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.isterim
İSTERİM
Kabıma sığamam özüm nar olur
Üzüldüğüm kadar üzmek isterim
Şifreler çözmekten yürek yorulur
Kahpe tuzakları sezmek isterim
Kırk yıldır servetin harcadı vatan
Gelecek aşkıdır burnumda tüten
Ayağa bağ oldu vatanı satan
Ayak bağlarımı çözmek isterim
Yaşım altmış üstü bedenim çürük
Gücümü yitirdim yüreğim buruk
Ezelden ebede neslimiz yörük
Sınırdan Afrin'e sızmak isterim
Türlü milletlerden ordu kurulmuş
Pe ye de, ye pe ge orda kurulmuş
Son model silahlar elde kurulmuş
Düşmanın başını ezmek isterim
Çepeçevre sarmış dört bir yanımı
Hergün biraz daha sıkar canımı
Kahpece sızarak döker kanımı
Soysuz mezarını kazmak isterim
Güney sınırımda bitler oluşur
Salyaları akan itler dalaşır
Siyonist piyonu botlar dolaşır
Haçlı oyununu bozmak isterim
İçim kıpır kıpır çokçadır neden
İstikbal istiklal hakçadır neden
Kaslarım inceldi sıskadır beden
Vatanın aşkıyla yazmak isterim...
Ocak 2018. Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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15 Temmuz Ankara
Ses duvarını aşıp uçuldu tepelerden
Şaşırdı bütün millet gerildikçe gerildi
Kükreyen aslan gibi çıkıldı hanelerden
Başka boyuta geçip vatana can verildi
Polatlı'dan başkente tanklar yola çıkmıştı
Yiğit kahramanlarca yolda önü kesildi
Ankara kararlıydı darbelerden bıkmıştı
Fırtına boran olup tüm yönlerden esildi
Hainler ilk olarak emniyete saldırdı
Atılan ilk bombayla çokça şehit verildi
Özel harekat timi helikopter kaldırdı
Hain başı gözleri o noktaya çevrildi
Bombaları yükleyip ihanete uçtular
Hain pilotlarına koordinat geçtiler
Meclis Saray Emniyet vazifeye koştular
Pervaneli namlular hainliği seçtiler
Ankara neler gördü gece karanlığında
Nice zırhlı araçlar yüreklerle devrildi
Halkın kafası netti Vatan yarenliğinde
Birlik beraberlikte hak yoluna evrildi
Yapılacak işlerde başka seçenek yoktu
Darbelerin içinden halk darbesi seçildi
Tanıdıktı bu yemek darbeye karnı toktu
Vatan Bayrak aşkına taze şerbet içildi
Uçakların kalktığı hain merkez sezildi
Mürted hava alanı, çepeçevre sarıldı
Vicdansız yürek bile sala ile ezildi
Mangal yüreklilerle tüm cepheler yarıldı
Tereddüt yoktu artık güç kaynağı bellendi
Allah Allah sesiyle yerler gökler inledi
Meczup elebaşılar dellendikçe dellendi
Sonu gelen darbeci salasını dinledi
Evliyalar fışkırdı milletin sinesinden
Kıyama durmak için seccadeler serildi
Çokça ders alınmıştı ermişler nüvesinden
Ecdattan ilham ile nice canlar verildi
Kutlu yola çıkıldı Hacı Bayram Veliden
Cennete giden yoldan şehadetlik seçildi
Hain başı çıldırdı farkı yoktu deliden
Takkesi yere düştü kel ortaya saçıldı
Sapık kurşun askerler kodeslere tıkıldı
Hak hukuk adaletle apoletler söküldü
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Benzeri var mı diye mazimize bakıldı
Başarmanın tek yolu feraset ve akıldı
Tarih boyu olmadı böyle bir seferberlik
Gece karanlığında hain eller kesildi
Böylece sağlanmıştı birlik ve beraberlik
Hiç inmemek üzere Bayrak arşa dikildi
Bin nasihate bedel musibettir yaşandı
Gafletle uyuyanlar uyandı silkinerek
Cumhurun iradesi Ankara'ya taşındı
Hainlerin sonunu seyrettik tiksinerek...
Bülent ARKAN 31.12 2016
Bizlere özgürce yaşayabileceğimiz bir vatan bırakan tüm geçmişimizin ve özelliklede bu
vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin mekanları cennet olsun.
Bülent Arkan
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15 Temmuz Büyük İhanet
Üç yaşına bastı büyük ihanet
Hala uykudalar mirasyediler
Mil çekili göze herşey kehanet
Ciğer murdar diyor küskün kediler
Sökük yen içinde kırık kol ayan
Takkeli diyor ki inkar et dayan
Zındıklar inkarda yalandır beyan
Zindan müebbeti verdi kadılar
Mağduru oynayan tali aymazlar
Aleni durumu hala görmezler
Nedeni niçini zinhar sormazlar
Süpürgeden medet umar cadılar
Deve kuşu olma aleni sırla
Eğer aklın yoksa vicdanı zorla
Gözlerinden önce nefsini körle
Rehberin olmasın hain adiler
Lanetin böylesi görülmemiştir
Hak ceza idamdır verilmemiştir
Hainlerin boynu burulmamıştır
Onlar ki yüzlerce canı yediler...
Bülent Arkan
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15 Temmuz Destanı
15 Temmuz Destanı
Yıl iki bin on altı Temmuz'un on beşiydi
Ağlamaklı bulutlar birbirine sarıldı
Gökyüzü kızarmıştı bu da neyin nesiydi
Çirk'ini taşımaktan kara bulut yoruldu
Sessizlikle sakinlik bozuldu birdenbire
İhanet yağıyordu gerek yoktu tabire
Soysuzun ihaneti tak dedirtti sabıra
Tankla topla uçakla haşhaşiler görüldü
Abdestini alan zat koştu vatan cengine
Şahadet pahasına su taşıdı yangına
Hiç birisi bakmadı dini ırkı rengine
Millet ferasetinden hain düşman büzüldü
Çalınan uçaklarla tüm sessizlik bozuldu
Mermi giren bedenden şehit kanı süzüldü
Dirençler kırılmadı şanlı tarih yazıldı
Mermiyi sıkan eller karanlığa gömüldü
Kendi uçaklarımız tepemde döndü durdu
Cehenneme çevirdi şu bizim güzel yurdu
Vicdansızdı haçlılar nice kahraman vurdu
Direndikçe direndik defterleri dürüldü
Yüreklere kazındı on beş temmuz destanı
İki yüz atmış şehit binler gazi kervanı
Böylece kurtardılar bu güzelim vatanı
Haşhaşi derdest oldu kelepçeler vuruldu
Dünyaya örnek oldu Türk'teki mangal yürek
Tekrar etmesin diye kökünü kazmak gerek
Bir bir toparlanarak kodese tıkmak gerek
İşte tam da bu yüzden inlerine girildi
Milletin tırnağıyla tünelleri kazıldı
Dehlizden çıkarılıp diz çöktürüp dizildi
On beş temmuz destanı işte böyle yazıldı
Milletin vicdanında darağacı kuruldu...
