur Hakk divanda.

Dilden gelir ne gelirse, insanların başına,
Kul hakkıyla gelme demiş, Hakk yaradan huzura,
Bilgelik kim sen kimsin ki, hoca oldun okula,
Eğit önce sen kendini, ham gezersin dünyada.

Karartılır geleceği yarını öğrencinin,
Bilemezsin konuları derslerde ne işin var,
Nerelere taşımıştır okuldan nice haber,
Bu kıyametten işaret işte bir dişi deccal.

Gelişmemiş bu beyninle, benzemezsin insana,
Dost olmuşsun Şeytan ile şirk koşarsın Allaha,
Eciş bücüş bedeninle, ne sanırsın kendini,
Sopası yok ki Allahın, akıl ermez lütfuna.

Bektaş uyma kör şeytana, bulur bir gün layıkını,
Yüce dir o Hakk yaradan, kalmaz kimsenin ahı.
“Sen özünü doğru tut ki eğri bulur belasını”
Gidemezse eğer ham kul, uzak görür yakını.

    Not: Bir şey bildiğini sanıp da aslında hiç bir
Şey bilmeyen, insanların, iyi niyetlerini sezip ve
Ondan nemalanan, laf taşıyan, gözcülük edip,
Tele kulaklık yapan, çıkar sağlayan kişiliği
gelişmemiş kişiye Özel bir yazıdır.
 Sevgi ve saygılarımla.

                                      Bekir Yavuz.
                            12 / Şubat / 201 / Cumartesi.
                                   Beyoğlu / İstanbul

Bekir Yavuz
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Haramzade

HARAMZADE

Bilirmisin haram ile helali,
Tartıdan çalanı neler bekliyor,
Güler yüzle söyler güzel yalanı,
Kulun yaptığını Allah biliyor.

Çaldıkların ile evler binalar,
Son model ciple kocaman hanlar,
Yönlenmiş sana ki bütün kervanlar,
Bilki yapılanı Allah görüyor.

Etrafında sefil yalakaların,
Hiç yalnız bırakmaz dost sandıkların,
Doymaz gözün dünya olsada senin,
Göçünce hesabı Allah soruyor.

Bektaş’ım aldanma dünya varına,
Yapılan her şeyi Allah görüyor,
Tamah etmeyesin dünya malına,
Mahşerde cehennem bizi bekliyor.

                                   Bekir yavuz
                           14 / 3 / 2015 /Cumartesi
                              Beyoğlu/ İstanbul

Bekir Yavuz
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Hasret  Zinciri

Ne kadar anlatsam olmuyor yine,
Hasrete cümleler kuramıyorum,
Hayalin canlanır her an gözümde,
Yazmaya kelime bulamıyorum.

Bırakmam elimden bir an resmini,
Onlara bakarak avunuyorum,
İçimde biriken hasret selini,
Akıtmak isteyip yazamıyorum.

Her yanımı sardı hasret zinciri,
Seni düşünmeden yapamıyorum,
Bir bilsen ne kadar özledim seni,
Gelmek istiyorum, gelemiyorum.

Yılların özlemi çöker içime,
Biter mi hasretlik bilemiyorum,
Rüyamda görürüm inan her gece,
Sevdalım seni ben çok seviyorum.

                        Bekir Yavuz
             24.ağustos.1988.Çarşamba
             Özel tip cezaevi C.Blok
             Bayrampaşa. İstanbul

Bekir Yavuz
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Hasret Çiçeklerim

Gönlümdeki baharı, yeşerti bu özlemim,
Gözyaşımla sulandı, bak hasret çiçeklerim,
Hasretinle dizildi, söylendi bu sözlerim,
Dökülen gözyaşımla bak hasret çiçeklerim.

                    Bekir Yavuz
              26.Aralık.1989.Salı.
      E.tipi kapalı cezaevi.4.cü. Koğuş.
                   Kastamonu

Bekir Yavuz
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Hasreti İçime Gömdüm

Oturup düşündüm seni ranzamda,
Bir sevgi, bir özlem çöktü içime,
Okuyup, öptüğüm mektuplarınla,
Hasreti bir daha gömdüm içime.

Hasretle uzayan şu yıllar gibi,
Büyüyor a-canım sevgin gönlümde,
Gözlerimden akan bu yaşlar gibi,
Damla, damla hasret gömdüm içime.

Dışarda sağanak yağmur yağıyor,
Her damla dilimde, şiirlerimde,
Düşündükçe heyecanım artıyor,
Mısra, mısra yazdım gömdüm içime.

Bu duygu içimde tatlı bir demdi,
Bir haz, bir hoş seda doldu kalbime,
Tanrım, bu duyduğum ne yüce sevgi,
Yudum, yudum içtim gömdüm içime.

Düşünürken karşıma,
Hayalini çizerim.
Yokluğunda hasreti,
Kana, kana içerim.

           Bekir Yavuz
     25.Ekim.1989.çarşamba.
E.tipi kapalı cezaevi.4.cü koğuş.
          Kastamonu

Bekir Yavuz
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Hasretim Sana

Gecelerim uykusuz
Yorgun düştü gözlerim,
Gecelerim kış ayaz
Volkan oldu yüreğim.

Her yazılan dizede,
Satır, satır adın var,
Namelerde dilimde,
Yüreğimde aşkın var.

Bedenimde bu kalbim,
Adına ritm vuruyor.
Her atışta sevgilim,
Senin için çarpıyor,

Uyku nedir unuttum,
Hasret ile özlemim,
Bak gelmeni bekliyor,
Ufuklarda gözlerim.

Bekleyemem yarını,
Şimdi koş gel sevdiğim,
Heyecandan duramam,
Hasretinden ölürüm.

       Bekir Yavuz
24.Ağustos.2003.Pazar.
    Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Hasretimsin

Akşam güneşinin o kızıllığında,
Yaslanıp tel örgülere bakarken karşı köye,
Bir düşüncedir alıyor beni, yaşıyorum,
3.Mart cumartesi akşamını yine seninle.

Coşmuş yine porsuk çayının o bulanık suları,
Bir birini kovalarcasına, koşuşuyor köpükleri,
Dikmişim gözlerimi, düşünüyorum o geçen günleri,
Vatan borcumun 17ci ayı deyip tutuyorum kendimi.

Senden ayrı, uzun bir on yedi ay,
Beklide bu günler senin için dile kolay,
Belki seninde benim gibi için kan ağlar,
Ama üzülme bak şuracıkta kaldı tam üç ay.

                      Bekir Yavuz           3.Mart.1979.Cumartesi
1ci.Tak. Hv. Kv. Dest ek. Üs. Muh. Bl.
                        Eskişehir

Bekir Yavuz
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Hasretle Geçen Yıllar

Demir kafeste bir kuş misali,
Attılar beni de öyle içeri,
Hürriyet, özgürlük bir rüya gibi,
Nerdesin sevdalım ey çocuklarım,
Yanar hasretinizden benim yüreğim.

Mahpusluk nedir ki yatar çıkarım,
Prangalar eskitir yıllar sayarım,
Bu yürek özleminize nasıl dayanır,
Nerdesin sevdalım ey çocuklarım,
Yanar hasretinizden benim yüreğim.

Zalim kader umudumu bitiremezsin,
Saçlarımı ağarttın beni öldüremezsin,
Özgürlük günlerim mutlaka yakın,
Nerdesin sevdalım ey çocuklarım,
Size kavuşmanın hayaliyle yaşarım.

                 Bekir Yavuz
       3.Mart.1988.Perşembe.
       Sağmacılar cezaevi sol Blok
       C.11.koğuşu. Bayrampaşa.
                     İstanbul

Bekir Yavuz
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Hatıran Var

Hatıran var sevdiğim,
Bende bir kaç hatıran,
Hatıran var sevdiğim,
Ben de bir çok hatıran.

Kartpostal göndermiştin,
Şuan hala ellerimde,
On iki adet mektup ile
Üç şiirin var bende.

Hatıra kaldı bana,
O güzelim hayalin,
Hatıra oldu şimdi,
Z.K.A. harflerin.

Unutmadım hala,
Ettiğimiz yeminleri,
Kollarım açık bekliyorum,
Her an geri dönmeni.

Alma hatıralarını geri,
Ey unutulmayan sevgili,
Bektaş seviyor seni,
Ve bekliyor dönmeni.

                 Bekir Yavuz
                 29.Aralık.1976
           Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Hatırlayacağım

(Askerlik hatıra defterime
Yazan arkadaşlarıma İthaf ’en

Bu günlerim mazi olacak benimde,
Elimde bastonum ihtiyarlamışım.
Diyecekler bakın saçları ağarmış,
Yıllar sonra sizi hatırlayacağım.

Yıllarım nasılda geçecek habersiz,
Mazide kalacak askerlik yıllarım,
Hatıralarınız bir su gibi aziz,
Yıllar sonra sizi hatırlayacağım.

Sanmayın ki sizi ben unutacağım,
Her sayfayı an be an yaşayacağım,
Bu hatıraları boşa yazdırmadım,
Yıllar sonra sizi hatırlayacağım.

                        Bekir Yavuz
                14.Şubat.1978.cuma.
  1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.
                        Eskişehir

Bekir Yavuz
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Hesabın Tutmadı

Gün dolaşır hesap şaşar,
Şaşar beşer hesap tekler,
Şamdan bile hesap döner,
Hesap beri gel beri gel.

Dara duran istek eyler,
Dede talibini bekler,
Mihman kalp de öz arzular,
Hesap beri gel beri gel.

Yok, mu insanlık onuru,
Allah, Muhammed arzusu,
Cehennem mahşer korkusu,
Hesap beri gel beri gel.

Tüm torunlar birlik oldu,
Kini muhabbetle yordu,
Yar Hubyar’a ikrar kıldı,
Hesap beri gel beri gel.

Bektaş derki seni Hakk’a,
Havale ettim Allah’ a
Nidam çıkar bak bir arşa,
Hesap beri gel beri gel.

               Bekir yavuz
         7.Mart.2008.Cuma
          Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Hiç Bitmeyecek

Bu beden sana ait,
Ebediyen sevecek,
Sana olan bu aşk’ım,
İnan hiç bitmeyecek.

Rüyamdaki düşlerim,
Gece gündüz özlerim,
Senle güldü gözlerim,
Sevgim hiç bitmeyecek.

Bedenim bedenindir,
Bu gönül al senindir,
Gel de her gün sevindir,
Sevgim hiç bitmeyecek.

Sevgi dolu sözlerin,
Manalı gülüşlerin,
O sessiz öpüşlerin,
Sevgim hiç bitmeyecek.

            Bekir Yavuz
      07.Şubat.2006.Salı.
       Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Hislerim Ve Sen

Bilmem anlatabilecek miyim?

Sen, çiçek açmış yeşermiş, bir dal misali,
Çıka geldim ben,
Belki çok ıraklardan,
Kim bilir,
Bir şey aramaktaydım,
Öyle bir şey ki,
Kimsenin olmayacak,
Yalnız benim kalacak,
Aşk’ı, mutluluğu,
Bir tek benle yaşayacak.
Bulmuştum galiba,
Bulduğumu sanıp inanmıştım da.

Kanat çırpıp dalına, öylece kona kaldım,
Aradığım mutluluğu, sende bulduğumu sandım.
Bir hatamı işledim,
Yoksa mutlumu kılamadım,
Kızdın mı dalına kondum diye
Ve ya bir dalını mı kırdım?
Senin için her şeyi seve, seve yaparım,
Ama böyle ekilmeyi hiç hesaba katmadım.

Şimdi iyi dinle beni, hatırla o cumartesiyi,
77’nin 2.Temmuz hediyesi,
Yağmurlu öğlen saat 2’yi.
Saatlerce bekledim o kör olası durakta,
Başım önüme eğik, eve geri dönerken,
Aklımdan geçenleri, ah bir anlatabilsem.
Bu hatalarından en sonu, ya öncekileri,
Beni sevdiğini sanmıştım meğersem yanılmışım,
Şimdi anladım ki dünyada doğru insan kalmamıştı.

Dönerken eve geri o yağmurun altında,
Gezdiğimiz günler geçti birer, birer aklımdan.
Sudan çıkmış fare gibi sırılsıklam her yanım,
Esirgemedim gözlerimden iki damla gözyaşını,
Bundan sonra sana elveda mı diyeyim, yoksa
Bu sözleri ben bura damı keseyim.

Şimdi ne yapacağımı bilmeyen bir şaşkın gibiyim,
Belki de seni seven gerçek bir deliyim.
Bu sözleri dizerken bir şişeyi bitirdim,
İkinciyi açarken uzun, uzun düşündüm.

Artık sana ne diyeyim gerçek bir yalancımı yoksa
İstemeyerek yaptığın, bu bir hatamı.
Aklımdan geçenlerin hepsini yazamadım,
Belki bu kafiyeleri arkadaşlarına okutursun sandım.

İçimden geçenleri böylece dizeledim,
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Eğer bana kızarsan senden özür dilerim.
İliklerime işledi yağmurun her damlası,
Aşkından sırılsıklam olmak buymuş demek ki.

                                            Bekir Yavuz
                                    7.Temmuz.1977.perşembe.
                                    Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Hüzün Denizi

HÜZÜN DENİZİ
Yüzünü gördüğüm o an,
Ateşinle yandı gönlüm,
Gözlerine baktığım an,
Duygu oldu aktı gönlüm.

Sıcak candan bir sevgiye,
Nicedir hep muhtaç idim,
Seslendim ben hep dürüstçe,
Çağlayıpda aktı gönlüm.

Anlamadın beni neden,
Riya nedir bilmemki ben,
Yüreğimi açmış iken,
Çaresizce kaldı gönlüm.

Bektaş’ım ben ne eyledim,
Sevmek suçmuş bilemedim,
Yar elinden neler çektim,
Hüznüm deniz oldu gönlüm.

                             Bekir Yavuz
                        18 / Ekim / 2015 / Pazar
                         Beyoğlu / İstanbul

Bekir Yavuz
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İçimdeki Heyecan

Şu kaderin işine bak,
Yoksa bu bir oyunumu,
Tam ümidi kesmiş iken,
Verdi bana mutluluğu.

Yıllardır hiç tatmamıştım,
Aşk denilen bu duyguyu,
Hasretti sevmeye gönlüm,
Sende buldu mutluluğu.

Üzme canım sen kendini,
Kaderin bir cilvesi bu,
Çözülecek bilmeceler,
Olacağız gene mutlu.

              Bekir Yavuz
    12.Ekim.1989Perşembe.
E.tipi kapalı cezaevi.4.cü koğuş.
             Kastamonu

Bekir Yavuz
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İki Yürek

Yeni açan gül gibi,
Uçan kuş kadar özgür,
Sahralar kadar sıcak,
Tutuşan iki yürek.

Gözlerin kadar engin,
Sözlerin kadar düzgün,
Duruşun kadar saygın,
Tutuşan iki yürek.

Gökyüzü kadar mavi,
Deryalar kadar berrak,
Gül yüzün kadar temiz,
Tutuşan iki yürek.

Rabbim bu büyük sevda,
Ya Rab ne güzel eda,
Ebedi etmesin veda,
Tutuşan iki yürek.

Bektaş’ım o Nahide,
Aşkı nasılda Yüce,
Gitmez nazı gücüme,
Tutuşan iki yürek.

Bekir Yavuz
09.Nisan.2006.Pazar.
Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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İnfaz Postası'na İthaf'en

Bilinir var bir amacın,
Hep umuttur adın, sanın,
Bizler için her satırın,
Yazılır infaz postası.

Bahar bitti kış mı geldi,
Kar mı kapadı yolları,
Aldırdın elime saz’ı,
Çaldırdın infaz postası.

Gözler yolda beklemekte,
Hasretlik var canda, tende,
Dilde mısra sevda ile
Okunur infaz postası.

Ne bir şair, ne üstadım,
Ne bir yazar, ne ozan’ım,
Belli ki bir müptelayım,
Bağışla infaz postası.

Amatörce yazdım size,
Bir eleştir, bir söz söyle,
On beşte bir elimize,
Geçiver infaz postası.