Eylül 2016 ...Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Acıyor Şuram
Galiba ahirzaman
Haller garip haller yaman
Talan üstünde talan
Yalan içinde yalan
Hem de kuyruklu yalan
Acıyor şuram
İsrafa devam
Çöplükte dağam
Aman Allahım aman
Lokmalar haram
Kanıyor yaram
Acıyor şuram
Gerilmiş ortam
Kurulmuş oltam
Tutulmuş köşem
Mahvolmuş yaşam
Her şey toz duman
Acıyor şuram
Yaşamak dünmüş
Yanlışlar yönmüş
İnsanlık ölmüş
Ocaklar sönmüş
Deriler gönmüş
Yürekler sünmüş
Acıyor şuram
Gençlik nahoşmuş
Beyni uyuşmuş
Hapları yutmuş
Ümit kaosmuş
Aklı sarhoşmuş
Sokağa koşmuş
Ne yapsan boşmuş
Acıyor şuram...
Nisan 2017.
Bülent Arkan
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Acz-ı Beşeri
Acz-ı beşeri varsa âheng şakülü kayar
Dirayeti kaybeder beyhude cehdi koyar
Umudu var olanlar dirayet evlâ sayar
Dirayet sayesinde cedid evsafı bulur...
Bülent Arkan
ACZ-I BEŞERÎ: İnsanın acizliği, güçsüzlüğü.
ÂHENG: Uygunluk ve düzen.
CEHD: Çalışma, çabalama.
CEDİD: Yeni.
DÂD-I HAKK: 1. Allah vergisi.
DİRAYET: Zekâ, iktidar, beceriklilik.
EVSAF: Vasıflar, özellikler.
EVLÂ: Birinci, başta gelen. En iyi.
Bülent Arkan
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Açık Ettim Gizlerimi
AÇIK ETTİM GİZLERİMİ
Yine daraldı gönlüm
Toprak altında bebe
Zulüm üstüne zulüm
Sol yanım ebe
Sağ yanım sobe
Galiba bozuldu ritim
Çırpınıyor kalbim
Acılar, acılara gebe
Savaş içinde savaş
Dünya kan revan içinde
Çoğu kaybetmiş yolu
Her yer mülteci dolu
Telaş içinde telaş
En vahşi yaratık insanmış meğer
Bu günlerde yok satıyor
Bir gramlık vicdan
Milyarlara eşdeğer...
Dayanmaz oldu yüreğim
Her yerde elem keder
Hayırlı haber yokmuş
Kapadım gözlerimi
Bacak gövdeden kopmuş
Kulağım hepten heder
Sızlattı dizlerimi
Açık ettim gizlerimi...
Ağustos 2017 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Afrin'e Uzandık Zeytin Dalıyla
AFRİN'E UZANDIK ZEYTİN DALIIYLA
Yola revan oldu kahraman ordum
Mazluma uzanan zeytin dalıyla
Tek amacı vardır mazluma yardım
Afrin'e uzandık Türk'lük şanıyla
Bütün dünya ile temas kuruldu
Terör yuvaları gökten vuruldu
Terör ordusuna hesap soruldu
Yerle yeksan ettik Türk'lük namıyla
Kara birlikleri dağ taş geziyor
Bölgeye her yönden geçip sızıyor
Nerde cani varsa başın eziyor
Mehmedim bölgede asil kanıyla
Mehmede güç kuvvet versin Allah'ım
Düşman direncini kırsın Allah'ım
Mazlum yarasını sarsın Allah'ım
Mehmedimi korusun kanı canıyla...
Yirmi Ocak 2018 Bülent ARKAN
Allah kahraman evlatlarımızın yardımcısı olsun.
Bülent Arkan
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Ah Şu Bencillik
Biz olmak kolay değil bize ben benler gerek
Biz kabının içini binlerce ben doldurur
Birlik mayası için evliya enler gerek
En dahi ben ben ise cep için bin öldürür
Ahvalimiz ayandır gizlimiz saklımız yok
Menfaat yandaşlığı azınlık besliyor çok
Açların ağzı kokar ser'lerinse karnı tok
Sen benler vuruşurken ser nefsini güldürür
Toplumsal mutabakat bizleri birleştirir
Bizcilik galip gelir benciyi eleştirir
Benciyi eleştiren hakkınca bölüştürür
Hakkınca bölüşen halk istikbalin sürdürür...
Bülent Arkan
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Ahir Zaman
Ahir zaman geldi yozlaştı insan
Ne ibrahim kaldı ne de İsmail
Bencilliğe düştük haller perişan
Sûr'a üflemeye hazır isrâfil...
Bülent Arkan
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Ahval
AHVAL
Ahval melanet ise sebebi cehalettir
Alim dahi cahilse istikbal emanettir
Rehber sahte alimse akıbet felakettir
Sahte alim şerrinden bizi koru Allahım...
Bülent ARKAN.01.03.2019
Bülent Arkan
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Ahvalimiz
AHVALİMİZ
Eminim çoğumuz özler maziyi
Eller kollar bağlı geri dönemez
Sanal alem sunar cepte geziyi
Sırrımız aleni kimse sinemez
Sofralar sergide ulu ortadır
Açlıktan bihaber vicdan küftedir
Sözlere inanmam çoğu yaftadır
Görsele aldanan asla onamaz
Bebeden dedeye ekranda gözler
Kulağı tırmalar metalik sözler
Küfüre argoya kızarmaz yüzler
Canlar cananına sevgi sunamaz
Sohbetler uzaydan yankılı oldu
Ekranın yüzünden muhabbet öldü
Gözler kan çanağı gönüller soldu
Yürekler yangında suya kanamaz...
Bülent Arkan 12.01.2019
Bülent Arkan
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Akar Şelalen
Her doğan gönlünde bir aslan yatar
Büyüme arzusu burnunda tüter
Sevdanın ritmiyle yüreğin atar
Umuda yolculuk başlar hayalen
Deli mavi hayal düşer aklına
Gıptayla bakarsın gebe yüklüne
Bir güzellik gelir konar şekline
Yeni nesil doğar büyür sülalen
Kanadın çırparsın doruğa doğru
Kendinden geçersin açarsın böğrü
Her şey yolundaysa yok ise ağrı
Zirveden bakarsın yerde el alem
Takvim yaprakları su gibi akar
Ruhun daraldıkça gönül ah çeker
Közünün üstüne yıllar su döker
Ümitler küllenir serde mealen
Kibir ırmağından doldunsa yandın
Depreme dayanmaz yıkılır bendin
Kibrini terk edip engine indin
Zirveden aşağı akar şelalen...
Bülent Arkan
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Akdeniz Kıyıları
Sahilden denizi seyrettim bugün
Sırtımdaki meltem yüreğe aktı
Bir başka oynaşta dalgalar bugün
Depreşen anılar içime çöktü
Gün batımınıdayım elimde dürbün
İmdat diyor sanki yosunlar vurgun
Kimi can derdinde kimisi sürgün
Kumsalda çürüyüş içimi yaktı
Kızıla bürünmüş gökteki bulut
Güneş kayboluyor ışığı soyut
Fişekler fışkırmış patlamış barut
Yorulmuş dalgalar içimi burktu
Altın sarısıydı yakamozları
Oynaşır gibiydi deniz kızları
Yitip gitti güneş söndü okları
Dolunay savkınan içini döktü...
23.02.2014
Bülent Arkan
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Akıbet
AKIBET
Kimler geldi geçti yalan dünyadan
Şimdi neredeler gören var mıdır
Hepimiz memnunuz tatlı rüyadan
Yaşanan gerçekte sanal yar mıdır
Sanal sefa süren günü gün etti
Nefse esir olan vitrinde et'ti
Sükseli yaşadı sanmayın yetti
Yaşanan zarar mı yoksa kar mıdır
Kimi yaratana gönlünü verdi
Mevlana misali gönüller derdi
Onlar için vuslat topraktı yerdi
Vuslata erene mezar dar mıdır
Vakti gelen derin uykuya daldı
Ruh uçuşa geçti bedenler kaldı
Makam araçları tahtadan saldı
Akıbet nur mudur yoksa nar mıdır...
Nisan 2018 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Akıbet 1
AKIBET 1
Akıbeti bilmeden
Koşturup durduk
Bazen yorulduk
Bazense yorduk
Buraya kadar dendi
Çizgide durduk
Hayaller kurduk
Olmadı
Diplere vurduk
Engebeli yaşamıştık
Üzüm olmuştu koruk
Son deme yaklaşmıştık
Mazimiz hepten buruk
Atiye meylettik
Çok dar bir kovuk
Kovuğa öykünüp küçüldük
Kırışarak büzüldük
Büzüldükçe üzüldük
Sırma saçlar döküldü
İnce beller büküldü
Ana bellek söküldü
Hafızalar silindi
Son durağa gelindi
Aktık aktık durulduk
Koşturmaktan yorulduk
Akıbet mi dediniz
"Nasip olursa"
Bir tutam pamuk
Üç metre kaput
Tahtadan tabut...
Mayıs 2018 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Aklını Arıyordu
Bir gün bir adam
Kendini aradı sokaklarda
Her sokağa girdi
Her deliğe baktı
Bulamadı
Bakkala sordu
Deccala sordu
Bulamadı kayboldu
Sonra
Tüfeklinin önünde durdu
Orası karakoldu
Polise sordu
Polis kimlik sordu
Adam
Ortaya bir kimlik koydu
Polis kimliğe baktı
Eğildi adama baktı
Aranan adam buydu
Polis durumu çaktı
Adamı alıkoydu
Adam çok haklıydı
Aklını arıyordu
Yok aslında
Hakkını arıyordu
..ocak 2016
''Adam düşünür, kendini ararken aklı, düşüncesi çalındı ve /veya tutuklandı aklını
kaybetti. Her yeri aradı bulamadı, bilinç altı onu olması gereken yere götürdü, haklıydı
aklını ararken aslında hakkını arıyordu '' diye bir ipicu versem. İyi günler dilerim,
aklımıza mukayyet olalım.Aman ne olur ne olmaz.
Bülent Arkan
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Aksakallı Erleri "dirilişin Beyleri"
AKSAKALLI ERLERİ "DİRİLİŞİN BEYLERİ"
Biz seninle büyüdük Yaradan'a hamdolsun
Mazlumları koruyan nizamın daim olsun
Süleyman şah balası mekanın cennet olsun
AKSAKALLI ERLERİ "DİRİLİŞİN BEYLERİ"
Ertuğrul'un hayatı yeni nesle öğüttü
Dirilişin merkezi ilk yerleşim Söğüt'tü
Osman beyi büyütüp kahramanca eğitti
AKSAKALLI ERLERİ "DİRİLİŞİN BEYLERİ"
Küçücük bir obadan Devletimizi kurdu
Alpleri birleşerek oldu kocaman ordu
Bize armağan etti bu eşsiz güzel yurdu
AKSAKALLI ERLERİ "DİRİLİŞİN BEYLERİ"
Dünyaya örnek olan medeniyet merkezi
Özgürce yaşatarak eşit kıldı herkesi
İslamiyeti yaydı şanlı ordu fırkası
AKSAKALLI ERLERİ "DİRİLİŞİN BEYLERİ"...
Bülent ARKAN .....08.11. 2018
Bülent Arkan
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Alev Alev Yakışın
Rüya mı gerçek midir farkına varamadım
Uzaklardan izledim gülünü deremedim
Engellere takılıp murada eremedim
....Hayalimi süslüyor kalp gözüyle bakışın
....Yüzümü al al etti alev alev yakışın
Derinine daldığım gözlerin ne güzeldi
Gülüşünle endamın her şeyiyle özeldi
Gönlümdeki hasretlik sanma sakın azaldı
....Hayalimi süslüyor kalp gözüyle bakışın
....Yüzümü al al etti alev alev yakışın...