              Bekir Yavuz
      1.Kasım.1989.Çarşamba.
E.tipi kapalı cezaevi.4.cü koğuş.
              Kastamonu

Bekir Yavuz
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İnsan Hakk'ın Nuru

“İnsan Hakkda Hakk insanda,
Ne ararsan var insanda.”  Âşık Daimi.

Evvel ahir semah döndüm evrende,
Nice sonra vücut, buldum âdemde,
Nur verdi nurundan, gül cemalime,
Melekler secdeye indi âdeme.

Hakk emretti onun için var oldum,
Arşullah da hayli zaman kal oldum,
İlim irfan verdi, bazen lal oldum,
Yeryüzünde âdem, Hakk’a kul oldum.

Özümde mühürlü Ali den sırrım,
Kamil dost olmazsan bilinmez esrar,
Münkir münafıklar anlamaz dilim,
Bir pir den etek tut, dost eyvallah yar.

Bektaş’ım muhabbet, eder bu dilim,
Adanmıştır Hakkın, yoluna serrim,
Ondan geldi, ona gider bu canım,
Evvel, Ahir, Enel Hakkdır bu tenim.

                       Bekir Yavuz
                 6.Haziran.2011.pazartesi.
                       Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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İnsanı Kamil                    .

Vardım pirin ben yanına,
Dergâhında durdum dara,
Pir gördüm Hakk yamacında,
Huzurunda ikrar gerek.

Söyler hak için dilleri,
Hakk bilir söylenenleri,
Firdevs bağından gülleri,
Hak bilerek dermek gerek,

Pir elinden dolu içtim,
Mana âlemine daldım,
Hakk deyip de ikrar kıldım,
Bu candan vaz geçmek gerek.

Bu yol ince gayet zordur,
Sabır ve de inceliktir,
Hırka giymek alâmettir,
Hakikate ermek gerek.

Anlayan bilir özünü,
Hakka döner yüzünü,
Hak için söyler sözünü,
Sözünden feyz almak gerek

Bektaş sabır ile örmüş,
Hakk yoluna canın koymuş,
Zulmet deryasını dalmış,
İlim, irfan bilmek gerek.

                       Bekir Yavuz
                4.Temmuz.2011.Pazartesi.
                     Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İstanbul

Hasretin ah ile yürekte kahır,
Seni görenler aşk ile bağlanır,
En güzel sevdalar sende yaşanır,
Gönüllerin rüya kenti İstanbul.

Gündüzün bir başka gecen bir başka,
Koşulur sevdaya her yaş her çağda,
El ele kol kola gönülden aşk’la,
Yaşanır bağrında senin İstanbul.

Güzellikten yana yok bir emsalin,
Göğsünde sallanır çift gerdanlığın,
Boğazda ne hoştur balıkla rakın,
Gecelerin başka güzel İstanbul.

Bebekten Aşiyan sahil boyunca,
Gemilere selam veren Hisara,
Kız kulesi bize ender hatıra,
Her bir köşen tarih dolu İstanbul.

Karaköy’den yürü emin önüne
Sarayburnu’nda oh, çaylar deminde,
Altı minareli, Sultanahmet’le
Asırlara göğüs gerdin İstanbul.

Haliçten çıkıca Piyer Loti ye,
Üstünde dolaşır bulut ince tül,
Seyreyle Haliç’i kuş bakışında,
Gönülde hayranlık eşiz İstanbul.

Bektaş’ım her semtte var bir hatıra,
Doyamadım yarım asırdır sana,
Gizli aşklarımı bütün sırrımla,
Bağrında sakladın canım İstanbul.

                        Bekir Yavuz
                  11.Haziran.2010.Cuma.
                      Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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İstek

Tanrım,
Senden isteğim,
Ne mal,
Ne mülk,
Ne para,
Benim tek isteğim,
İçki, sigara.

             Bekir Yavuz
   29.Kasım.1980.Cumartesi.
     Tuzla-içmeler. İstanbul

Bekir Yavuz
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İsyankar

Ey yüce Allah’ım nedir benim günahım,
Bir gün olsun gülmeyecek mi bu kara bahtım,
En kötü kulun benmiyim, benmiyim Allah’ım
Bu kollarımla bir güzeli saramayacak mıyım?

Sevdim ya Rabbim sevdim birçok güzeli,
Neden bilmem hiç biri beni benimsemedi,
Beki de gerçekten sevdiler onlarda beni,
Kimisi de hep benimle gönül eğlendirdi.

Şimdi seviyorum endamlı güzel birini,
Duyuyorum kulaklarımda o tatlı sesini,
Öpmek okşamak isterim narin ellerini
Çekip gitti apansızca boş bıraktı kalbimi.

Alın yazım bumu benim bumu Allah’ım,
İşte bunun için, sevgim için isyanım,
Olmayacak mı yalnız beni seven bir yârim,
İsteğim budur ancak bunun için isyankârım.

Neyim eksik benim bilmem ki neyim,
Sevdiğimden beni sevmesini diledim,
Gönlünü eğlendirip çekip gitti Allah’ım,
Bektaş der al canımı yaşamayı ne yapayım.

                             Bekir Yavuz
                            30.Ocak.1977
                     Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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İşçi Arkadaşlarıma

Dinleyin arkadaşlar methin edeyim,
Buda mı başımıza gelecekti bizim,
Sözleşme yaparken işten attılar,
Buda mı başımıza gelecekti bizim,

Sendika derdimize çare bulmuyor,
Patron ihbar tazminatı vermiyor,
Kimsenin bu işe aklı ermiyor,
Neden derdimiz çarelenmiyor.

Koparacaktık köle zincirlerini,
Patron ikiye böldü bütün işçileri,
Kimimiz evet der kimimiz hayır,
Zinciri kopartmak direnene kalır.

Bektaş derki sakın bölünmeyelim,
Bu yalan dünyada hiç mi gülmeyelim,
Hakkımız için neden direnmeyelim
Buda mı başımıza gelecekti bizim,

                            Bekir Yavuz
                            18.Nisan.1975
                     Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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İyi Gün Dostlarıma

Evvelden etrafım dostla doluydu,
Meğer yanılmışım görmüyormuşum,
Günlerim eğlence sohbet doluydu,
İyi gün dostuymuş bilmiyormuşum.

Hani neredeler dostlarım nerde,
Vatan sevgisi var yiğitlik serde,
Ödüyorum vatan borcumu bende,
Suçum askerlikmiş bilmiyormuşum.

Ne arar ne sorar dost dediklerim,
Bir satır selamı gelmez beklerim,
Günleri üst üste koyar eklerim,
O eski dostları şimdi tanıyorum.

                             Bekir Yavuz
                       20.Kasım.1977.Pazar
                       Hv. Er. Eğt. Tug.3. Tab.
                       12.ci bl. Atmaca-Bulut
                             Kütahya

Bekir Yavuz
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Kadere Lanet

Saat sabahın beşi,
Ranzama oturmuş düşünüyorum,
Düşündükçe daha çok çıkmaza giriyorum.
Sahi sen nesin be,
Yoldaşım, arkadaşım mısın?
Yoksa yaşantımın ortağı mısın?
Gençliğimi gasp ettin,
Ayrılmıyorsun peşimden,
Söyle başımın belası mısın?
Alın yazımısın nesin,
Bitmiyor çilelerim,
Kader denilen o müptezel, söyle sen misin?
Çocuklarımı babasız,
Kadınımı bana hasret bıraktın,
Beni onca seneye,
Zindanlara mahkûm ettin.
Lanet olsun sana,
Senin gibi kadere,
Beni en mutlu yıllarımda,
Yuvamdan edene.

             Bekir Yavuz
  13.Temmuz.1988.Çarşamba
  Özel tip cezaevi. C.Blok
  Bayrampaşa. İstanbul

Bekir Yavuz
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Kadınlar

Dünyada, cennette, Âdem indinde,
Kadınsız bir dünya kimin haddine,
Aşk’ta sevgi ile taç dır yürekte,
Baş tacıdır kadın tüm gönüllerde.

Kadınlar sevilir bir ömür boyu,
Şiirler, romanlar asırlar dolu,
Hasretine yanan yürekler onu,
Baş tacı ederler gönüllerinde.

Savaşta barışta anlaşmalarda,
Prangalı mahkûm sevdalarında,
Tarlada, çapada gönül soframda,
Baş tacıdır kadın tüm gönüllerde.

Erkeğin yanında ulu direktir,
Cenneti alada huri melek’tir,
Soyumu sürdüren büyük sürektir,
Baş tacıdır kadın tüm gönüllerde.

Nice saraylarda tahtlar yoluna,
Bazen bir ülkeyi kadın uğruna,
Sevmeyen ne bilsin âşık olmazsa,
Baş tacıdır kadın tüm gönüllerde.

Hasretine yazılan yazılar dilde,
Tanrı yaratmış ki sevsinler diye
Aşk’ın tanrıçası Afrodit bile,
Baş tacıdır kadın tüm gönüllerde.

Bektaş’ın sevdadır deli gönlünde,
Hasret türküsüdür Nazım dilinde,(*)
Cigara karanfil kokar Ahmed’e, (*)
Baş tacıdır kadın tüm gönüllerde.

   (*)  Nazım Nazım Hikmet
   (*)  AhmedAhmed Arif

                      Bekir Yavuz
              29.Mayıs.2010.cumartesi.
                   Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Kalbimdeki Umut

(AYNUR AKSOY)

Akan bir suyu düşün,
Yağan yağmuru,
Nasılda mutludur toprak,
Uçan kuşlar gelecekten umutlu,
Rahat, özgür ve mutlu.

Aradım ama bulamadım,
Kalbime bir yoldaş, soruyorum
Sevmek bu kadar güç mü?
Oysa tabiat ne kadar mutlu,
Yalnız ben kederli kalbim umutlu.

                     Bekir Yavuz
                9.Ağustos1977.Salı.
            Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Kalem Dostluğu

.
Kalmasın sayfamda senden hiçbir iz,
Sayfama girip de okumuyorsun,
Bu kalem dostluğu bence gereksiz,
Yazımı gelip de okumuyorsun.

Tek taraflı dostluk hiç olur mu ki,
Kurt ile kuzunun dostluğu gibi,
Yazdığım kötü de, senin ki iyi,
Yazımı gelip de okumuyorsun.

Desinler listesi, vay ne kabarık,
Değilmi dir diğer dostu aldatmak,
Hem de bu siteye kötü bir örnek,
Yazımı gelip de okumuyorsun.

Sahtekârlık ile benim işim yok,
Yalana hileye inan karnım tok,
Sen kendine başka kelem dostu bak,
Yazımı gelip de okumuyorsun.

Olmaz özel işim asla kimseyle,
İsterim dostumu görmek sayfamda,
Varsa bir hatam gel yüzüme söyle,
Yazımı gelip de okumuyorsun.

Bektaş der ki günlük dostluk neyime,
İçimdeki laf da değil yürek de,
Kıskanmakla o lmaz dürüstlük özde,
Yazımı gelip de okumuyorsun.

                     Bekir Yavuz
            19.Mayıs.2010.Çarşamba
                 Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Karşılıksız Sevenler

(ALİ ŞAKİR ÖZKOÇ)

Aşka hasretim sana ve her şeye,
Laleye, Güle, Nergiz’e,
İçimdeki umut yeşerir yalnız seninle.

Şakası olmaz güzelim bu gönül işinin,
Anlasan beni duyardın kalbimin sesini,
Kaçtın köşe bucak duygularımı bilmeden,
İçimdeki nefret değil sana olan sevgimdi,
Rüya yaratmadım ben öz gerçek benliğimdi.

Ölümsüz bir sevgiydi sana olan duygularım,
Zaman çok geç artık durduramazsın,
Kaderime boyun eğdim ama bir isyankârım,
Olmasan da sen benim,
Çaresiz, ben çaresiz kalmadım.

                                 Bekir Yavuz
                         18.Haziran.1978.Pazar.
            1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.
                                 Eskişehir

Bekir Yavuz
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Kaybolan Umutlar

Hatırlıyor musun bilmem geçen mutlu günleri,
Bana şiirlerinde yazdığın tatlı sözleri,
Yaşıyor musun bilmem o mutlu mazimizi,
Unuttun mu yoksa ettiğimiz yeminleri.

Hani nerde o ettiğimiz yeminler,
Sevgi dolu baharım o sıcacık el nerde?
Nerde ılık dudaklar gülümseyen o gözler,
Yarınlara doğacak o umutlar nerde?

O umutlar yanıyor içimde alev, alev,
Her gün isyanlarım devleşiyor dev,
Haykırıyorum yıllardır duymadın sesimi,
Diyemem ki sana bundan sonra sev beni.

                         Bekir Yavuz
                 18.Mart.1979.Pazar
   1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.
                         Eskişehir

Bekir Yavuz
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Kıyamet Alameti

İnancımı bana öğretme fani,
Dünya yok iken biz, sema da idik,
Kendi alevini yaratma yezit,
Sema da iken biz, semah dönerdik.

Senin evveline iman öğrettik,
Hırsına yenilip mezhep yarattın,
Kuran’a ehline bağlı ol dedik,
Kerbela dan beri kıyım yaparsın.

Ayaklar şer ile başa geçtiniz,
Mihenk taşlarını alıp söktünüz,
Temeli oynadı yerli yerinden,
Şer Deccal başlaştın, bak dâbbetül-arz.

Bektaş’ım şeytana uyma sen sakın,
Havale et Rab’e vurur sopasın,
Sabreyle, ihsan et, kâmil ol sakin,
Muhammed, Ali den, yüzün nur senin.

Herkes payına düşeni alır.

                              Bekir Yavuz
                   2.Nisan.2011.cumartesi.
                        Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Maden

Sabah vakti erkenden, tulumu giyinmeli,
Vardiya ya yetişmek, geç kalmamak gerekli,
Kuşluk vaktidir oysa kart basacak mecburi,
Kömür tozlu yüzlerin,  buz gibi olur teni.

Yerin binlerce metre, inmek var ya altına,
Sanırsın diri, diri, mezara girmek gibi,
Görmeyenler ne bilsin, masal gibidir ona,
Bilsinler ölülerin, buz gibi olur teni.

Kazmayı küreğiyle, alıp madene girdi,
Yarım saat geçmeden, infilakla irkildi,
Çökmüştü koca maden, üstlerine belli ki,
Kurtarma gelemezse, buz gibi olur teni.

Kuru laf çare değil, getirmez gidenleri,
Önlem almak lazımdı, yetkililer değil mi?
Utanmak gerekmez mi, ayıbınız kaçıncı,
Sizin için önemsiz, buz gibi olsun teni.

Bektaş der yüce RAB’ bim, kabul eyle secdemi,
Cennetine kabul et, emekçi şehitleri,
Boş-bakan bile size, “bu kaderiniz” dedi,
Çekin üzerlerinden, yılandillerinizi.

Bu nacizhane yazımı tüm emekçi şehitlere adıyor,
Hepsini rahmetle anıyorum.

                              Bekir Yavuz
                     13.Haziran.2010.Pazar.
                         Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Mazidekiİ Sisler

İşte bak yine maziyi hatırlatan bir gece,
Düşünüyorum o günleri dalmışım yine,
O yeşil gözlerin geliyor gözlerimin önüne,
Sıkıyorum dişlerimi isyan edercesine.

Hatırlıyor musun o geçen günlerimizi,
El ele dolaştığımız mutlu beraberliğimizi,
Ve beni uğurladığın o acı saati,
Duy şimdi hıçkırıklara boğulan sesimi.

Hatam neydi söyle bilmek isterim,
Seviyordum uğrunda ölmek isterdim,
Nasıl evet dedin nikâh ta görmek isterdim,
Şimdi ne yapacağımı şaşırdım bilemiyorum.

Her ne desem boş her şey anlamsız,
Belki böyle yazılmış alın yazımız,
Sana yazdığım bu isyan şiirlerim,
Bitiverir bakarsın bir gün apansız.

                     Bekir yavuz
       8.Kasım.1978.Çarşamba.
1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.
                     Eskişehir

Bekir Yavuz
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Mektubunda

Yıllardan sonra bana bir mektup göndermişsin,
İki damla gözyaşın satırlara dökmüşsün,
Geçmiş olsun diyerek kalemi titretmişsin,
Aşkın hala gönlümde seviyorum demişsin.

Her satırı anlamlı manalı her kelime,
Okurken daldım yine geçen mutlu günlere,
Hislerimiz ebedi kalsa da mazilerde,
Seni hala gün gibi seviyorum demişsin.

Mektubunun sonuna bir kalp resmi çizmişsin,
İlk harflerini yazmışsın içine ikimizin,
Sevgi dolu sözlerin teselliler etmişsin,
Bekleyeceğim seni seviyorum demişsin.

                   Bekir Yavuz
            13.Mayıs.1989.c.ertesi.
        E.Tipi kapalı. c.e.müşahide koğuşu
                   Kastamonu

Bekir Yavuz
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Merhametsiz Sevgili

Madem vardı sevgilin,
Neden beni sevdin ki,
Kalbimin kapısını,
Böyle bir an çaldın ki.

Ne istedin ki benden,
Şu sahipsiz kalbimden,
Bir kırmızı gül diktin,
Sonra terk edip gittin.

Bilseydim sevgilim,
Senin böyle sevgini,
Verimiydim sana,
Bu masum kalbimi.

Bilemezsin sen beni,
Seni içten sevdiğimi,
Tabi nerden bileceksin,
Sen sevgi nedir bilmezsin.

Neden dersen sevgilim,
Çünkü sen şıp sevdi sin,
Gönlümün aşk ocağını,
Bir an alevlendirdin.

Yemin etsem sana,
Seni sevmeyeceğim diye,
Belki döneceksin geri,
Gireceksin kalbime.

Onun için sevgilim,
Ediyorum yeminimi,
Tövbeler olsun derim,
Sevmem başka kimseyi.

İnan benim boş kalbimde,
Ne ümitlerim vardı,
Girdin bir an kalbime,
Sonra acısı kaldı.

Acılarla doldu gönlüm,
Bir mahkûmdan farksızım,
Kısa süren aşkımızda,
Bil ki ben hatasızım.

Dilim söyledi kalemim yazdı,
Senin bana ettiğini,
Bektaş daha yazacaktı,
Dua etki kalem bitti.

             Bekir Yavuz
             04.Ocak.1977
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     Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Misafir

Bizi deyip kim gelmiş, ise mekânımıza,
Bereket ile gelir, kurulan soframıza,
Suretimiz nur’dan dır, yok hiç fark aramızda,
Değilmi tüm insanlık, aslımız toprak ana.

Dön de bir bak geçerken, toprak da yatanlara,
Kim bilir ne kadar çok, zengindiler hayatta,
Dünyaya çıplak geldik, üryan anadan doğma,
Bak üç metre bez ile gideriz o tarafa.

Bektaş’ım bu dünyanın, güvenme servetine,
Ne güzeline aldan, nede sen şehvetine,
Belki iyi anılır, sofra kur yedir içir,
O dilin hak okunsun, düşme sen halvetine.

                    Bekir Yavuz.
            01.Şubat. 2008. Cuma
               Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Nasip Eyledi

NASİP EYLEDİ

Çamurdan yoğurup beden ol dedi,
İnsan sıfatında âdem eyledi,
Bedene can verdi yoktan var etti,
Varlık deryasında âdem eyledi.

Nefesi üfledi Ya Rabbim dedim,
Tenimi Muhammed, Ali den verdi,
Nurunu yansıttı Enel Hakk dedim,
Melekler o nura secde eyledi.

Diz çöküp önünde dara durunca,
Caferi Sadıktan ilim eyledi,
Eğilip nuruna secde kılınca,
Yeryüzünde âdem kulu eyledi.

On sekiz bin âlem, on dört bin yıl da,
Gezdim ilim ile arşın katında,
Muhammed, Ali dir Hakk divanında,
Düldül’e bindirdi, seyran eyledim.

Bektaş’ım avazın bülbül sesinde,
Niceleri gördüm âdem cisminde,
Evvel, Ahir yolum dünya nezdinde,
Bizlere sürmeyi nasip eyledi.

                                Bekir Yavuz
                    23/Temmuz/ 2012/ Pazartesi
                             Beyoğlu/ İstanbul

Bekir Yavuz
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Ne Olduğun Önemli

Seyre dalıp deme, böyle bu dünya,
Mücadele edip zalim inadına,
Ne kadar ederse o bana cefa,
Çıkarım gönülde arşa sema ya.

Çekinmez hiç kimse birinden korkup,
Dili hâkim küfür, kâfir ne varsa,
Yetişemem ona, ben şeytanlaşıp,
Barışık kişilik, serim toplumla.

Bektaş’ın dilinden kem söz duyulmaz,
Kötülük yaparak hakka varılmaz,
Zalim kul’a asla müşfik denilmez,
Ey fani unutma, kim olduğunu.

                Bekir Yavuz
       15.ağustos.2009.cumartesi
              Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Ne Olur

Gönlümde taht kurmuş bir melektin sen,
Değerin bilmedim bilemedim ben,
Affedip bir kere sevgilim desen,
Yeniden yaşasak aşkı ne olur.

Hani ayrılırken ne söz vermiştik,
Biz artık arkadaş olduk demiştik,
Her gördüğün yerde çehreni asma,
Bir selam vererek geçsen ne olur,

Çekilmiyor yoksun inan bu hayat,
Acı geçer her gün sensiz melanet
Rab’im sen büyüksün duamı kabul et,
Tebessüm ederek gelsen ne olur.

İstersen inanma bu sözlerime,
Asla unutmayan seven kalbime,
Seni arzulayan dudaklarımı,
Gelip buse ile öpsen ne olur.

Unutalım her şeyi gidelim haydi,
Tutuşarak el ele sonsuza doğru.

                           Bekir Yavuz
               30.Haziran.1977.Perşembe
                  Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Ne Seninle Ne Sensiz

Ne seninle ölümü yeğlerim, şu fani dünyada,
Ne sensiz yaşamak isterim, bu yalancı dünyada.

                                  Bekir Yavuz
                            07.Ocak.2006.Cumartesi.
                                Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Nefret Ediyorum

Bana aşk’tan bahsetme tadını aldım ben onun,
Ne oldu diye sorma anlatmak istemiyorum,
O köprüden söz etme sanıyorsun bilmiyor muyum?
Tek sevdiğim varlık beni oradan attı diyorum.

O kadınlardan bahsetme ben onu tanıyorum,
Bir melek desen de ben nefret ediyorum,
Çok iyi kalpli deme onun kalbi ambar,
Önce stok edip sonra yer biliyorum.

Bana kalpsizsin deme bir zamanlar vardı,
O vefasız kul onu parçalayıp dağıttı,
Teselli etme beni kader verdi dersimi,
Yol yakınken dön arkadaş sende olma serseri.

Sanma ki her gün böyle neşemden içiyorum,
Bak yıllardan beri ben ızdırap çekiyorum,
Sanma Tanrıya haykırıp isyan ediyorum,
Feryadın feleğe dünyan batsın diyorum.

                            Bekir Yavuz
                     30.Aralık1980.Pazar.
                    Tuzla-içmeler. İstanbul

Bekir Yavuz
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O Gece

Bir gece düş gibi aşk’ı yaşadık,
Öptüm, sevdim seni sardım o gece,
El ele, göz göze bir can gibiydik,
Felek’ten zamanı çaldık o gece.

Bana huzur veren gülüşün vardı,
Sevgi nameleri kaldı dilimde,
Asla unutamam o mutlu anı,
Benim alın yazım oldun o gece.

Mutlu yaşanacak artık bu yıllar,
Kaderi ikimiz yazdık seninle,
Hasrete son verdi orda arzular,
Gönüller sevgiyle doldu o gece.

Bektaş'ım hasretle geçse yıllarım,
Yalnızlığım hükmün sürmez nafile,
Boşa geçti yıllar ona yanarım,
Belleğimden çıkmaz artık o gece.

            Bekir Yavuz
  19.Nisan.1990.Perşembe.
E.tipi kapalı cezaevi.4.cü. Koğuş.
            Kastamonu

Bekir Yavuz
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O Gün

Kul hakkı günahtır Allah katında,
Mahşerde hesabı sorulur gülüm,
Yıkılan gururum çaldığın sevgim,
Sendende hesabı sorulur o gün.

Ben masumum deme sakın sevdiğim,
Vicdan’ın incinir seninde bir gün,
Sevdiğini inkâr etme bir tanem,
Senden duyduğumda ölürüm o gün.

                 Bekir Yavuz
           04.Eylül.1997.c.ertesi.
              Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Ömrüm

Zaman mı kısaldı ben mi yaşlandım,
Hey ömrüm nerdesin kuş olup uçtun,
Ne zaman gelip de ne çabuk geçtin,
Ah ömrüm ben sana doyamadım ki.

Dalmışım hayatın tatlı rengine,
Yaşarken yılların sırça deminde,
Bulunup her yaşın her âleminde,
Ah ömrüm ben sana doyamadım ki.

Son hızla gidiyor döndüremem ki,
Yol bulup akıyor yıkıp setleri,
Kalmadı bir eser gençlikten geri,
Ah ömrüm ben sana doyamadım ki.

Bektaş bu coşuyor her dem her çağda,
Sanırsın yirmilik deli çağında,
Yaşanmamış var mı bir sayın bana,
Ah ömrüm ben sana doyamadım ki.

Ömrüm, ömrüm doyamadım,
Ben tadına varamadım,
Güzelleri saramadım,
Ömrüm sana doyamadım.

                   Bekir Yavuz
         27.Mayıs.2010.Perşembe.
             Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Ömrümün Baharı

Olmasın gönlümün baharı gazel,
Yüreğim seninle ebedi, ezel,
Güzelsin bir tanem değmesin nazar,
Ömrümün baharı seninle güzel.

Ay sitemler etti, dedi kıskandım,
Gıpta etti güneş, dedi kutlarım,
Dedim ki, o benim gönül sultanım,
Ömrümün baharı seninle güzel.

Ey güzel ya Rab’bim bu nasıl bir baht,
Seda geldi Rab’ dan, o sana mubah,
Felekler çıldırdı giydi ters külah,
Ömrümün baharı seninle güzel.

Adadım bu canı sana yoluna,
Melekler secdeye indi huzura,
Söz ver bu aşk’ıma Allah katında,
Ömrümün baharı seninle güzel.

               Bekir Yavuz
       09.Ocak.2006.p.ertesi.
           Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Öyle Zorki Sensizlik

Dönebilsek yeniden eski günlere,
Yaşasak hayatımızı delicesine,
Örnek olsun aşkımız tüm sevenlere,
Nazar değsin dünyadaki kem gözlere.

İnce narin ellerin hep ellerimde,
O yeşil gözlerim olsun gözlerimde,
O temiz saflığınla kalsaydın bende,
Mutlu olurduk inan ömür boyunca.

Bağışla beni sakın darılma,
Aptalca mı düşündüm bilmiyorum,
Fakat bildiğim bir tek şey var,
Seni, seni hala seviyorum.

                    Bekir yavuz
         15.Ağustos.1979.Çarşamba.
             Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Özüm Sözüm Birdir Benim

Her makbulü değerlidir,
Saadetin zerresi bende,
Cevheri has hürriyettir,
Bu mutluluk bedenimde.

Nail isem gönül ile
Yaratanın o nuruna,
Müstesnadır ki kişiler,
Sual olmaz hakk lütfuna.

Evvel ikbal ile önce,
Hakk yolunda düştüm derde,
Gönül gözümdeki perde,
Kalktı yaradan aşkına.

Aslım, özüm belli soyum,
Kem getirmem evvelime,
Lafın bilsin hariciler,
Gölge etmesinler zerre.

Yeni doğan her günümde,
Aldığım nefes hak için,
Bu gün doğmuş gibiyim,
Hakk Muhammed aşkı için.

Yar Hubyar’ a niyaz ettim,
Ali Mürteza aşkına,
Bedenim hakk başım secde,
Ahiret’i divan aşkına.

Özü, sözü, bir insanım,
Vardım pirimin darına,
Hak yolunda biçareyim,
Piri nurlar Hakk aşkına.

Ak süt kadar ak değilim,
Temel taşı mihenk benim,
Aslım, özüm has’dır amma,
Eksiklerimde var benim.

Bektaş der ki bende kulum,
Yedi cihan dava kılın,
Her bir hesabımı sorun,
Ulu divan Hakk aşkına.

               Bekir Yavuz
        9. Mart.2008.Pazar.
          Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Pirim Hubyar

Neslin Ali neslindendir,
Özün lider vasfındandır,
Ali aba aslındandır,
Ulu pirim Hubuyar’ ım.

Etten kemik beden ile
Erlik Pirlik makam ile
Tarikatın postun ile
Ulu pirim Hubuyar’ ım.

Tenim senin tenindendir,
Dilim senin dilindendir,
Genim senin genindendir,
Ulu pirim Hubuyar’ ım.

Bektaş’ım der şükür bende,
Hakk sevgisi yüreğimde
Adı var her an dilimde,
Ulu pirim Hubuyar’ ım.

              Bekir Yavuz
      26.Nisan. 2010.Cuma
        Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Recep Efendi

Cahilin eline kalmış bir ülke,
Doldurmuş etrafın yaldaş vekille,
Dört kitap okumuş bak hikmetine,
Kaç fabrikan oldu recep efendi?

Katsam önüne üç tane davarı,
Eksik gelir biri akşam zamanı,
Köyümde etmezler eşsek çobanı,
Çabuk zengin oldun recep efendi.

Fakiri ezdirmek günah değil mi?
Sözüm ona çalmak haram değil mi?
Emeklinin ah-ı seni tutarsa,
Derman bulamayız recep efendi.

Seni eğiten de hırsız bir zanlı,
On sekiz trilyon ile yargılandı,
Ahret de elim tutar yakanı,
Davacıyız sizden recep efendi.

Bektaş’ım seslenir bu aymaz halka,
Ülkemin doğusu yok haritada,
Orta doğu diye attığın imza,
Unutmadık daha recep efendi.

                 Bekir Yavuz
     16.Haziran.2010.Çarşamba.
           Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sabır

Sen uyma kör şeytana, dilinden bal dökülsün,
O şeytan ki hırsından, yerden yere dövünsün.

                                           Bekir Yavuz
                                       04. Aralık. 2011. Pazar
                                         Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Saltanat

Düzenini kurmuş koca ülkede,
Sürüyor efendi saltanatını,
Emekçi asgari ücrete köle,
Sürüyor efendi saltanatını.

Sekiz yılda nasıl oldu bu servet,
Bize demediğin başka ney vardı,
Gecekondu böyle parada etmez,
Sürüyor efendi saltanatını.

Dört zırhlı araç üç özel uçağı,
Havuzlu villası kırk koruması,
Arabistan da ki evler hibemi?
Sürüyor efendi saltanatını.

Başkanken ak pil den çaldıklarını,
Deniz fenerinden gelen payını,
Üst üste koydum da hesap tutmadı,
Sürüyor efendi saltanatını.

Bektaş senin gemi flon hiç var mı?
İnsan İsrail’e liman satar mı?
BOP projesine imza atar mı?
Utanmaz sürüyor saltanatını.

                    Bekir Yavuz
            25.Haziran.2010.Cuma.
               Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sana Geldim

(ESMA UZUĞ ÇAMYELİ)

Ellerini açmış isen,
Sözlerinle coşmuş isen,
Mutlu olmak ister isen,
Arzuna cevaba geldim.

Uzun yollar aşa, aşa,
Zaman geçirmeden boşa,
Umudumla koşa, koşa,
Gönlüne ermeye geldim.

Çağlayarak coşmak güzel,
Aşk’a doğru koşmak güzel,
Mutlu olacaksan eğer,
Yarının olmaya geldim.
Eğer umut yarınlarsa,
Lüzum var mı anılara,
İşte sözüm huzurunda,
   Seninle tanışmaya geldim.

           Bekir Yavuz
      28.Nisan.1989.Cuma
E.Tipi kapalı c.e.müşahide koğuşu
             Kastamonu

Bekir Yavuz
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Sana Hükümlü

Bilirmisin çocuksu düşlerimi,
Bilirmisin içimdeki hasreti,
Kalbim dünyalar kadar sevda yüklü,
Bir tanem bu beden sana hükümlü.