Bülent Arkan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Allah Rızası
ALLAH RIZASI
Gün doğar gün batar ömür zararda
Zararın bedeli bilinir değil
Nefs peşinde koşan akıl firarda
Mazinin izleri silinir değil
Hesap defterleri eksi bakiye
Kimi gerçek usul kimi takiye
Takiye olur mu yüce Baki'ye
Handaki ikamet kalınır değil
Münafık hayatı reva görerek
İslamın bağından ürün dererek
Menfaate uygun şekle girerek
İreme yolculuk olunur değil
Allah için güzel şeyler yapmadan
Su-i zandan uzak Hakk'a tapmadan
Gönül gözü açık gözle bakmadan
Yaradan rızası alınır değil...
16.01.2019.Bülent ARKAN
Bülent Arkan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Altıncı Duyu
Aylardan Ağustos
Suya hasret toprağın dudakları çatlak
Ağustos böcekleri duada
Solgun yaprağın gözü bir damla suda
Çatlağın derinliğinde tevekkül
Çatlak dudakta tefekkür
Kokusunda teşekkür olacak
Bitkiler suyun içecek
Serpilip büyüyecek güneşe doğru
Güne bakanlar güneşte demlenecek
Arılar son çiçekleri toplayacaklar
Tomurcuğa hazırlanacak kasımpatılar
Stok yapacak karıncalar
Peteğe giz dökecek arılar
Daneye dönüşecek kundaktaki süt darı'lar
Toprak kokusu
Aşk kokusu gibidir
Misafirine ikram ettiği mis
Yaradanına beslediği histir
Yağmur ve toprak
Toprak suya kuyu
Su canlıya can suyudur
Toprak ana gibidir
Yar gibidir
Toprak insanın soyudur
Gönül gözünde öz duyudur...
Bülent Arkan
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Amber Çiçeği Açsın
İkinci baharımsın mevsim kışa dönse de
Kış çiçeğim gibisin burnumda rayihasın
Son demin gerçekliği geçen ömre yansa da
Dilimdeki pelesenk kalemde layihasın
Amber çiçeği açsın yüreğin derininde
Meltemin kanadında uçuşsun misk-i amber
Derviş bohçan açılsın iremin serininde
Şefaat makamında kucak açsın Peygamber...
Bülent ARKAN....Nisan .. 2020
Rayiha...........: Güzel, hoş koku
Pelesenk........: Sıkça tekrar edilen söz
Layiha...........: Bir konuda görüş dile getiren yazı
Miski amber ..: Eşi benzeri olmayan güzel koku
Bülent Arkan
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Anlatamadın
Düşünmek midir suçum diye düşündüm
Galiba yeni bir suç daha işledim
Kapadım gözlerimi
Tıkadım kulaklarımı
İnim inim inledim
Kendimi dinledim
Ne yapsam bilemedim
Düşünmeden edemedim
Aklımda yer tutmuş besbelli
Göz görmüş
Kulak duymuş
Beyin kaydetmiş
Silinmiyor ki netameli
Herkeste var delikli tokmak
Bir ben miyim ki ahmak
Hedefim huzur bulmak
En uygunu aramak
Görmek istediğimi görmek
Duymak istediğimi duymak
İşine gelene kucak açmak
İşine gelmeyenden kaçmak
vs. vs. İstedim
Denedim, edemedim
Kalemi kırdım dilim susmadı
Dilim sussa kalem takmadı
Beyin düşünmekten bıkmadı
Bir karar verdim
Otluğun biletini kestim
Trene atıp gönderdim
Elime klavyeyi aldım
Parmağa geçti nazım
Yüzeysel görmezsem dibini kazdım
Gece gündüz demedim
Her konuda yazdım
Bazen methiye dizdim
Bazen de kızdım
Perdeyi araladım
Dışarıya baktım
Çevreyi sorguladım
Hiç bir fark bulamadım
Galiba boşa çabaladım
Tekrar tekrar düşündüm
Yeni suçlar işledim
Suçlarımdan beslendim
Demeden edemedim
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Hasta yüreğime dedim ki
Sen anladın yüreğim
Fakat anlatamadın...
Ocak 2017.. Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Anne
Dokuz ay karnında beni taşıdın
Kimbilir ne çektin neler yaşadın
Daha cenin iken beni okşadın
Sancılar çekerek doğurdun anne
Hakkın ödeyemem bende hakkın çok
Sana ulaşmaya artık çare yok
İnan ki hasretlik yüreğimde ok
Sen beni sevgiyle yoğurdun anne
Gece uykundayken beni dinlerdin
Sesimin tonundan derdim anlardın
Mızıldandığım an koklar sarardın
Beni kem gözlerden korurdun anne
Bir yudum suyunu bensiz içmezdin
Çokça sevecendin kem söz etmezdin
Hatalar yapsam da bakar görmezdin
Sen hep bizim için yoruldun anne
Olmazı istesem olmaz demezdin
Yorulup üşenmek nedir bilmezdin
Bana yedirmeden kendin yemezdin
Neyi istemişsem bulurdun anne
Çok kızdırsam bile kaşın çatmazdın
Beni uyutmadan asla yatmazdın
Özün sözün birdi hata yapmazdın
Ben uyurken sessiz solurdun anne
Bizler için her dem dua ederdin
İçin kan ağlarken bize gülerdin
Derdimi hisseder deva dilerdin
Daha konuşmadan duyardın anne
Baharda derede asma budardın
Koca tarlamızda sebze sulardın
Koşa koşa gider üzüm toplardın
Sen güneş doğmadan doğardın anne
Dedikodu nedir asla bilmezdin
Açlıktan ölsen de haram yemezdin
Kimsenin malına gözün dikmezdin
Herkesi şefkatle sarardın anne
Geceleri sana uyku haramdı
Herkesin yarası senin yarandı
Vaktim yok demezdi arar sorardı
İşten işe uçar konardın anne
Odun ateşine yemek koyardın
Közünü toplayıp ütü yapardın
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Peynir,yoğurt,yağı kendin yapardın
Kendinden geçince sızardın anne
Onlarca dönümde tütün dikerdin
Dolaman evlekte bostan ekerdin
Nerede iş varsa orda biterdin
İş senden kaçsa da arardın anne
Damda iki inek avluda kuzu
Altını temizle iş dizi dizi
Yorgun yolak gelir okşardın bizi
Kova kova sütü sağardın anne
Çok işler becerdin taşıma suyla
Külü kaynatırdın deterjan güya
Hiç de üşenmezdin yumuşak huyla
Dağ gibi çamaşır yıkardın anne
Tavana dek yufka yapıp yığardın
Her öğün öncesi onu tavlardın
Bağdan yaprak derip sarma yapardın
Sofraya emeği koyardın anne
Yirmi eşek yükü otu toplardın
Semere kaldırıp yükü yüklerdin
Otları avluya saçıp sererdin
Hayvanları böyle doyurdun anne
Besledin büyüttün bizi okuttun
Bizle uğraşırken kendin unuttun
Yazın yetiştirdin kışa kuruttun
Çok nefes harcadın boğuldun anne
Bizleri everip yolcu eyledin
Ne zaman gelirler diye bekledin
Hasretlik derdini derde ekledin
Yine de ses etmez korurdun anne
Kötü söz edene cevap vermezdin
Cahilin sözüne gülüp geçerdin
Kimsenin ardından söz söylemezdin
İçinden üzülür dolardın anne
Amansız hastalık yıktı bünyeni
Mezarın taşına astı künyeni
Hepimiz yürekten özledik seni
Sen ki bizler için onurdun anne
Ne yazık kıymetin bilememişiz
Gönlüne yeterli girememişiz
Kaybedince seni çok özlemişiz
Eminim cennete kuruldun anne...