                         Bekir Yavuz
                   24.Nisan.1987.Cuma.
                   Rumelihisarı. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sarhoş

Yalnız bırak derdimle haydi git meyhaneci,
Sorularınla benim yaralı kalbimi kırma,
Kader sillesini vurdu kalbime aşk bağında,
Yalnız bırak derdimle aklımı fazla yorma.

Bana zaten yetiyor bu aşk’ın ıstırabı,
Dert oldu yeşil gözün, sarı saçın sevdası,
Zor geliyor ayrılık bunca sevmekten sonra,
Tanrım biraz kuvvet ver acı dertli kuluna.

Kaç akşamdır meyhane köşe bucak gezerim,
Nerde bir sarhoş görsem bizden deyip geçerim,
Sızıp her bir köşeye sabahı ediyorlar,
Yepyeni umutlarla mutluluk özlüyorlar.

Düşünüyorum geçer mi yirmi ay otuz günden,
Dertleri şöyle dursun hasret gitmez gönlümden,
İşte benim derdimi öğrendin meyhaneci,
Getir bir şişe daha ben sarhoş bir serseri.

                               Bekir Yavuz
                         25.Ekim.1977. Salı
                        Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sen Bende Bensin

Karanlık seninle aydınlık bana,
Unutma bir tanem hayalimdesin,
Yalınız sensizim işte burada,
Unutma bir tanem sen bende bensin.

Sensiz her anıma işkence derim,
Uzaklarda değil hep içimdesin,
Seninle doğuyor sabah güneşim,
Unutma bir tanem sen bende bensin.

Söylenen şarkının her namesinde,
Dilimden dökülen şiirlerdesin,
Yazdığım mektubun hecelerinde,
Unutma bir tanem sen bende bensin.

               Bekir Yavuz
        28.Ocak.1991.p.ertesi
          Yarı açık cezaevi.
         Ulucanlar. Ankara

Bekir Yavuz
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Sen Dünyamsın

Çiçek sevdim sanıyordum,
Meğer ben çok yanılmışım,
Şükür olsun Allahıma,
Eşsiz güzel yar sevmişim.

Ay kıskanır gün kıskanır,
Sitem eder yapar tavır,
Kalbim gözüm den sakınır,
Dünya bile sönük kalır.

Özen ile yaratılmış,
Rabbim onu bana yazmış,
Bu nasıl bir, güzel Ya Rab,
Bu dünyada cennet varmış,

               Bekir Yavuz
            23.Aralık2005.Cuma.
               Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sen Kendini Ne Sandın

Hem baharda hem yazda, zemheri de ayazda,
Onca yıldır yaşanan gönlümde sevdalarda,
Akşam gün batımında bekleyen sevdalıma,
İki dörtlük yazmakla kendimi şair sandım.

Bir kaç kişi birlikte, ittifak içindeler,
Üç beş satır yazmışlar sıra ile asarlar,
Başkaları yazınca sanki kelime biter,
İki hece yazmakla sen kendini ne sandın.

Birkaç kitap okumuş, biraz bilmece çözer,
Her türlü ihaneti içinde özel besler,
Siyasette yandaşlık, hem yapar hem destekler,
Elin kalem tutmakla sen kendini ne sandın.

Bu Pazar halka açık, kim ne isterse alır,
Kendileri savcı ki diğerleri suçludur,
Ah ellerinden gelse hapis’e tıkacaklar,
Kadımı tayin oldun sen kendini ne sandın.

Ne okuyan biliriz, ülkeyi satanlardan,
Takım elbise giyip makama atanandan,
Servetinin üstüne ne servet katanlardan,
Bir kitap okumakla sen kendini ne sandın.

Okuyanın cahili, şu sıralar çoğaldın,
Bilmem ki cemaatten şifre mifre mi aldın,
Bakanlıktan onaylı buraya mı atandın,
Yandaş desteklimisin sen kendini ne sandın.

Başkasını kıskanmak, aşağılayıp yermek,
Yapan insan değildir marifet dir dur demek,
Yazı yazıp astınız her gün sıra güderek,
Elinize ne geçti madalyamı aldınız.

Ozan geleneğimiz, bu dönemin eriyiz,
Şah Hatayi, Fuzuli, Nesimi, Pir Sultanız,
Yemini den Virani, kul Himmet ve Kaygusuz,
Biz ikrarı güderiz sahi sizler kimsiniz?

Bektaş der ki ey gafil, ne gezersin şaşkınca,
İnsan olda gel beri Rab’be eyle niyazın,
Komşuna Tavuk iste belki Kaz gelir sana
İki satır yazmakla karnın doyacak sandın.

                                 Bekir Yavuz
                   11.Nisan.2011.Pazartesi.
                      Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sen Neredeydin

Ey deccal fikirli, insan görünen,
Nasip alınırken sen neredeydin,
Kafa karıştırıp boş laf üreten,
Nasip alınırken sen neredeydin.

Mervan’ dan mı aldın, sen bu akılı,
Bin beş yüz yıl oldu bitmedi kinin,
Yezit, muaviye, böyle bunaktı,
Nasip alınırken sen neredeydin.

Yaratılan haktır, Rab’ dan ötürü,
Severiz hepsini gal-u dan beri,
Enel hak demişiz Mansur’ dan geri,
Nasip alınırken sen neredeydin.

Şükür Rab’ bime bak, yaratmış beni,
Bir de gönül vermiş sever ebedi,
Sen ki inancımdan ötürü beni,
Nasip alınırken sen neredeydin.

Okusan gerçeği, öğreneceksin,
Utancından belki secde edesin,
Bu akılla bilmem nere gidesin,
Nasip alınırken sen neredeydin.

Nurundan nur vermiş, yaradan bana,
Yüceliğim üstün bak meleklerden,
Kırklar ile çıkmış semahım arşa,
Nasip alınırken sen neredeydin.

Bektaş der ki seni, ey cahil insan,
Rab’ime şirk koşma uludur Mevla’m
Kısmetimi veren yüce yaradan,
Nasip alınırken sen neredeydin.

                     Bekir Yavuz
             22.Mayıs.2010.cumartesi.
                  Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sen Üzülme

Bir haber duyarsan,
Bir gün ansızın,
Sakın ha sevdalım,
Dövünüp ağlamayasın.
Eğer Şu fani dünyada,
Kendini boşluğa bırakacaksan,
Bil ki beni huzur içinde,
Uyutmayacaksın.

              Bekir Yavuz
         16.Mayıs.1989.Salı.
 E.Tipi kapalı. c.e.müşahide koğuşu.
             Kastamonu

Bekir Yavuz
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Sende  Unut  Beni

Her gün biraz daha güzelleşen bir yüz,
Her gün biraz daha gelişen bir vücut,
Ve her gün sıcaklığı yiten bir sevgi,
Beni sev diye zorlayamam ki seni.

Bu aşka tenimiz uymadı inan,
Biliyorum sende sevmedin beni,
İşte bunun için diyorum ki ben,
Beni sev diye zorlayamam seni.

Ömrüm hep dertle çilelerle dolu,
Ellerinden tutup öpemem seni,
Biz bitiremeyiz bu aşk yolunu,
Beni sev diye zorlayamam seni.

Bak unuttum ben sende unut beni,
Hiç yaşamadık say biz o günleri,
Unut hatırlama tüm geçenleri,
Beni sev diye zorlayamam seni.

                            Bekir Yavuz
                            26.Nisan.1977
                    Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sende Hatırla

(TÜLAY MENTEŞ)

Tükensin hasretlik, yalnızlık artık,
Ümitliydik ikimizde neden ayrıldık,
Lüzumsuz bir hiç için aşka darıldık,
Âşıktık ikimizde vurdu bize ayrılık,
Yaşamak zehir oldu hayatta artık.

Maziye baktıkça hatırla beni,
Ey hala unutmadığım sevgili,
Nazlandın ne çok sevdiysem seni,
Tükettin içimdeki sevgiyi,
Ellerim tutuyor şimdi kalemleri,
Şahit bu mısralar, ben unutmadım seni.

                            Bekir Yavuz
                            17.Mayıs.1977
                    Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Seni Andım

Hatırlarmısın sevgilim,

Omzumda gömleğim,
Ayağımda terliğim,
Kapımı tamir ederken,
Çağırmıştın sen beni.

Omzunda yeşil palton,
Önden sen gidiyordun,
Ve peşinden adım, adım,
Ben seni izliyordum.

Bir bahçenin duvarına,
Yaslandın sen sevgilim,
Ve yanına ben gelerek,
Anlattın bana derdini.

Hava soğuk rüzgâr yaman,
Lodoslu bir akşam idi,
Üşütmeyeyim diye,
Hadi gidelim demedin mi?

İşte ben geçenleri,
Böylece anıyorum,
Gerçek mutluluğu ben,
Bir sende buluyorum.

          Bekir Yavuz
          22.Şubat.1977
   Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Seni Anlatacak

Bir hataya boyun eğdi aşkımız,
Böyle karşıdan mı bakışacağız,
Kalbimiz çarparken aşkla, hasretle,
Söyle ahrette mi buluşacağız.

Sana da kalmaz ki bu fani dünya,
Her gün biraz daha eriyeceksin,
Hatıralar canlanır hayalinde,
Kahredip kendini bitireceksin.

Gidince arayacaksın hayalimi,
Kollarımda olmak isteyeceksin,
Arzulayacaksın bende kendini,
Hayalden öte gidemeyeceksin.

Sana son sözüm elveda olacak,
Yaşadıklarımız bende kalacak,
Bilemedin bu aşkın değerini,
Kalemim yıllarca seni yazacak.

                    Bekir Yavuz
              9.Haziran.1983.Perşembe.
               Rumelihisarı. İstanbul

Bekir Yavuz
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Seni Bekler

Bu kalp aşkına saat,
Her anı seni ekler,
Haydi, koş gel sevdiğim,
Bu gönül seni bekler.

Kolunu sar boynuma,
Manalı gözlerinle,
Hissetmek istiyorum,
Tenini bedenimde.

Zaman akıp gidiyor,
Yarın çok geç olmadan,
Bedenler yaşlanıyor,
Mutluluğu bulmadan.

Sensizlik kayıp zaman,
Ben yaşadım sayamam,
Birleşince bedenler,
Dünya bizim o zaman.

Ben eminim sevgimden,
Ben eminim gönlümden,
Bu sevgimden emin ol,
Gel birleşsin gönüller.

           Bekir Yavuz
  16.Ağustos.2003.c.ertesi.
      Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Seni Bekliyorum

Ne oldu bana
Böyle değildim,
Ben değiştim
Ben bende değilim.

Sen mutluluk doluydun,
Ve sen benimdin,
Seninle mutluydum,
Şimdi ben, ben kahroldum.

Ne olur değiştirme beni,
Kal bende öylece,
Ağlamaktan yoruldum,
Bırak kalbini gönlüme,

Sensiz bir hiçim,
Beni anlasana,
Bu yalvartış niçin,
Bir şans daha tanısana.

Boynu bükük bekliyorum,
Son gelecek cevabını,
Bana hayır desen bile,
Sana mutluluk diliyorum,
Kaderime küsüyorum.

             Bekir Yavuz
 1.Temmuz.1978.Cumartesi.
1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.
             Eskişehir

Bekir Yavuz
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Seni Benden Asla

Ne yağan yağmurlar,
Ne esen rüzgârlar,
Asla
Asla sevdiğim,
Seni benden koparamazlar.

                Bekir yavuz
          14.Ağustos.1979.Salı.
         Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Seni Seven

Söyle ne oldu sana,
Beni birden terk ettin,
Mutluluğa koşarken,
Kendini de mafettin.

Bir kötülük mü gördün,
Birden çekip gittin,
Bir çiçek gibi seni,
Öper, koklar, severdim.

Yıllar yılı akacak,
Bu yaşlar gözlerimden,
Hiç kimse dindiremez,
Olmazsan yanımda sen.

Uğrunda ölümlere,
Hazır olan biri var,
Yaşadıkça her an,
Seni seven bir kalp var.

              Bekir Yavuz
        22.Ocak.1981.Pazar.
       Tuzla-içmeler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Seni Seviyorum

Şu güneş görmeyen üç adımlık hücremde,
Ah çekerim sevmeye doyamadım diye,
Ve işte haykırıyorum son nefesimde,
Seni seviyorum hem de delicesine.

                  Bekir Yavuz
              16.Mayıs.1989.Salı.
E.Tipi kapalı. c.e.müşahide koğuşu.
                 Kastamonu

Bekir Yavuz
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Seni Yazacağım

Seni yazacağım, yeşil gözlü kız,
Kelime, kelime hece, hece,
Geçiyor gözlerimin önünden son hız
O yaşadığımız gündüzler ve gece.

Yazacağım seni satır, satır kâğıtlara,
Anlatacağım tüm bedbaht olanlara,
Gönül vermiş, sevip, sevilenlere.
Anlatacağım seni aşk’ı bilenlere.

Diyecekler elbette,
Ne vefasız bir yar,
Diyecekler beki de,
Senin için günahkâr.

               Bekir yavuz
     13.Kasım.1978.Pazartesi
  1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.
               Eskişehir

Bekir Yavuz
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Senin Yoluna

SENİN YOLUNA

Bir kere gönlüme yazmışım seni,
Yüzünü kendime kabe eylerim,
Varlığınla mecnun eyledin beni,
Yoluna baş koyup secde eylerim.

Azrail olsan da alsan canımı,
Bir inat uğruna döksen kanımı,
Cehenneme bile sürsen de beni,
Sen gönlümde iken cennet eylerim.

Dedilerki bana olmazmışsın yar,
Gün gelir koynumda kalır ellerim,
Boynumu büktürme koyma dilim lal,
Ömrümü yoluna feda eylerim.

Bektaş’ım bu sevda ömrüne yeter,
Hem baharın gelir hem kışın biter,
Her iki cihanda bu aşkın sürer,
Aşkınla sıratı düz yol eylerim.

                             Bekir Yavuz
                        06 / Eylül / 2015 / Pazar
                         Beyoğlu / İstanbul

Bekir Yavuz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Seninle Yaşarım

Yeni bir umutla doğar her günüm,
Maziyi hatırlar anar yaşarım,
Yokluğun içimde acı bir hüzün,
Sevgini anımsar öyle yaşarım.

Sigaramı yakar her nefesimde,
Çayımı yudumlar içerken bile,
Ruhumla, bedenimle her şeyimle,
Sevgini anımsar öyle yaşarım.

Çözün ellerimi bırakın beni,
Mahkûm etmeyin seven gönlümü,
Zindanda çürüyen bu bedenleri,
Büyüksün Allahım sen affet bizi.

                  Bekir Yavuz
         26.Nisan.1989.Çarşamba
 E.Tipi kapalı c.e.müşahide koğuşu
                 Kastamonu

Bekir Yavuz
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Sensiz 40 Yıl

SENSİZ 40 YIL

Aşk nedir hiç bilmiyordum,
Sevmeyi ben senle buldum,
Al bu gönül senin olsun,
Koş gel sarıl bana bugün.

Kalbim aşkın ile çarpsın,
Tenim bedeninle olsun,
Terim terine karışsın,
Sen benimle olduğun gün.

Ben imkansız bir aşkla,
Yıllarımı heba ettim,
40 yıl oldu dönde bir bak,
Yeter koş gel sarıl bugün.

Her yanımda hatıralar,
Yaşadım yeniden her gün,
Gezdiğimiz yerlere ben,
Gittim her ay hep aynı gün.

Sakladığım resimlerin,
Bak elimde öpüyorum,
Sevgimdendir besbelliki,
Bekliyorum kırk yıl her gün.

Bak verdiğin çakmağınla,
Sigarada yakmıyorum,
Onca yıldır düşün hala,
Bekliyorum seni her gün.

Bektaş’ım o gelecektir,
Pişmanım bak diyecektir,
Dudağımdan öpecektir,
Bekliyorum seni o gün.