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Mekanın cennet olsun.
12.05.2017.
Bülent Arkan
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Araf
Gün batımı belirdi bulut içinde resmin
Uzattım ellerimi söküldü tırnaklarım
Beyhude seslenişte dilimde dondu ismin
El ayağım tutuldu yakıldı parmaklarım
Varla yok arasında gözden kayboldu araf
Gündüz geceye düştü karardı her bir taraf
Ruhumu hüzün sardı huzur demim bertaraf
Kirpik çağlayanımdan döküldü ırmaklarım
Cennetimi düşlerken el veriyor cehennem
Tümünü harcamışım kalmadı bir bahanem
Gözüm açık giderim aydınlığım şahanem
Göz pınarım kurudu çekildi sulaklarım...
Bülent Arkan
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Araftayım
Geçmişimi düşünürken geleceğimi gördüm rüyamda,
Sol tarafımda geçmişimi, sağımda geleceğimi gördüm.
Yağlı bir urgan germişlerdi cennetle cehennem arasına,
Aralıklı atılmış kör düğümlere basarak ilerledim Araf'ta.
Solumda günahlarım,sağımda sevaplarım göründü,
Annem çıkageldi sağıma, birden melekliğe büründü.
Ne zaman soluma yalpalasam melek tuttu elimden,
Tam düşmek üzereydim ki, beni yakaladı belimden.
Haykırarak uykudan uyandım ki odamda yataktayım,
Geleceğime yön çizdim, yapabilirmiyim ki,meraktayım.
Ben çoktan uyandım amma, beynimle hala rüyadayım,
Nerede olduğumu bilmiyorum, Sanıyorum ARAFTAYIM...
Sanıyorum ARAFTAYIM.
12,11,2014
Bülent Arkan
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Armağan Akman
Yiğitler diyarı Yatağan'ımdan
Şehadete ermiş Armağan Akman
Yol alıp cennetin ilk sapağından
Hakk'kına kavuşmuş Armağan Akman
Vatanı uğruna dökülmüş kanı
Avuç açmış bekler resulüm seni
Bedeni sıcacık terliyor teni
Peygamber komşusu Armağan Akman
Milletim karşında selama dursun
Allah ailene sabırlar versin
Silah arkadaşın hesabın sorsun
Ruhun huzur bulsun Armağan akman
Vatan Bayrak için göğsünü gerdin
Sen ki bizim için canını verdin
Seksen milyon kalbe gönüle girdin
Hakkını helal et Armağan Akman...
04.03.2020.. Bülent ARKAN
Mekanın cennet olsun şehidim.
Bu Vatan bizlere sizden ARMAĞAN
Ruhunuz sadolsun Armağan Akman
Bülent Arkan
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Aşık Veysel Sağ Olsaydı
Aşık Veysel sağ olsaydı...
SEN BÜLBÜLSÜN, BEN DUT MUYUM
Havva ana, Adem baba
Hiç farkı yok, aynı ata
İnkar etmek olmaz kat'a
Sen dikensin, ben gül müyüm?
Cennet bahçe dalda elma
Söylendi ki sakın çalma
Cenneten ki, ilk kovulma
Sen elmasın, ben dal mıyım?
Çıplak geldi bu dünyaya
Yaprak giysi o Havva'ya
Şeytan girdi tam araya
Sen sürgünsün, ben hür müyüm?
Onlar kuldu, Dünya handı
Çıplak ayak çok yol aldı
İnsan nesli maya saldı
Sen hamursun, ben su muyum?
Aslımız bir neslimiz bir
Özümüz bir sözümüz bir
Dergahlarda pirimiz bir
Sen alevsin, ben mum muyum?
Aç kulağın beni dinle
Kırık kolu kapa yenle
Ayrı koyma, beni senle
Sen dolusun, ben boş muyum?
Altı üstü handa yolcu
Çok yakındır iki ucu
Gidiyoruz kardeş bacı
Sen avcısın, ben av mıyım?
Farkeder mi dişi erkek
Kimi baskın kimi ürkek
Üstünlüğe var mı gerek
Sen şahbanu, ben şah mıyım?
Ayrı yola etme meğil
Kimse senden üstün değil
Duvar örme kuru çağıl
Sen ustasın, ben taş mıyım?
Beraberce çıktık yola
Türlü yükler taktık kola
Ara sıra verdik mola
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Sen ayaksın, ben baş mıyım?
Suda ortak kuyumuz var
Türlü türlü huyumuz var
Kim bahtiyar kim ahu-zar
Sen kurusun, ben yaş mıyım?
Bırakalım huyu suyu
Hepimizde var beş duyu
Korkma korkak almaz oyu
Sen sandıksın, ben rey miyim?
Böyle gitmez ömür boyu
Gidilen yer dipsiz kuyu
Ne durursun topla toyu
Karar sende, ben bey miyim?
Bin yıl olmuş akrabalık
Dostça yüzmüş çayda balık
Kutlu yolda olmaz çalık
Sen mevtasın, ben sal mıyım?
Hepimizde var bu ağrı
Etmeyelim ayrı gayrı
Her yiğidin tadı ayrı
Sen acısın, ben bal mıyım?
Ağırdır yük omuzlarda
Vicdan yoktur domuzlarda
Yürek yangın millet nar'da
Sen atsın da, ben nal mıyım?
Keskin sirke zarar verir
Yavaş yavaş küpler erir
Bir gün gelir küp delinir
Sen sirkesin, ben küp müyüm?