                Bekir Yavuz
          03/Nisan/2017/Pazartesi
                Beyoğlu/İstanbul

Bekir Yavuz
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Sensiz Asla

(MELEK)

Melek gibi yüzün, neşeli bakışların,
Esen rüzgâr savursun o güzel saçların,
Layıksın mutluluğa özenmiş sana tanrım,
Elinde bir demet gül, inan kıskanırım,
Kalbim dayanmaz buna gidersen kahrolurum.

                                    Bekir Yavuz
                                   24.Şubat.1977
                              Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sensiz Geçen On Yıl

Her nereye baksam sen varsın orada,
Biten kadehlerde içtiğim sigarada,
Haznedar sokakları ünverdi sinemasında,
Bir on yıl sonra yaşadık hatıralarda.

Biletçi amca görünce hep hüzünlenir,
Nedense yinede aynı koltuğu verir,
Dudaklarımda unutmadığım buseler
Gözlerin bir mıh gibi gözlerime çakılır

Ben sensiz yılların özlemiyle yoruldum,
Ülkede tüm illeri şehir, kasaba aradım,
Yokluğuna asla bir nihayet koymadım,
Bir on yıl sonra saçlarımı da ağarttım.

Ferhat, şirini için dağları delmişti,
O berrak suyu şehre indirmişti,
Mecnun, leylası için çölleri aşmıştı,
Acaba onlarda on yıl mı beklemişti.

                         Bekir Yavuz
                   25.Mart.1987.Çarşamba.
                     Rumelihisarı. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sensiz Geçen Yedi Yıl

Hani çöllere hiç yağmur yağmazmış,
Yakıcı bir sıcak varmış o diyarlarda,
Bir damla suya hasretmiş toprak orada,
İşte bende sana hasretim 77 den bu zamana.

Hani bir sevgi yeşertmiştik gönlümüzde,
Gözlerin gibi yemyeşildi her yanı,
Bir gül büyütmüştük o doğanın içinde,
Sarardı saçların gibi 77 den bu zamana.

Hani düşün bak nasıl geçti o yedi yıl,
Sanki daha dün gibi sevgin gönlümde,
Değil yedi yıl, on yedi yıl daha geçse,
Bekleyeceğim seni bütün ömrümce.

                  Bekir Yavuz
              20.Nisan.1984.Cuma.
               Rumelihisarı. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sensiz Yaşamak

Sen,
Bahar yeşili gözlerinle,
Sarı bukleli saçlarınla,
Yaşadığıma inandıran,
Hayatımı değiştiren kız.
Kor dudaklım,
İnci dişlim,
Duy beni, duy.

Sana her yaklaşışımda,
Anlatıp kurtulmak istedim,
İçimdeki, gem vuramadığım duygularımı,
Sesim titrer, dilim dolaşırdı,
Hislerimi sana anlatamazdım.
Bir an olsun aklımdan çıkmayan hayalini,
Gülünce bir ömre bedel yeşil gözlerini,
Kor gibi duyduğum sıcak nefesini,
Dudaklarımda hissederim tatlı buseni.

Bilirmisin sana nerden seslendiğimi,
Bilirmisin sana olan hasretliğimi,
Bayburtun köhne bir otel odasından,
Seni sensiz yaşadığıma isyan ettiğimi.

                           Bekir Yavuz
                  30.Ocak.1982.cumartesi.
                      Bayburt. Gümüşhane

Bekir Yavuz
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Sensizliğin Izdırabı

Yalvarırım dur gitme,
Yalvarırım terk etme,
Yeter çektiğim çileler,
Beni bırakıp gitme.

Sana zevk mi veriyor,
Bırakıp da gitmek,
Seni mutlumu ediyor
Bana ızdırap çektirmek.

Şimdi sen uzaklarda,
Yabancı diyarlarda,
Mutlumusun bilmem ki,
Kimler var etrafında.

Ben şimdi buralarda,
Kahrederken kendimi,
Her gün yeni bir şiirle,
Yaşarım sensizliği.

              Bekir yavuz
      15.Kasım.1978.Çarşamba
1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.
              Eskişehir

Bekir Yavuz
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Sensizlik

Bilseydim sevdiğim yalnız bırakırmıydım,
Bilseydim ayrılıp gidermiydim uzaklara,
Ayrı illerde böyle mutsuzluk yaşarmıydık,
Lanet ediyorum şimdi ayrılık rüzgârına.

İstermiydim böylesine uzaklaşalım aşktan,
İstermiydim böyle hasretle yansın bağrım,
Sensizliğe kahredip hep kendimi suçlarım,
Her akşam gün batarken ufuklara bakarım.

Teselli edemez beni en mutlu gülücükler,
Istırapla geçiyor senden ayrı geceler,
Kahrolsun böyle kader ayrılmasın sevenler,
Dilerim Mevla’dan mesut olusun sevenler.

                                   Bekir Yavuz
                         17.Nisan.1978.Pazartesi.
            1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.
                                   Eskişehir

Bekir Yavuz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevdalıma

Bir anlık öfkenin işte bedeli,
Bir düşen kahrolur birde bekleyen,
Taş, demir yığınları ve neticesi,
Bir düşen kahrolur birde bekleyen.

Eriyip giderken bende bu beden,
Bitirir beni senin üzülmen,
Çocukların hayali gözümde tüter,
Bir düşen kahrolur birde bekleyen.

Geciksem biraz kapıda beklerdin,
Nazar mı değdi, gözemi geldik,
Erken gel diye sitem ederdin,
Bir düşen kahrolur birde bekleyen.

Dar gelirdi bize koca İstanbul,
Dört duvar içinde nasıl dururum,
Bu ceza üstümde bir hayli ağır,
Bir düşen kahrolur birde bekleyen.

         Bekir Yavuz
     31.Ocak.1988.Pazar
Sağmacılar cezaevi sol Blok
        C.11.koğuşu.
Bayrampaşa. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sevdandır Yaşatan

Sen bir umutsun kalbime doğdun,
Bir güneşsin ufkumda parladın,
Bir sevda ki unutulmazsın,
Sen hep kalbimde yaşayacaksın.

Hamur gibi acılarla yoğruldum,
Köle oldum dertlere ben savruldum,
Her çileye kader dedim yaşadım,
Tende bu can ilk seninle var oldum.

Bir hayalsin zihnimde iz bıraktın,
Ateş olup içim de aşkı yaktın,
Bir hasretsin yürekte yara açtın,
İşte beni, bu dermanla yaşattın.

                      Bekir Yavuz
           27.Haziran.1988.Pazartesi
           Özel tip cezaevi. C.Blok
           Bayrampaşa. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sevenler  Mutlu Olsun

Seven gönüller mutlu olsun dileklerimle,
Seven ve sevilenlere İthaf-en

Halden bilmeyene gönül kul olma,
Gelip geçicidir hevesin alır,
Gönül eğleyene aşkla bağlanma,
Bir gün gider seni zorda bırakır.

Aşkı bilmeyende sevgi bulunmaz,
Seni sevmeyene yarın sorulmaz,
Gidenin ardından beddua olmaz,
Sonu pişmanlıktır yine iz kalır.

Her giden dönseydi sorun kalmazdı,
Yazılan çizilen böyle olmazdı,
Madem dönecekti neden gider ki,
Dönse de o eski tadı bulunmaz.

Bektaş’ım sevenler hiç ayrılmasın,
Hasretle hüzünde kimse kalmasın,
Gönüller üstüne bir toz konmasın,
Ağlayan dost görsem içim sızılar.

                       Bekir Yavuz
                 28.Mayıs.2011.Cumartesi.
                       Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sevenlerin Günahı Ne

Neden ayırdılar beni yârimden,
Beni ayıranlar hep beter olsun,
Aşktan sevgiden mahrum ettiler,
Bizi ayıranlar Allahtan bulsun.

Her gece görüyorum onu rüyamda,
Bilmem ne isterler benim dünyamdan,
Ecel olsa da severim öbür dünyada,
Bizi ayıranlar hep beter olsun.

Ne ettik eyledik bilmem ki size,
Saygı duyar diz çökerdik önünüzde,
Ne yapılırsa hep bu gençliğimizde,
Bizi ayıranlar Allahtan bulsun.

Bektaş’ım yine derdini yazdın,
Dinleyenlerin başını ağrıttın,
Sevenlerin kalbine ne güçler kattın.
Sevenleri ayıran Mevla’dan bulsun.

Bırakında yaşayalım,
Sevgiye aşka koşalım,
Deli gibi sarılalım,
Bırakında yaşayalım.

                          Bekir Yavuz
                          09.Şubat.1976
                    Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sevgi

Sevgi özgürlüğün adı,
Sevgi hasretler kucağı,
Sevgi dökülen gözyaşı,
Sevgi her an yüreğimde.

Sevgi tarlada ki başak,
Sevgi ağaçtaki yaprak,
Sevgi güneşteki sıcak,
Sevgi gönüllerde dilek.

Sevgi uçuşan kelebek,
Sevgi namluda bir çiçek,
Sevgi barışlarda emek.
Sevgi ömür sevgi gerçek,

Sevgi yoksulluğun adı,
Sevgi yaranın ilacı,
Sevgi yüreklerde sızı,
Sevgi ana, sevgi bacı,

Sevgi Bektaş’ın gönlünde,
Sevgi göğün kuşağında,
Sevgi yaşanır aşklarda,
Sevgi taçtır başımızda.

Sevgi yaşadıkça yüreği kıpırdatır,
Sevgi sevenin aklını başından alır,
Sevgi sevgiliye ne şiirler yazdırır,
Seven, sevilen bir ömür kucaklaşır.

               Bekir Yavuz
        20.Mart.2011.Pazar.
           Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sevgiliye

Ilık bir rüzgâr esiyor durmaksızın,
Bir ağacın altında düşünüyorum,
Akşam karanlığı çökmüş garnizona,
Düşündükçe seni yeniden yaşıyorum.

Bazen bir nöbetçinin düdüğü,
Bazen ılık esen rüzgârın sesi,
Alıkoyuyor beni düşüncelerimden,
İşte o an isyanların depreşiyor yeniden.

Yeminim var bir daha sevmeyeceğim,
Başkasının olsan da kalbimden silmeyeceğim,
Sen mutlu ol diye ebedi dualar edeceğim,
Kendi kaderime her gün isyan edeceğim.

                                  Bekir Yavuz
                          28. Mayıs.1978.Pazar.
            1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.
                                  Eskişehir

Bekir Yavuz
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Sevgim

(SEHER)

Sana bir gül olsam dalından koparılsam,
Elinde yıllarca solmadan kalsam,
Her koklayışında bir buse çalsam,
Emelim bu benim canım sevdiğim,
Rüya değil bu gerçek sevenim.

                             Bekir Yavuz
                    17.Haziran.1980.Salı
                    Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sevginden Uzak

Seni tanıdığım zaman,
Bir başkaydı gözlerinde bahar,
Bir başka esmişti o an bile rüzgâr,
Güven doluyduk hayata,
Âşıktık,
Sen bana,
Ben sana,
Yaşamaya.

Hatırlıyor musun ilk tanıştığımız günü,
27.Şubat.1977. gösteriyordu takvimler,
Kaç yıl geçti edemedim hesap üstüne,
Değişti şimdi o esen rüzgârlar.

Seni kaybettiğim zaman,
Hep kin, nefret bürüdü gözlerimi,
Bir şarkı hıçkırıklara boğdu sesimi,
İçkiler bile avutamadı beni,
Sevginden uzak ıraklarda.

                     Bekir Yavuz
            12.Ekim.1978.Perşembe.
1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.
                     Eskişehir

Bekir Yavuz
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Seviyordum

(BERRİN)

Bakışlarındaki derin manalar,
Ebediyen beni mutlu kılıyor,
Rüyalarımdaki o güzelliğin,
Renkten renge giren güle benziyor,
İnan ki senin o tatlı edan,
Nasılda beni sana bağlıyor.

Sana ilk zamanlar öyle bağlandım,
Esiri olmuştum bakışlarının,
Nasılda kanmışım o bakışlara,
İnsanlık benliğimi benden almıştın.

Seviyordum seni bunu saklayamam,
En büyük arzum benim olmandı,
Varlığımın beklide farkında değildin,
İnsanlar her zaman hata yapabilir,
Yalvarmak istemiyorum, artık senin,
O yalan aşkına inanmıyorum git,
Rahat edeceğim gidince sen uzaklara,
Düşünmeyeceğim seni artık,
Umrumda değilsin, gözümde bir hiçsin,
Mutluluk beklerken böylesi ne kötü şey değimli?

                                  Bekir Yavuz
                               04.Temmuz.1976
                           Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sevmek  Ne Güzel

(SOLMAZ)

Solmayacak senin bahçendeki güller,
Olmayacak kem gözle bakan gözler,
Laleler arasındaki masamız bizi bekler,
Masamızın üstünde bir deste,
Aşkımızı ifade eden güller,
Zamanın güzelliğini değerlendirin diyecekler.

                                Bekir Yavuz
                           28.Ağustos.1976
                       Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sevmek İsterim

Sabah yatağımda uyandığımda,
Seni hep yanımda bulmak isterim,
Bir aşkın şarkısı var dudağımda,
Tenimiz bir beden olmak isterim.

Kurtulup hasretin zincirlerinden,
Seni bedenimle sarmak isterim,
Özlemim yürekten öyle derinden,
Bilsen seni ne çok sevmek isterim.

Bir umut yeşerir bak düşlerimde,
Sana olan duygu sevgi gönlümde,
Bu aşk’la hasretin bittiği yerde,
Seni ben ömrümce sevmek isterim.

              Bekir Yavuz
         4.Aralık.1989.p.ertesi.
E.tipi kapalı cezaevi.4.cü koğuş.
              Kastamonu

Bekir Yavuz
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Sırrını Gördüm

SIRRINI GÖRDÜM                   (-154-)

Yüce yaradanın ey kutsal nuru,
Tekeli dağında Hubyar’ı gördüm,
İlahi nurunu dokuz da buldu,
Dokuzlar üstünde Hubyar’ ı gördüm.

Hakk’ı ilahi den üç sır verildi,
Dertlilere derman ol yetiş dendi,
Daralan, bunalan sana sığındı,
Dokuzlar üstünde Hubyar’ ı gördüm.

Sıtkı sadakatle özün bağladı,
Helal rıza ile nasibin aldı,
Livaü-l Hamd sancağına bağlandı,
Tarikat postunda Hubyar’ ı gördüm.

Konya da o ulu, Mevlana dasın,
Türbenin içinde hem yanındasın,
O nurlar içinde makamındasın,
Fevzi Nur İlahe yar piri gördüm.

Nurların ilahi akışı olan,
Hubyar sultan’ım dan icazet alan,
Otuz beşinci o, makamı nur’dan,
Fevzi Nur İlahe yar piri gördüm.

Ey Konya da ulu Mevlana şeyhi,
Kabrinden baban ki kalktı dikildi,
İlahi nurlardan yirmi yedinci,
Semavi Mevlana pirimi gördüm.

Haktan gizli sırlar verildi ona,
Evliya, embiya durdu darına,
Zülfikar elinde üçüncü nurda,
Cihanlar aslanı Şah’ımı gördüm.

Hakk’ı ilahinin yoluna erdim,
Darına varmadan özümü sordum,
Doksan dokuz nuru bire bağlayan,
Muhammed Mustafa yar piri gördüm.

Ahret günü ulu divan kurulur,
Cem yerine billur nurlar saçılır,
Ulularından üç, büyük seçilir,
Muhammed, Ali, yar Hubyar’ı gördüm.

Emir Hakkdan mahşer günü gelince,
Cem yerine yedi cihan varınca,
Güneş yere mızrak boyu inince,
Güneşe perde ol, Hubyar’ı gördüm.

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bektaş’ım dünyada, ben neler gördüm.
Hakk yolunda ulu pirime erdim,
Erenler yolunu özümde buldum,
Doksan dokuz nurda pirleri gördüm.

                          Bekir Yavuz
                  10.Temmuz.2007.Salı.
                     Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sis Perdesi

Yaşanılmış geçmiş her ne kadar gerçek olsa da,
Yaşanılan mazi bir hayalden farksızdır.