Heves etme mülke mala
Kim kazanır kime kala
Kalan bir gün duyar sala
Sen bakisin, ben ruh muyum?
Unutma ki Allah celil
Yetecektir bunca delil
Ordumuzda çoktur cemil
Sen fıratsın, ben nil miyim?
Mazeretler keyfe keder
Kim vatanın heder eder
Birgün gelir seyri sefer
Sen yerlisin, ben el miyim?
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Aynı kültür aynı hedef
Kimi halef kimi selef
Var yok diye etmem esef
Sen abasın, ben çul muyum?
Topumuzu yaratan var
Kimi irem kimine nar
Hepimizin yüreği dar
Sen yolcusun, ben yol muyum?
Derdin nedir söyle bana
Döksün için canan cana
Dertleşmek var kana kana
Sen bülbülsün, ben dut muyum? ...
Sanırım böyle seslenirdi.
OCAK 2016. Bülent ARKAN
Dost kalemler.
Kavim kavim Yaratan O
Saçsız başı taratan O
Gaybı çölde aratan O
Sen Tanrısın, ben kul muyum? Mustafa Bay, ZEYBEK HOCA'
Uyan artık, yetti gayrı
Farkı yok ki neden ayrı
Gel çıkalım şu bayırı
Sen teksin de ben çok muyum..........Bülent BAYSAL
Bülent Arkan
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Aşk Cazibesi
AŞK CAZİBESİ
Güzel nedir diye sordum özüme
Özüm cevap verdi aşk hazinesi
Gözlerim fır döndü nerde hazine
Dilim kelam etti göz nişanesi
Çevreye bakınıp güzel aradım
Yüreğe gönderip aşkı taradım
Yürek dile geldi oldu muradım
Dedi ki güzellik aşk cazibesi
Sonra da çirkinlik düştü aklıma
Gözümü gezdirdim gizli saklıma
Aynaya uzanıp baktım şeklime
Gördüm ki çirkinlik göz bahanesi...
23.02.2019.Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Atmaca Ve Ben
Kızılırmağın serin sularının
kıvrıla kıvrıla aktığı
Kuytu köşelerine çör çöp bıraktığı
Bir dönencenin kıyısında
Oltamı atmış sazanın oltama takılmasını bekliyorum
Karşı kıyıda bir kayanın doruğuna yerleşmiş
Çevreyi gözetleyen bir atmaca
Gözleri bir sağda bir solda
İki avcıyız zulada
Ne farkımız var birbirimizden deyip iç geçiriyorum
Birden bire kanatlarını esnetmeye başlıyor atmaca
Hızla yöneliyor hedefe
Tekrar havalanınca gördüğüm
Atmacanın pençesinde bir serçe
Atmacayla ne farkımız olduğunu o zaman anlıyorum
Atmaca doğal bir avcı, bense tuzakçıyım
Topluyorum tası, tarağı, oltamı
Bir canlıyı avlamak için
Başka bir canlı solucanı
Oltamın iğnesine taktığım için,ben benden utanıyorum...
Bülent Arkan
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Ay Fersiz Bugün
AY FERSİZ BUGÜN
Gözüm gökkubbede ışığın arar
Bekledim gelmedi toy yarsız bugün
Yürek gam içinde aşığın sorar
Vuslatı bekleyen bay sırsız bugün
Kendimi dinlerim sessiz derinden
Sol yanım yarılır orta yerinden
Volkan püskürüyor ateş harından
Ahvalim aleni tay arsız bugün
Dinlemez kimseyi kulaklar sağır
Yürekten muzdarip ağrıyor bağır
Ya sen gel ya da tez tabibi çağır
Tenimi sulayan çiy ersiz bugün
Hafızam yerinde deşer anımı
Med cezir hallerim düşler dünümü
Göze mil çekilir görmez önümü
Efkarlı inleyen ney narsız bugün
Damağım kurumuş dilimde pelte
El ayak çaresiz yaramaz halta
Vücut lime lime sanırsın şilte
Aşka kapı açan say yersiz bugün
Maziden hatıran teselli vermez
Zavallı yüreğim sevgisiz gülmez
Ayrılık tatmayan halimi bilmez
Kevkeb bulut ardı Ay fersiz bugün...
01.02.2019... Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Ayan Beyan
Kimler geldi geçti şu dünyadan
Bazısı uyanıktı, bazısı uyur gezer
Bazısı da ömür boyu uyuyan
Her katarda bir lider
Sürüklenip gidiyor kervan
Kimi sır küpüdür
Kimi anadan üryan
Yelkovan at koşturur
Akrepse yayan
Biri dursa diğeri devam eder
Dönüyor devran
Uyan yüreğim uyan
Geriye dönüş yoktur
Uçuyor zaman
Herşey ayan beyan...
Şubat 2017...Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Ayrılık
Ayrılık nasıl bir şey acaba düşündün mü sen?
Bitkinin meyvelerini ham koparmaktır ayrılık.
Hani taze bir yaprak koparya koca gövdeden,
Kopan yaprağın gerisindeki gözyaşıdır ayrılık.
Hani ilk baharda bir filizi kırarsınya düşünmeden,
Gövde sezsiz çığlıkla nara atar ya hani derinden,
Haniya sızım sızım sızarya yaralanan bedenden,
Canlıların özsularıyla için için ağlamasıdır ayrılık.
Hani bazen ağlamaklı olur ama ağlayamazsınya,
Hani bazen boğazın düğümlenir konuşamazsınya,
Hani büyük fırtınalar öncesindeki sessizlik varya,
İşte o derin sessizliğin,fırtınaya dönüşüdür ayrılık.
Hani seni senden alan yoğun duyguların vardırya,
Hani zıplayıpta geçemediğin derin bentler vardırya,
Hani elini uzatıp ulaşamadığın mesafeler vardırya,
Gönülden ulaşmak isteyip de ulaşamadığındır ayrılık.
Hani kendi öztoprağında bile vatansızlık vardırya,
Hani dört tarafını çepeçevre dikenli teller sararya,
Hani kendi evindeyken siyonist bomba yağdırırya,
İşte Batı şeriadan Gazze'ye el uzatamamaktır ayrılık.
Öz Gazze'li olsanız bile Gazze'li olamamaktır ayrılık...
19.07.2014
Bülent Arkan
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Azerbaycan
Etle tırnak gibiyiz özümüz sözümüz bir
Tırnağına taş değse duyarız Azerbaycan
Aynı dertten muzdarip yürekte közümüz bir
Sana göz koyan gözü oyarız Azerbaycan
Sabrımız tükenince azrailden beteriz
Postalla ezer geçer toz dumana katarız
Gerekirse soysuzu coğrafyadan atarız
En fazla üçe kadar sayarız Azerbaycan
Bu soysuzlar ülkemi haince içten vurdu
Düşmanla birlik olup sinsi planlar kurdu
Ermeni çeteleri yakmıştı güzel yurdu
Sınırına Mehmedi koyarız Azerbaycan
Yeter ki davet gönder gel diyorsan geliriz
Kan kardeşler birleşip sınırları deleriz
Bir kaç günün içinde Karabağ'ı alırız
Türklüğü coğrafyaya yayarız Azerbaycan...
Temmuz 2020... Bülent Arkan
Ülkemize vatandaşlık bağıyla bağlı Ermenileri tenzih ederim.
Bülent Arkan
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Aziz Milletimin Başı Sağ Olsun
Yürekler yangında seller söndürmez
Aziz milletimin başı sağ olsun
Acımız tasamız yoldan döndürmez
Aziz milletimin başı sağ olsun
Acımız çok büyük şehitler verdik
Binlerce şehide bayraklar serdik
Biz yine borçlandık gam keder derdik
Aziz milletimin başı sağ olsun
Vatan, millet için göğüs gerdiler
Ezan bayrak için ömür verdiler
Binlerce haini yere serdiler
Aziz milletimin başı sağ olsun
Gün oldu açlıktan nefesler koktu
Gün oldu bir damla içecek yoktu
Sebep olanların midesi toktu
Aziz milletimin başı sağ olsun
Nöbette aklına gelmezdi uyku
Soğuktan donardı olmazdı kuytu
Bayrak, vatan, ezan sebebi buydu
Aziz milletimin başı sağ olsun
Ana ocağına kor düştü yine
Hiç bir su söndürmez yanıyor sine
Bir tek şehidimi değişmem bine
Aziz milletimin başı sağ olsun...
01.06.2017.
Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin Mekanları cennet olsun. Acımız çekilir,
borcumuz ödenir gibi değil
Bülent Arkan
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Baba
BABA
Baba evin direğidir
En cefakar yüreğidir
Ekmek onun bileğidir
Bileklere kuvvet olsun
Dev gibidir sevgi yönü
Çalışarak geçmiş dünü
Yılda birgün baba günü
Ona her dem hürmet olsun
Bizim için yaşadılar
Gönle saray döşediler
Hakk'a varıp ışıdılar
Ölenlere rahmet olsun...
18,06.2017 Saat 05.45. Bülent ARKAN
Rahmetli olan tüm babalara Alllah'tan rahmet diliyor Baba olan olmayan ama kendisini
baba hisseden herkesin babalar gününü kutluyorum.
Bülent Arkan
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Baban Demişti Adam
" Baban" Demişti Adam
İyi hissetmiyordu
Hoş değildi durumu
Ne olusa olsunla
Kırmıştı gururunu
Onun en son arzusu
Görmekti torununu
Beş yıl önce görmüştü onu
Tavan arasından indirdi
Tahtadan bavulunu
Aldığı hediyeyle doldu bavulu
Gidip giydirecekti öpecekti onu
Ümitle başladı
Meşakkatli yolculuğu
Ovdu durdu dizini
Sonu gelmez yol boyu
Çileye razı oldu
Bekliyordu torunu
Gün batımı ulaşmıştı adrese
Heyecandan olmalı
Elleri titriyordu
Usulca bastı kapı ziline
Torunu çıkıverdi, kapının eşiğine
Çocuk bağırdı,
Dilenci geldi anne
Oysa sevgiyle bakmıştı
Torunun gözlerine
Oğlum o senin deden dedi annesi
Anlamamıştı çocuk
Kim bilir kimin nesi
Kollarını açmıştı
Oysa dedesi
Buyur etti gelini
Hoş geldin dedi
Öptü elini
Koşarak uzaklaştı oradan çocuk
Adam açtı bavulu elinde gocuk
Ağustosta bu ne dedi gelini
Adam usulca çekti
Havadaki elini
Elinde gocuk ile yaklaştı torununa
Giydirmeden takıverdi
Torununun koluna
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İlgilenmedi çocuk
Hediyeyi attı kolundan
Oyuncak oynuyordu
Ayrılmadı oyundan
Atma oğlum dedi hediyesi dedenin
Dede olsun dedi
Kışın giydirin
Ter içinde kalmıştı ayakta yorgun adam
Gelin sediri gösterdi
Oraya otur babam
Oğlunu sordu yavaşça
Haylaz oğlum nerede
Biraz geç gelir dedi gelin
Sanırım meyhanede
Hoşuna gitmemişti
Evdeki durum
Sen niye geldin dedi
Yerdeki torun
Senin karnın da açtır değil mi
Dedi gelin
Aç isen köfteciye
Bir telefon edelim
Zahmet etme kızım dedi adam
Ben bir şeyler getirdim
Sen bir çay koy kızım
Peynir ekmek yiyelim
Yalvar yakar kucakladı torunu
Hasretle öpüp kokladı onu
Çocuk iki eliyle sıkıyordu burnunu
Sen ter kokuyorsun dedi kaçtı elinden
Adamcağız kıpkırmızı oldu
Utanmıştı gelinden
Öylece oturdu
Sedire ses etmeden
Tam bir hayal kırıklığı o anki yaşadığı
Yorgunluktan uyuyakaldı kafa yandan aşağı
Gelini baba dedi elinde çay bardağı
Peynir korsun deyip
Bıraktı boş tabağı
Gel beraber yiyelim dedi adam
Gelin dedi ki
Biz tokuz sen ye babam
Yakasına peçete koydu
Dökülmesin diyerek
Düşen peynir kırıntısını
Almıştı eğilerek
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Yiyemedi adamcağız
Lokma boğazda kaldı
Yorgunluktan öylece
Hemen uykuya daldı
Vakit çok geç olmuştu
Gürültüye uyandı
Gördüğü gerçek değil
Belkide bir rüyaydı
Tartışma yaşıyordu
Oğlu ile gelini
Her yeri ağrıyordu
Zor doğrulttu belini
Oğlum bu ne haldir
Bunca zaman neredesin
Oğluysa cevap verdi
Baba sen niye geldin
Kısık bir ses tonuyla
Torunumu özledim
Öylece çekildiler
Kendi odalarına
Çaresiz adamcağız
Uyku haramdı ona
Zorla ulaştı adam
Gecenin sabahına
Daha gün ağarmadan
Çıktı evlat evinden
Bilet alıp bekledi
İlk yolcu treninden
Genzine akıyordu gözlerindeki yaş
İçi kan ağlıyordu ağır geldi ona baş
Eve zar zor ulaştı
Yorgun ve yaşlı beden
Mutlu olması için
Kalmadı hiç bir neden
Güzel bir uyku için, girmişti yatağına
Kafası takılmıştı oğlunun batağına
Sanki son uyku gibi
Gözden akmıştı yaşı
Uykuya dalar dalmaz
Yastıktan düştü başı
Günler sonra bulundu
Çürümüştü naaşı
Eşi dostu toplanıp, kaldırdılar naaşını
İmam tarih çızdırıp, dikti mezar taşını
Ertesi gün koşarak geldi vefasız oğlu
Evi barkı satarak, gitti akşama doğru
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Evi alan kişiler
Bir not buldu dolaptan
İki dörtlük yazmıştı
Ölmeden önce adam
"Bak oğul bu ders bana, imanı kazandırdı
Öyle huzur verdi ki, sonumu hızlandırdı
Babamı hatırladım, o da yapayalnızdı
Son anda yaradanım, bu şiiri yazdırdı
Bana miras kalmıştı bir beddua babadan
Babam nadim olmuştur, bu ettiği hatadan
Ben hayır diliyorum, uzağım bedduadan
Deden beni bekliyor, geçmek için sırattan"...