                                    Bekir Yavuz
                             28.Kasım.1980.Cuma.
                            Tuzla-içmeler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Son Arzum

Sen benim her şeyim can yoldaşımsın,
Çocuklarıma ana hayat bağımsın,
Yaşama umudum kalp atışımsın,
Sen benim sevdalım ve kadınımsın.

Seninle paylaştım nice dertleri,
Birlikte yaşadık yedi seneyi,
İstemem genç yaşta elbet ölmeyi,
Sağ kalsam da unutmam bu hücreleri.

Bu zalim kaderin bir oyunumu,
Her yanım taş duvar demir yığını,
Eğer ölürsem dövme sakın bağrını,
Emanet ettim sana iki yavrumu.

Hazırlansa bedenim sonsuz uykuya,
Son arzum basabilmek sizi bağrıma,
Bir dileğim var senden sakın unutma,
Gelirsen ağlama mezarım başında.

                      Bekir Yavuz
           20.Haziran.1988.pazar ertesi
           Özel tip cezaevi. C.Blok
           Bayrampaşa. İstanbul

Bekir Yavuz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sonu Geliyor

Yakındır mutlaka  zuhur eder arz,
Beylerin düzeni alt üst olacak,
Hakkın hikmetine sual olunmaz
Bunların sonları kötü olacak.

Gündemi değişir düşürür bomba,
Eleştiri yapma canı sıkılır,
Eğer basın halktan yana yazarsa,
Almayın diyerek fetva çıkartır.

Evinde elektrik su yok fakirin,
Çamaşır makine dolap dağıtır,
Biraz sesi çıksa eğer bu halkın,
Ananı alda git diye bağırır.

Yürür almak için işçi hakkını,
Sermayeyi taşeronu savunur,
İki bin alıyor yatarak diye,
Halka bir güzel de yalan anlatır.

Maden çöker sahibini savunur,
Sormaz neden önlem alınmaz diye,
İnsanın hayatı ne kadar ucuz,
Bu kaderiniz der halka yakınır.

Bektaş bunlar bulmuş böyle rahatı,
İnsanlar inliyor yürek yaralı,
Seyrettik onca yıl biz bu filimi,
Bitti ENT yazmaya daha ne kaldı.

                     Bekir Yavuz
           29.Haziran.2010.salı.
                Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Soyunu Sürerim

Dilden düşmez gülbank ile
Hubyar sultan evladıyım,
Hakk bildiğim pirim ile
Hubyar sultan evladıyım,

Sözüm ile hoş sohbete,
Dergâhında yüzüm yerde,
Tokat, Almus, köyüm Tekke,
Hubyar sultan evladıyım,

Arınmış pak özüm ile
Hakk sevgisi deryandayım,
Hakka dönük yüzüm ile
Hubyar sultan evladıyım.

Hubyar soyunu sürerim,
Hakkdan özümü bilirim,
Dergâhına yüz sürerim,
Hubyar sultan evladıyım.

Bektaş yüreğini bir et,
Ele, bele, dile kilit,
Kamil olmak için sabret,
Hubyar sultan evladıyım.

                 Bekir Yavuz
           18.Mart.2011.Cuma
                     Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sömürülen  Emek

Yaşadığın hayatın iç yüzünü tanı,
Korkmadan ara işçi hakkını,
Bayramda keserler yemek paranı,
Bizimde sendikalı olmamız gerek.

Devlet tanımış işçi hakkını,
Asgari ücret kırk, elli beş arası,
Vermezler her ay çocuk parası,
Bizimde sendikalı olmamız gerek.

Günde sekiz saat çalışman hakkın,
Çalıştırırlar on saat şu işe bakın,
Versinler yılbaşında ikramiye hakkın,
Bizimde sendikalı olmamız gerek.

Altı ayda bir alırsın zammı,
Yevmiye ne 250 kuruş yaparlar zammı,
Vermezler sana bayram parası,
Bizimde sendikalı olmamız gerek.

Ayda çalıştırırlar otuz bir günü,
Sigortada gösterirler yirmi bir günü,
Çalıştırmasınlar bizi cumartesi günü,
Bizimde sendikalı olmamız gerek.

Bektaş’ım anlatır işçilerin halini,
Emekçi anlatamaz patrona derdini,
Versinler işçilerin sosyal haklarını,
Bizimde sendikalı olmamız gerek.

                             Bekir Yavuz
                            19.Şubat.1975
                      Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Söz Günüm

Kim ne derse desin,
Umurumda değil benim,
Sen benin hasretim,
Ben seni sevenim.

                Bekir Yavuz
            9.Mart.1980.Pazar
         Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Sözümüz Yok Özümüze

Yaşantımız bir bilmece,
Dökülürüz lime, lime,
Geçinmek oldu mucize,
Güleriz biz dahi bize.

Zamlara isyan ederiz,
Sandık başına gideriz,
Özal’dan vazgeçemeyiz,
Davul zurna azdır bize.

Köprü, baraj, Davos ruhu,
Avrupa ya köprü kurdu,
Amerika ana yurdu,
Sivrisinek saz’dır bize.

İcraatlar Özal dan dı,
Papatyalar nikâh kıydı,
Şampanyalar patlatıldı,
Bir tadımlık yok mu bize.

Sam’dan iki uçak aldı,
Japonya’ya bile vardı,
Gitmedik ülke kalmadı,
Bir akşamda buyur bize.

Bakın yeni icat çıkmış,
Hayal miymiş, kaçak mıymış?
Bir de bankaya tokat’mış,
Sözüm ona haram bize.

Çocuk kalem, defter ister,
Bakkal, kasap yolda bekler,
Fabrikalar bile tekler,
Ağla oy ver derken bize.

Kemer sıktık bir simide,
Yama vurduk dona bile,
Ne geçti ki elimize,
Ne olacak daha bize.

Sözümüz yok özümüze,
Bak halimiz göz önünde,
Yufka yürek neyimize,
Sadede gelelim bizde.

               Bekir Yavuz
          31.Ocak.1989.Salı
Metris özel tip cezaevi. C.16.koğuşu
                İstanbul

Bekir Yavuz
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Şair’ler Öğretir

Merhaba yurdumun güzel insanı,
Eli kalem tutan yazan aydını,
Bu yurdun gururu ve iftiharı,
Şairler anlatır halka gerçeği.

Doğru dürüst idi yoktu ön yargı,
Alfabe öğrenip sevdim onları,
Güzelleme, yerme taşlamaları,
Şairler öğretir halka gerçeği.

Şimdi gördükçe o bazı yazıları,
Hele yazanların davranışları
Sanırsın ya hâkim ya da bir savcı,
Şairler yazarlar halka gerçeği.

Okumak anlamak lazım insanı,
Hukuk okunmadan olunmaz kadı,
Önce düzene sok hele kendini,
Şairler söylerler halka gerçeği.

Bektaş der insana değer vermeli,
İnsanda bilmeli lütfen haddini,
Cübbe giysin ya da atsın kalemi
Şairler anlatır halka gerçeği.

Yazmak Özgürlüktür,
Yazmak umut demek.
Yazmak aydınlıktır,
Yazmak hayat demek.

                          Bekir Yavuz
               31.Mayıs.2010.pazartesi.
                       Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Şaşkın Öğrenci

Sokaktan gelmişim yorgunum hocam,
Şu bizim karneyi ver yavaş, yavaş,
Aman zayıfları görmesin gözüm,
Şu bizim karneyi ver yavaş, yavaş.

Tarih, coğrafyayı sor ben söylerim,
Ben bu zayıfları hocam neyleyim,
Anama, babama ben ne söylerim,
Şu bizim karneyi ver yavaş, yavaş.

İşte hocam ben her zaman böyleyim,
Gerisini ne sen sor ne ben söylerim,
Bu dertli Bektaş’ı fazla üzmeyin,
Verin karnemi de artık gideyim.

                Bekir Yavuz
               19.Nisan.1967
            Beyazıt. İstanbul

Bekir Yavuz
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Talihsiz

Ben mutluluk için yalnız seni sevmiştim,
Yeminimiz seninle böylemiydi sevgilim,
Bir kat daha arttı ızdırapla kederim,
Vereceğin mutluluk bumu bana sevgilim.

Gönlümde parlayan bu aşk yıldızın,
Böyle birden neden karanlığa gömüldü,
Mutluluğa hazırlanan o kutsal bedenin,
Şimdi de bir başkasının mı oldu.

Ne bilirdim aşkımız böyle yarım kalacak,
Senle gülen gözlerim kanlı yaşla dolacak,
Esirin olan kalbimde derin yara kalacak,
Birçok ümidim vardı şimdi mafolacak.

İnan yazdığın şiirler etkilemişti beni,
Asla unutamam senin tatlı buseni,
Yemin ediyorum gerçekten sevmiştim seni,
İstersen kalalım yeniden arkadaş gibi.

Bu talihsiz Bektaş’ın nerde yüzü güldü ki,
Hangi kalbe baktı isem ise hepsini dolu gördü,
En son çok güzel bir kızı sevmiş idi,
Bu talihsizi bir kaç ay oyalayıp terk etti.

                              Bekir Yavuz
                             23.Ocak.1977
                     Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Tatlı Bela

Çılgın düşünceyle çıkıp karşına,
Çocukça bir şeyler yapabilirim,
Bir deli rüzgârsın estin kalbime,
Ben senin başına tatlı belayım.

Zamansız esen bir sevda yelisin,
Gönlünde bir ömür kalan olayım,
Burcu, burcu kokan hanımelisin,
Ben senin başına tatlı belayım.

Hiç bir şey istemem diyorum sana,
Gözleri seninle gülen biriyim,
Aşk’ını isterim yeter o bana,
Ben senin başına tatlı belayım.

Rab’ime yalvardım yaz bu gönlüme,
Düşün ki aşkına ölen biriyim,
Senden başkasını düşünmem bile,
Ben senin başına tatlı belayım.

                Bekir Yavuz
      29.Aralık.2005.Perşembe.
           Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Terkedene

Bir sevenim vardı daha henüz düne kadar,
Bir sevenim vardı saçları sarı, gözleri yeşil,
Bir sevenim vardı ince narin eller ve gül dudaklar,
Bir sevenim vardı askere ilk geldiğim güne kadar.

Haykırarak bağırsan dünyaya tüm evrene,
Duyurabilsem sesimi meçhul olan sevenime,
Ne oldu diye sorsam ettiğimiz yeminlere,
Hani nerede o bana tapan gönlüne.

Yazıklar olsun sana seni nasıl sevmişim,
O yalancı sevgine nasıl gönül vermişim,
Asker olduğumdan beri her an hasret çekerim,
Aynı mutsuzluğu ben sana dileyemem.

                              Bekir Yavuz
                      11.Şubat.1978.Salı
        1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.

Bekir Yavuz
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Teselli Arıyorum

Bir zamanlar neydik şimdi ne olduk,
Sevgi dolu kalbimizi nefretle doldurduk,
Mahrum olduk biz aşktan iyimi olduk?
Mutluluğa hasretim teselli arıyorum.

Ben bu aşka ömrümü adadım,
Uğrunda her şeyi gözüme aldım,
Seni sevdiğimi satırlara yazdım,
Mutluluğa hasretim teselli arıyorum.

Mutlumuyum ben mutlumuyum sanki
Kan ağlıyor içim kan ağlıyor şimdi,
Bende unutamıyorum baksana seni,
Mutluluğa hasretim teselli arıyorum.

Boş kaldı ellerim boş kaldı gönlüm,
Bir damla mutluluğa şimdi hasretim,
Sen mutlu ol hayatta mutlu ol dilerim,
Boş ver beni boş ver her şeye hasretim.

                            Bekir Yavuz
                            25.Mayıs.1977
                    Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Ucube Şeytan

Güzellik den yana nasip almayan,
Yüreğinde damla sevgi olmayan,
Yaratılan güzel yaradan deyip,
Halkı kucaklamaz ucube şeytan.

Onca yıl bu halkı hiç güldürmedin.
Parçalayıp böldün öteki dedin,
En kutsal değere dilin uzattın,
Ne uzun dilin var ucube şeytan.

Dilinde her daim nefret söylemi,
Kabul etmez asla karşı eylemi,
Parçaladın gizli gizli ülkemi,
Kökenin Türk değil ucube şeytan.

Bu halkı ne sandın kulun kölen mi?
Kendini ne sandın şah padişah mı?
Bırakmaz bu halk sana meydanı,
Bizler korkmuyoruz ucube şeytan.

Bir kendin doğrusun herkes yalancı,
Bir kendin dürüstsün bizlerde zanlı,
İsveç de kaç tane dolar hesabı?
Ne zaman doya-can ucube şeytan.

Bektaş sana derler paralel yapı,
Çıkmış insanlıktan itin uşağı,
Serimin bu zat-a yoktur eyvah-ı,
Bizler susmuyoruz ucube şeytan.

                                   Bekir yavuz
                          21/ Mayıs/ 2014/ Çarşamba
                                Beyoğlu/ İstanbul

Bekir Yavuz
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Ulu Hubyar

“Sen özünü erenlerden ayırma,
Bir gün cihan sele gider,
Bir kendini kayırma”.  Hubyar Sultan

Ulular yurdunda erişti geldi,
Ahmet Yesevi’nin gülü Hubuyar,
Oğlu gibi sevip değer verdiği,
Allah’ın mücehhez kulu Hubuyar.

Yalıncak sultan dan, Gönül anayla,
Tekeliye yuva kurdu Hubuyar,  (*)  1
Ezelden orada bu güne kadar,
Soyunu ebedi sürdü Hubuyar.

Kazovaya dikti pir sancağını,  (*)  2
Dokuzlar üstünde döndü semahı,  (*)  3
Celali isyanında aldı yarayı,
Gaziler gazisi oldu Hubuyar.

Ak güvercin yaralıydı yetişti,
Doksan bin er danışık da buluştu,
Erenler cem oldu nasib bölüşdü,
İkrarlaşıp yolu aldı Hubuyar.

Milcan’ın yarasına değince eli,
Hubyar’ imsin dedi sarıldı Veli,  (*)  4
Yaramdır bu yolun özde nişanı,
Veli’ye Bektaş’ım dedi Hubuyar.

Daralan bunalan seni çağrışır,
Ululuk sıfatı sana yakışır,
Semahın şevk ile Hakk’a ulaşır,
Has bahçenin gülü yüce Hubuyar.

Sakarya ırmağı çağlayıp akar,
Ne yazın durulur, ne kışın donar,
İkrarla, “geri dön muhannet” dedi,
Ters akıttı onu pirim Hubuyar.

Yedi gün boyunca fırın yaktılar,  (*)  5
Hubuyar’ı yakmak için attılar,
Sakalı buz tutmuş, ikrarı görün,
Tutça’sı elinde çıktı Hubuyar.  (*)  6

Sultanların dize geldi o tahtı,
Orda aldı ferman ile berat’ı,
Nesli nitelikli Ali sıfatlı,
Gül yüzlü sultanım ulu Hubuyar.

Hu dediği cana yol ayan oldu,
Yol erkân ile cem semah döndü,
Talip yola girdi ikrarın aldı,
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Canlara can kattı ulu Hubuyar.

Sultan Murad Tekeliye varınca,  (*)  7
Hubuyar’a selam verdi görünce,
Bir kazanla dokuz bin er doyunca,
Helali hoş etti orda Hubuyar.

Ezeli, erkânı bu yolu süren,
Nice erenlere icazet veren,
Bir bedende Hızır ile görülen,
Pirlerin ulu’su yüce Hubuyar.

Halk için yaşadı Hakk’a yürüdü,
Bu yola serini koydu Hubuyar,
Çağrılan her yerde hazır bulundu,
Gönüller sultanı oldu Hubuyar.

Bektaş der ki neslin benim onurum,
Ezelden ebedi olmuşum soyun,
Asa pınarından içilen suyun,  (*)  8
Dertlere şifadır ulu Hubuyar.

                     Bekir Yavuz
              18.Ağustos.2006.Cuma.
                 Beyoğlu. İstanbul

(*)  -1-(Tekeli dağı)    Rakım:  2643 m. Tokat ili Almus
         İlçesine bağlı, eteğinde Hubyar köyünde bulunmakta.

(*)  -2-(kaz ova)   Tokat ili merkezinin batısından başlayıp
        Turhal, Zile ile çevreleyen geniş bir ova.

(*)  -3-(Dokuzlar)   Tekeli dağının üstü sıfır noktası.
         Her yıl ülkemizin illerinden binlerce ziyaretçi oraya
         Çıkmak için gelir. Eskiden yürüyerek 4,5 saatte çıkılırdı.
         Şimdi arabayla çıkılıyor. Hubyar sultan 9 tane erenle
         Oraya çıkıp ibadet edildiğine inanılır.

(*)  -4-(Veli)   Hacı Bektaşı veli ile karşılaşmalarında
         Hubuyar sultan  Veliye Bektaş Adını verdiği ve Veli de
         Hubyar adını verdiği Söylemekte.

(*)  -5-(Fırın)   Hubyar sultanın padişah tarafından İstanbul
         Kumkapı  Eminönün halen orada bulunan yakılması
         İçin atıldığı fırın.
        7.gün sonra çıkartıklarında sakalı buz tutmuş elinde çiçek,
        İle çıktığı söylenir.
        O zaman padişah inanıp ferman ve berat verir.

(*)  -6-(Tutça)   Tekeli dağında o bölge de yetişen sarı renkte
         bir çiçek.
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(*)  -7-(Sultan III Murad)   1546–1595 İran seferi ne çıkar
         Tekeli dağına uğrayıp Hubyar sultanı ziyaret eder.9000
         Askeri bir kazan yemekle doyurur.

        (Sultan Murat)    Hubyar Sultan’ ın hayatında önemli
         bir yer tutan Sultan Murat, Yavuz Sultan Selim’ in
         kardeşi Şehzade Ahmet’in oğlu Sultan Murat’ dır.
         Şehzade Sultan Murat Celali isyanları döneminde Celalilere
         Destek vermiş onlarla birlikte mücadelelerde bulunmuştur.

(*)  -8-(Asa Pınarı)   Tekeli dağın eteğinde
          Hubyar sultan Asasını taşa vurup su çıkardığına
          inalılan yer.

Bekir Yavuz
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Umut

Bir zindan ki karanlığa boğulmuş,
Demir kapı dört duvarla örülmüş,
Can bedenden hürriyetim alınmış,
Kader mahkûmuyuz af umudumuz.

Yıllardır sitemim zalim kadere,
Yavrularım yetim büyüyor ellerde,
Yaşamak çok güzel insan sevince,
Kader mahkûmuyuz af umudumuz.

Yazık bur da boşa geçen yıllara,
Ya Rabbim büyüksün bizi bağışla,
Bekliyor sevenler gözü yollarda,
Kader mahkûmuyuz af umudumuz.

                   Bekir Yavuz
       16.Temmuz.1988.Cumartesi
       Özel tip cezaevi. C.Blok
       Bayrampaşa. İstanbul

Bekir Yavuz
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Umut Türküsü

Sevda gibi çöktü hasret içime,
Yeter bu ıstırap bitirin artık,
Bir, bir tükeniyor umutlar içimde,
Ya öldürün bizi ya asın artık.

Geçmiyor günlerim yıl oldu bana,
Ay’lar ise sanki bir asır gibi,
Bu ne çiledir ki bitmiyor bilmem,
Ya açın kapıları ya asın artık.

Kalmaz bu dünya baki kimseye,
Birer, birer hepimiz tükeneceğiz,
Kucak açmış bizi bekler yavrular,
Ya vurun bizleri ya çözün artık.

Yol yakınken umudumuz bitmeden,
Gün doğuyor karanlıklar çökmeden,
Bahar geldi tomurcuklar açmışken,
Kader mahkûmlarına af verin artık.

                             Bekir Yavuz
                   22.Nisan.1988.Cuma
                Sağmacılar cezaevi sol Blok
                 C.11.koğuşu. Bayrampaşa
                             İstanbul

Bekir Yavuz
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Unutamam

Bir aşk kanunu gibi,
Sevda oyunu san ki,
Bırakıp gittin beni,
Seven kalbimi.

Yaşadığım bunca derdin,
Olmalı ki bir sebebi,
Duymuyorsun feryadımı,
Yıllardan beri.

Bir sabır deryasında,
Yaşadım hep yıllarca,
Bekliyorum dönmeni,
Ömrüm boyunca.

Gel de mutlu olalım,
Gururu bırakalım,
Dünya aşk dünyasıdır,
Bizde mesut olalım.

            Bekir Yavuz
    28.Mayıs.1980.Çarşamba.
     Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Unutamayacaksın Beni

Güvenme derlerdi yeşil gözlere,
Demişlerdi okşama sarı saçları,
Aldanma derlerdi tatlı sözlere,
Bir gün ansızın bırakır seni.

Ben ki bile, bile sevdim ömrümü verdim,
Yeşil gözlere güvenip sevgilim dedim,
Okşarken saçlarını aşkımsın derdim,
Böyle olacağını nerden bilirdim.

Haykırıyorum sana ey terk eden sevgili,
İtiraf et haydi unutabilecek misin beni,
Unutabilirmisin söyle aşk dolu buseleri,
Mutluluk dolu o güzelim günleri.

İstesen de unutamazsın o güzel günleri,
Unutamayacaksın mutlu beraberliğimizi,
Dilinden dökülecek birkaç mısra şiirim,
Yinede ben sana mutluluklar dilerim.

                            Bekir Yavuz
                    15. ağustos.1978.Salı
                  Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Unutan Dostlara

Hasbel kader böyle düştüm mahpusa,
Aramayın beni sormayın beni,
Dört duvar arasında çekerim ceza,
Unutun aramayın, sormayın beni,
Boş verin dostlarım, boş verin beni.

Bir yanımda riyakâr, yalan, dolanlar,
Bir yanımda dayılar kafa tutanlar,
İstemeden elimi kana buladılar,
Aramayın beni, sormayın beni,
Boş verin dostlarım, boş verin beni.

Bilemezsiniz beni içim kan ağlar,
Saçlarıma düştü bembeyaz aklar,
Dost sandıklarımdan gelmez mektuplar,
Unutun sormayın, sormayın beni,
Boş verin dostlarım, boş verin beni.

Bir gün biter özgürlüğü bende tadarım,
Yavrularıma kavuşur öper, koklarım,
Dost bildiklerimi bur da tartarım,
O zamanda aramayın sormayın beni,
Boş verin dostlarım boş verin beni.

                    Bekir Yavuz
               19.Nisan.1988.Salı
        Sağmacılar cezaevi sol Blok
                    C.11.koğuşu.
               Bayrampaşa. İstanbul

Bekir Yavuz
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Unutma Anımsa

İçimde bir umuttun sen,
Gönlümde bir çiçek,
Belliydi bu aşkımız,
Böyle ansızın bitecek.

İçimdeki bahar seninle yeşermişti,
Seninle coşmuştu bu deli çaylar,
Doğarken her sabah yepyeni bir gün,
Sana hasret dudaklarım ismini sayıklar.

Sensiz geçen günlere ızdırap derim,
Hasretinden her gün bir ölüp bin dirilirim,
Aşkını kadehlerde yudum, yudum içerim,
Üç heceli ismini hasretle hecelerim.

Hatırla anımsa aşk dolu akşamları,
Sarılıp hasretle seviştiğimiz anları,
Unutma seni öpen kor gibi dudakları,
Yıllar geçse anımsa seni saran kolları.

                    Bekir Yavuz
              30.Ağustos.1983.Salı.
               Rumelihisarı. İstanbul

Bekir Yavuz
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Uyan

Yurdum işgal altında kalk,
Ordu işgal altında bak,
Deccal sarmış dört yanını,
Halkı etmiş mülteci kalk.

Mollalardan fetva aldı,
Yezit uşak başa geçti,
Yurdum döndü Kerbela ya,
Uyan halkım gafletten kalk.

Telefonlar dinlenildi,
Düşünceler engellendi,
Özgür halkım hep fişlendi,
Uyan halkım gafletten kalk.

Cumhuriyet sancılarda,
Bütün basın acılarda,
Geleceğin karanlıkta,
Uyan halkım gafletten kalk.

Bektaş böyle dönmez devran
Hiç kimseye kalmaz bu han,
Uyan halkım ayağa kalk,
Bak kalmadı uyandıran.

                   Bekir Yavuz
             04.Mart.2011.Cuma.
               Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Uyarılmalı

Dil olmalıyız demeye,
Kalem olmalı yazmaya,
Uyarılmalı bu toplum,
Kaldırılmalı ayağa.

Yıllardır sindirildi,
Hak arayan coplandı,
Islatıp gaz verildi,
Fişlenip damgalandı.

Özgür basın baskında,
Yandaşlar iş başında,
Basılmamış kitaplar,
Toplatıldı onlarda.

Dokunanlar yanıyor,
İnim, inim inliyor,
Cemaatin ordusu,
Dört tarafı sarıyor.

Kıyamet gibi yanar,
Ülkemin her bir yanı,
Halk için bir liderin,
Şimdi gelme zamanı.

Seslendim Ankara ya
Ulu önderim Atama,
Kalk da bir bak vatana,
Bu şikâyetim sana.

Bektaş sözünü dedi,
Ah sızlıyordur şimdi,
Atamın kemikleri,
Rabbim bize gönderse,
Yeni bir halk lideri.

            Bekir Yavuz
    24.Şubat.2011.perşembe.
          Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Vatandaş

Soruyorum vatandaşlar,
İyi günler gören var mı?
Çalışırken son gücünle,
Alın terini silen var mı?

Günden güne zam geliyor,
Niye diye soran var mı?
Gün geçtikçe pahalanır,
Buna çare bulan var mı?

        Bekir Yavuz
       21.Eylül.1976
  Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Vazgeçin Bu Hayalden

Binlerce yıl evvelden, çizildi bu sınırlar,
Her bir taşı kayadan, sanma kolay yıkılır,
Örülen her taşında, ödendi ne bedeller,
Öyle sağlam ördük ki sanma kolay yıkılır.

Temel taşı dualı, yetmeyecek gücünüz,
Değil Amerika’nız, tüm Avrupa olsanız,
Dürüstlükle yoğruldu, bizim asil özümüz,
Böldürmeyeceğiz biz, bütün dünya gelseniz.

Tarihte örnekleri, biz çok gördük yaşadık,
Nice düşmanlar yenip, yeni tarihler yazdık,
Yetmeyince güçleri, sizi maşa yaptılar,
Yol yakınken gel dönün, binlerce yıl kardeş dik.

Bektaş anlamaz hain, uşak olmuş dış güce,
Ne Allah’dan korkarlar, ne de inançları var,
Harici bir unsurlar,  gaip de kayıt nice,
Boşa heves ederler, rüya mı görüyorlar.

                        Bekir Yavuz
                15.Temmuz.2011.Cuma.
                     Beyoğlu. İstanbul

Tüm şehit askerlerimize ALLAH tan rahmet diliyor,
Bu ülkeyi bölmek isteyen vatan hainlerini lanetliyorum.
Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye…

Bekir Yavuz
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Veda Gecesi

VEDA GECESİNE YAZDIKLARIM

57/2 tertip arkadaşlarım için düzenlediğimiz
Veda gecesine yazdığım karşılıklı sesleniş.

                  (GİRİŞ)

Merhabalar arkadaşlar,
Hoş geldiniz eğlenceye,
Mutlu dakikalar yaşayacağız,
Bura da hep birlikte.

Gönüllerimiz bir olsun,
Kahkaha neşe içinde,
Acı tatlı birçok anı,
Yaşadık beraberce.

(TESKEREYE GİDENLERİN CEVABI)

Her şey için sizlere,
Teşekkürler ederiz,
Bu günleri bizler,
Sizlere de dileriz.

İlerde bu günleri,
Övgüyle anacağız,
Ölene dek sizleri,
Gönlümüzde yaşatacağız.

(BİZDEN CEVAP)

Gönülleriniz ferah olsun,
Güle, güle deriz sizlere,
Ne mutlu ki layık’ız,
Devrettiniz bizlere.

Amaçlarımız bir bu uğurda,
Başarılar dileriz artık sizlere,
Gözetmeksizin hiçbir şey davamızda,
Devredeceğiz bizlerde geleceklere.

                Bekir Yavuz
        21- 22- Ekim.1978.Cumartesi-Pazar.
1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.
                Eskişehir

Bekir Yavuz
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Yalancı Dünya

Ellerimi açıp ümit sema ya,
Yalvarıyorum tanrım ömrümce sana,
Boyun eğemem böyle kadere,
Çok gördü sevgisini sevdiğim bana.

Daha dün gibi gözlerimin önünde,
İlk defa tanışıp gezdiğimiz günler,
Şiirler yazdım yeşil gözlerinin enginliğinde,
Ayrılmayacağımıza dair ettiği yeminler.

Dertlerimi saklardım üzmeyim diye,
Kahrolurdum bir an göremeyince,
Şimdi o mutluluğun enginlerinde,
Ey tanrım bak bu kulun düştü ne hale.

Kaderimiz mi yoksa kanun mu bu,
Birimiz ağlarken birimizi mutlu,
Birazcık sevdiysek bu bize çok mu?
Bu dünyada bize mutluluk yok mu?

Kahrolsun bu dünya yansın yıkılsın,
Yedi kat yerin altına batsın,
Sormayın Bektaş’a niye isyankârsın,
Sevenler bu şiirimden biraz ibret alsın.

                            Bekir Yavuz
                    13. ağustos.1978.pazar
                     Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Yalvarırım

(ZÜLFİYE KÜÇÜKAYTEKİN)

Zannetme ki kalbimde başka biri yatıyor,
Ümit dolu bu kalbim başkası için çarpıyor,
Lakin bil ki sevgilim varlığım sana tapıyor,
Farkındasın beklide yanıyorum yanıyor,
İlham alarak senden sana şiir yazan ben,
Yalvarıyorum ne olur aşkını esirgeme benden.

Kar değil dolu yağsın isterse yağmur,
Üşümüyorum ben, kalbimde sıcaklığın durur,
Çağrılarıma kulak ver, ya da yerden yere vur,
Üzülmem asla, yüreğim sana bir gül olur.
Kahroluyorum beklide aşkından öleceğim,
Anla artık sevgimi sana söz vereceğim,
Yalnız inan sevgilim hep seni seveceğim,
Tutmasanda elimi elveda demeyeceğim.
En güzel bir şey varsa oda senin aşkındır,
Kazandı ise Bektaş inan şimdi şaşkındır,
İsmine şiir yazdım ilk harfleri ismindir,
Ne olur anla beni kalbim yalnız senindir.

                          Bekir Yavuz
                       25.Aralık.1976
                   Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Yar Sana Geldim

YAR SANA GELDİM

Gönlüme düşünce hasret sancısı,
Yüce dağlar aşıp yar sana geldim,
Gitmiyor yürekte  sevda acısı,
Uzun yollar aşıp can sana geldim.

Uzakta olmanın bedeli ağır,
Çağrıma ellerin kulağı sağır,
Yar gönül sesinle bir kere çağır,
Hasretle yanmışım yar sana geldim.

Nasılda hasretle dolu yüreğim,
Sende özledin mi söyle bileyim,
Dünya gözü ile son kez göreyim,
Yanında ölmeye yar sana geldim.

Sıcak bir merhaba demen anlamlı,
Sarılıp boynuma öpmen anlamlı,
Gözden iki damla  dökmen anlamlı,
Özledim can tanem ben sana geldim.

Özlemin düşünce gönül yoluma,
Bir ölüm vız gelir sevgin uğruna,
Engeller aşarım hasret bağrımda,
Özledim bir tanem ben sana geldim.

Bektaş’ım bu sevgi dillere destan,
Yaşadım sayamam sevdiğim yoksan,
Bu aşkın hecesi harfleri noksan,
Ey güzel ben seni sevmeye geldim.

                                Bekir Yavuz
                          14/ Ekim/ 2012/ Pazar
                             Beyoğlu/ İstanbul

Bekir Yavuz
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Yar.

YAR ...

Yirmi yedi şubat, yıl yetmiş yedi,
İlk gördüğüm anı unutamam yar,
Her manası güzel, o gözlerini,
Cennet bildim nasıl, unuturum yar.

Vatan nöbetine, sen uğurladın,
Sözleştik beklerim demedin mi yar,
Son kez buluşması bu dudağının,
Sarılıp boynuma öpmedin mi yar.

Gidip de ellere yar olmadın mı?
Nöbetleri bana dar ettin ya yar,
Bana emsal olmaz, sümsük birini,
Kendine eş diye seçmedin mi yar.

Ömrümün kırk yılı zehir zemberek,
Enkaza çevirdin beni sen ey yar,
Beyefendi kalır yanında felek,
Şu ömrüm boş yere heba oldu yar.

Altmışı geçiyor baksana yaşım,
Bir gün olsun beni güldürmedin yar,
Sen bu hayattan hiç, ders almamışsın,
Kırk yıl oldu hala, değişmedin yar.

Bektaş'ım kendini, hiç boşa yorma,
Seviyorum demen, yalanmıydı yar,
Olmayan sevgiyi doluya koyma,
Kırk yıldır yaşayan,bir ölüyüm yar.

                                 Bekir Yavuz
                       24/Ağustos /2017/perşembe
                              Beyoğlu/İstanbul.

Bekir Yavuz
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Yarın Geç Olur

Bu gün henüz erken deme,
Sakın yarın geç olmasın,
Aç kalbini bu sevgiye,
Duygularmız yar solmasın

Olmasın hiç elem keder,
Görmeyelim kötü günler,
Seni öyle seviyorum,
Mutlu olsun gel gönüller.

Her şey iyi her şey güzel,
Fazla naz aşığı üzer,
Bu naz sürmez elbet ezel,
Seven gönül çabuk bezer.

Haydi uzat ellerini,
Sevgi ile birleşsinler,
Gönlünü ver şu gönlüme,
Ömür boyu sevişsinler.

           Bekir Yavuz
  28.Aralık.2005.Çarşamba.
       Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Yarınlar Unuttursun Beni Sana

Silinsin hafızandan, hatırlama bir daha,
Silinsin bırak çalışma anımsamaya,
Selamım olmayacak öptüğüm dudaklara,
Unut artık beni, aç kollarını yarına.

Dalgalansın rüzgârda sarı güzel saçların,
Mutlulukla parlasın bahar yeşili gözlerin,
Dünyanın güzelliği, mutlulukları senin,
Sana gelen tüm dertler elemler olsun benim.

O yarınlar canım unuttursun beni sana,
O yarınlar ki versin seni mutlu yuvana,
Silinsin hafızandan hatırlama bir daha,
Silinsin ne olur çalışma anımsamaya.

                         Bekir Yavuz
                     9.Mart.1980.Pazar
                Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Yasak Duygular

Sen damarlarımda dolaşan kan,
Dudaklarımda bir şarkı gibisin,
Sen şafakla doğan yeni bir gün,
Gönlümde yeşeren aşk çiçeğimsin.

Bilirmisin sana olan hasretliğimi,
Seni senden daha çok sevebileceğimi,
Sen anlayabilirmisin içindeki sevdayı,
Sana olan ihtirası yasak aşkımı.

Ben sensizliğin çilekeşi olurum akşamları,
Meyhanede ararım mutluluğu yokluğunda,
Avutmaya çalışır kadehler her yudumda,
Kahrolurum yokluğunda soğuk akşamları.

Hatırla anımsa yaşa yeniden,
El ele dolaştığımız mutlu günleri,
Arzu ile sarılıp seviştiğimiz,
Birlikte tattığımız o yasak duyguları.

                           Bekir Yavuz
              16.Mart.1984.Cuma.
               Rumelihisarı. İstanbul

Bekir Yavuz
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Yemin

Tövbe ediyorum anmayacağım adını,
Bir daha anmayacağım sarı saçlarını,
Anmayacağım bahar yeşili gözlerini,
Unutacağım senin bütün her şeyini.

Sende beni unut yaşama beni bensiz,
Unutmalısın çünkü bu çekilecek çilemiz,
Biliyorum ne sen bensiz nede ben sensiz,
Anla ne olur sevdiğim bu bizim kaderimiz.

Yok böyle yaşamanın hiçbir anlamı
Bak mutluluk sarmış senin kollarını,
Hakkım yok bundan böyle seni sevmeye,
Hakkım yok senin mutluluğunu bölmeye.

Allahaısmarladık tatlı sevdiğime,
Allahaısmarladık yeşil gözlüme,
Allahaısmarladık sarı saçlıma,
Anmayacağım adını asla artık,
Sevdiğime Allahaısmarladık.

                  Bekir Yavuz
       1.Şubat.1979.Perşembe.
1ci.Tak. Hv. Kv. Destek. Üs. Muh. Bl.
               Eskişehir

Bekir Yavuz
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Yeşil Gözlüm

Her taraf kar mevsim kış olsa,
Yapraklar dökülmüş mevsim sonbahar olsa,
Havalar ısınmış mevsim yaz olsa,
Yeşil olur gözler her mevsim ilkbahar olsa.

Yeşil gözlerin en güzeli gözlerin,
Tatlı sözlerin en güzeli sözlerin,
Seninle gezmek en güzeli gezmenin,
Kaşların yay oktur yeşil gözlerin.

Tanrım övmüş yaratmış o yeşil gözlerini,
Sen doldurdun kalbimin bu boş kalan yerini,
Vatana asker lazım çağırırlar bu eri,
Eğer geri dönmezsem ıslatma gözlerini.

Yeşil gözlerinden uzak beklerken teskeremi,
Tanrım ayırmasın seveninden seveni
Kimselere uzatma elimi tutan elini,
Kalbimde saklıyorum aşk denen eserini.

Sesleniyorum sana yeşil gözlü meleğim,
Sana kavuşmaktır benim son dileğim,
Meltem rüzgârları gibi es kalbime göreyim,
Herkes benim gibi mutlu olsun dilerim.

                            Bekir Yavuz
                            1.Nisan.1977
                    Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Yetmezmi

Yıllardır gülmedi yaşlı gözlerim,
Bir kere güldür ne olur Allah’ım,
Mutluluk yaşamak benimde hakkım,
Sunuver gönlüme kalsın Allah’ım.

Yetmez mi çektiğim onca çileler,
Gülmedi bir kere bu yaşlı gözler,
Hasret mutluluğa yaslı gönüller,
Dön bir kez bize de bakıver tanrım.

Geçiyor ömrümün en güzel çağı,
Yeşermedi bir gün olsun baharı,
Aklar düştü beyazladı şaçlarım,
Bunca yıl ağladık yetmez mi tanrım.

                          Bekir yavuz
               30.Kasım.1979.Cumartesi.
                 Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Yıldız Gördüm Düşümde

Bu gönlüm aşk ateşinde,
Sevda yeli var başımda,
Gezer durur hep peşimde,
Yıldız gördüm ben düşümde.

Gülüşünden ilham aldım,
Gözlerinde mana buldum,
Derinliğinde kayboldum,
Yıldız gördüm ben düşümde.

Adı sevgi çiçeği,
Saydım iki heceli,
Düşlerimin meleği,
Yıldız gördüm düşümde.

           Bekir Yavuz
     26. Ekim.2003.Pazar.
       Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Yobaz Sürüsü

Yüreği karalı ağzı salyalı,
Neden yaktın yazar, çizer aydını,
Tarihte evvelin zaten zanlıydı,
Pir sultanı asan yobaz sürüsü.

Kerbela çölünde ehlibeytimi,
Peygamber torunu gönül gülümü,
Muaviye, yezit canlara kıydı,
Ehlibeyte kıyan yobaz sürüsü.

Fetvayı kim verdi inancın nedir,
Asırlardır süren bu nasıl kindir,
Aklın gelişmemiş kuş beyinlidir,
Katillere Hz der yobaz sürüsü.

En son marifetin kanlı Sivas ta,
Otuz yedi canı yakıp ataşla,
Sokak da anırıp tamtam dansıyla,
Aydınları yaktın yobaz sürüsü.

Şeytanı bir yerde aramayınız,
Her gün çevrenizde darda canınız,
Sinsice planlar yapar biliniz,
Aramızda gezer yobaz sürüsü.

Bektaş bu davayı bırak divana,
İnsan olan kıymaz insan olana,
Bizde şirk koşulmaz Hakk yaratana,
Be nursuz suratsız yobaz sürüsü.

                       Bekir Yavuz
         01-Temmuz–2010-Çarşamba.
                 Beyoğlu-İstanbul

Kerbela, çorum, Maraş, Sivas da
insanları katledenleri lanetliyor,
hayatını yitiren canları rahmetle anıyorum.

Bekir Yavuz
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Yok, Tahammülü

Sevgi yok edilmiş saygı firarda,
Hiç bir kulun kula, yok tahammülü,
Anaya babaya bu gün dünyada,
Evladın büyüğe, yok tahammülü.

Kuyruk sırasında, niza patırtı,
Yollarda trafikte, kavga gürültü,
Toplu taşımada balık istifi,
İnsanın insana yok tahammülü.

Gençlere sorarsan çağ atlamışlar,
Saçları jöleli tuhaf haldeler,
Giyim kuşam farklı sorsan modernler,
Bizi beğenmezler yok tahammülü.

Evrim geçirmişler denge bozulmuş,
Tedavülden kalktın, der “moruk yürü”
Diyorum örf adet, diyor “ne imiş”
Bu yılın geçmişe yok tahammülü.

Giyim kuşam ile çok banalmişiz,
Dudak, burun, kulak metal küpeli,
Çağın gerisinde bizler kalmışız,
Gençlerin bizlere yok tahammülü,

Bektaş der ben böyle ileri çağda,
Yaşamak istemem kalsın dünyada,
Tez elden öteye karar hakkında,
Çıksın da gideyim yok tahammülüm.

                       Bekir Yavuz
                 19.Nisan.2011.Salı.
                   Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Yokluğun

Sensizlik hasret dolu,
Yokluğun içerimde,
Serseri mermi gibi,
Saplanır yüreğime.

Bu şehir sancılarda,
Hasrete bağlanamaz,
Yüreğim acılarda,
Sen yoksun dayanamaz.

Şimdi sen o şehirde,
Bir tanem mutlumusun,
Ben hasret çekiyorum,
Sen de çekiyor musun?

Geri gel bir an önce,
Son ver bu acılara,
O sensiz gecelere,
Hasretli yazılara.

         Bekir Yavuz
 10.Temmuz.2006.p.ertesi.
      Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Yokluğunda Geceler

Bir duygu var içimde,
Anlatamadığım,
Bir ihtiras, bir özlem ateşi,
Sensiz bu Erzurum akşamlarında.

Bir gece daha sabah ettim yokluğunda,
Hayalinle yalnız, duygularımla baş başa,
Kulaklarımda çınlıyor, sıcak içten sesin,
İçimi okşayan tatlı gülüşün bir başka.

Sende yaşadın mı canım, hasret dolu bir gece,
Kıvrandın mı sabahlara dek arzu içinde,
Haykırdın mı geceye isyan edercesine,
Öyle bir duygu ki anlatamıyorum işte.

Gecenin korkunç eli, üstüme uzanıyor,
Düğümleniyor heceler boğazımda bir an,
Tan yerleri ağarmış, saatin zili çalıyor,
Sabahı gösteriyor, akrep ile yelkovan.

                           Bekir Yavuz
                  30. Ağustos.1982.p.ertesi
                           Erzurum

Bekir Yavuz
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Yoldaşıma

(AHMET HİCRİ DÖRTKAŞ)
                (URFALI)

Al silahını yürü arkadaşım,
Hürriyet ve Özgürlük savaşında,
Mücadele vererek,
Emperyalizme, faşizme karşı savaşalım,
Taki, kurtuluşa kadar.

                    Bekir Yavuz
                    06.Kasım.1976
               Bahçelievler. İstanbul

Bekir Yavuz
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Yolum Bu Benim

Pir sultanlar gibi çeksinler dara,
Bin defa asınız ah demez dilim,
Ben ikrar kılmışım bu Hakk yoluna,
Muhammed Ali den yolum bu benim.

Asılsam saçımdan Mansurlar gibi,
Hakk yolunda gönül çeker bu gamı,
Derimi yüzsünler Nesimi gibi,
Muhammed Ali de merhemim benim.

Kırklar meydanında semah dönenler,
Birisi Muhammed birisi Ali-m,
Hakk yoluna serrin veren Nebiler,
Muhammed Ali den fermanım benim.

Bir üzüm danesi getirdi Selman,
Kudret den bir eldi şerbet eyledi-m,
Kırkı birden o an oldular bir can,
Muhammed Ali den dolum bu benim.

On iki imamlar budur Hakk yolum,
Mehdi sahibidir ahir zamanın,
On iki hizmetle yürür bu yolum,
Muhammed Ali den ikrarım benim.

Bektaş’ım galu’dan yolu sürerim,
Caferi Sadık dır rehberim benim,
Ben ikrarı evvel, ahir güderim,
Muhammed Ali den canda bu tenim.

                            Bekir Yavuz
                      9.Ağustos.2011.Salı.
                        Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Yolum İle Yolundayım

Kâinatta bir zerreyim,
Dilimdedir bin bir ismin,
Has bahçende gülün benim,
Canı verip alan sensin.

Denizlerde taşan benim,
Deryalarda coşan benim,
Secde eder bu bedenim,
Canı verip alan sensin.

Yağan dolu, yağmur benim,
Gürleyen gök, sema benim,
Ak beyaz kar yağan benim,
Canı verip alan sensin.

Evvel benim, ahir benim,
Dünya yok iken var idim,
Evvel ahir semah döndüm,
Canı veren alan sensin.

Nurun cemalimde benim,
Edep erkân yolun benim,
İnsan denen kulun benim,
Canı verip alan sensin.

İlim, irfan, bilim benim,
Kâbe benim Kur'ân benim,
Hakk Muhammed, Ali dilim,
Canı verip alan sensin.

Yolum ile yolundayım,
Davut benim Musa benim,
Çarmıhtaki İsa benim,
Muhammed, Ali den tenim.

Yazılan söz beste benim,
Has da benim öz de benim,
Güzel gören göz de benim,
Canı verip alan sensin.

Bektaş’ım der ölüm benim,
Cehennemde yansa tenim,
Cennetinde gülen benim,
Canı verip alan sensin.

                Bekir Yavuz
         6.Ocak.2011.Perşembe
            Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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Yüreğimde İç Huzur

Yıllar var ki sakladım, Sol yanımda gizledim,
Bu imkânsız aşkımı, Sana söyleyemedim.
Kalbimde aşk ateşi, Yüreğim de iç huzur,
Öldüğüm o gün yağsın, İncecikten bir yağmur.

Dedim kimse bilmesin, Bir Allah bir ben bildim,
Sevgim dile düşmesin, Ben yalnız seni sevdim.
Dilimde aşk namesi, Yüreğimde iç huzur,
Varsın yağsın kabrime, Damla, damla bir yağmur.

Bir hayaldi gönlüne, Ulaşmak çok zor idi,
Dua edip Rabbime, Aşkla kıldım secdemi.
Kalbim de bir mutluluk, Yüreğimde iç huzur,
Yağsın kabrim üstüne, Abdal ıslatan yağmur.

Hayalini Kalbime, Özenerek nakşettim,
Uzaktan sevmeyi ben, Gönlüme lütuf bildim.
Bulamazsın aşkım da, Ne bir riya ne kusur,
Varsın yağsın üstüme, Ahmak ıslatan yağmur.

Kalbim nasıl titrerdi, Gördüğüm her an seni,
Dökemezdim heceye, Sana olan sevgimi.
Yıllar sonra da olsa, Yüreğimde iç huzur,
Yağsın kabrim üstüne, İnce, ince bir yağmur.

Bektaş seni hep sevdi, Silemedim kalbimden,
Dua ile adını, Bırakmadım dilimden.
İçim de bir mutluluk, Yüreğimde iç huzur,
Bak yağıyor üstüme, Çisil, çisil bir yağmur.

                                           Bekir Yavuz
                                       6. Mart. 2012. Salı
                                        Beyoğlu. İstanbul

Bekir Yavuz
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