İmza atıp altına
"Baban" demişti adam...
Mayıs. 2016. Bülent ARKAN
Mayıs. 2016
Bülent Arkan
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Bahar
BAHAR
Güzellik sabahına kapak açtı gözlerim
Güneşle birlikteyim, ısındı iliklerim
Uyanmakta tabiat bahçedeki güllerim
Günüm harika güzel, keyfim şahane bugün
Sokakta cıvıl cıvıl kızanların sesleri
Mart ayının keyfinde sokağın kedileri
Ağaçlar yavaş yavaş açıyor kirpikleri
Aşıklar sarmaş dolaş bahar bahane bugün
Kuşlar şarkı söylüyor çok doğal besteleri
Ocaktaki çaydanlık taklitte bülbülleri
Keyifle yapılıyor bahçe bellemeleri
Her yerde coşku hakim gözüm nişane bugün
İlkbahar dediğimiz tam da böyle olmalı
Kıştan çıkan canlılar tazelenip doğmalı
Canlılar aşka gelip ilkbahara doymalı
Çayıma şeker koymam, dilim balhane bugün...
07.03.2015.Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Bak Salası Okunuyor
Bak Salası Okunuyor
Çizgi çizgi yaşlı yüzü
Görünmeye sakınıyor
Melül olmuş yeşil gözü
Endişeli bakınıyor
Sesler titrek dili pelte
Göz yaşları çağlar selde
İki büklüm ağrı belde
Sızım sızım yakınıyor
Titrek eller pes etmiyor
Kıvrık dizler yük çekmiyor
Tesbih gibi dert bitmiyor
İnci yapmış takınıyor
Dua sessiz açık eller
Sessizce konuşur diller
Yaprağını dökmüş güller
Koklanmaktan çekiniyor
Yemek yerken aşı döker
Gören varsa boyun büker
Mahçup olup yürek yakar
Yüzüne ter dökünüyor
Tek korkusu yalnız ölmek
Onun için yitmiş gülmek
Boğazında düğüm ilmek
Nefes için yekiniyor
Son nefesi vermiş bugün
Beden için en son düğün
Gitti giden var sen döğün
Bak salası okunuyor....
Haziran .2017 . Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Bal Vardır Baldan Tatlı
Bal tatlıdır
Her balın tadı farklıdır
Kimisinde şeker katkıdır
Bal vardır baldan tatlıdır
Bal tadı usarede saklı
Biri zihni canlandırır
Biri yok eder aklı
Güzel vardır
Güzelden güzel
Her güzel
Kendine özel
Göz güzelini arar
Güzel gören güzel bakar
Bakan göz görmüyorsa
Güzellik neye yarar
Kitap var kitaptan ileri
Bir kitap okumuş birileri
Raflarda tozlanmış diğerleri
Sanma alimdir kendileri
Her şeyi bilirim der
Kandırır cahilleri
Bir kitab vardır ki
Uyandırır dirileri
Diri iken okunmuşsa
Yağdırır ödülleri
Mutlu kılar ölüleri
Rastgele bir kitapla
Her şey bilinmez
Başka kitap okumadan
Doğru denilmez
En doğru benim demek
Boş söze boşa kürek
Sözü sözle test gerek
Gerisi boşa emek
Muhtemel ki yanlıştır çoğu
Söz vardır sözlerden doğru
On düşünüp bir konuşana
Yokuşta yayan olana
Yokuş olur iniş inan
Testi'si dolu olan
Fırtınaya demez aman
Baktığını görür insan
Daha çoktur bakılmayan
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Rağbet görmüyor inan
Bimeden boş konuşan...
Mart 2016.
Bülent Arkan
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Batın'dan Gömüt'e
Ne canlar gelip geçti dünya denilen handan
Kimi mutlu mesuttu kimi usandı candan
Her doğan emanetti bir mühlet ağırlandı
Ezan ile gelenler salayla uğurlandı
Yaşanan her saniye bize bir hediyedir
Vakti boşa harcamak kötü bir seciyedir
Hediyeyi görenler Yaradan'a inanır
Nimet ve musibetle her saniye sınanır
Güzel haslet sahibi Hakk yoluna özenir
Batın'dan gömüt'e dek İrem'ini kazanır
Doğanla sevinirken ölenlerle erindik
Erinme sırasında nice günah sarındık
Zannetmeyin ki ölüm rastgele sıradandır
Emaneti veren de alan da Yaradan'dır...
Bülent Arkan
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Bebeğin Gözleri de Güzeldi
BEBEĞİN GÖZLERİ DE GÜZELDİ
Bir köpek yavrusu muhabbeti sarmış sabahı
Allah nazarlardan saklasınlar
Güzelliğini okşamalar
Güne güzel başlamalar
Pekte güzelmiş gözleri dedi birisi
Onu tasdik etti irisi
Gözleri çok güzel deyince
Şehit edilen 11 aylık bebeğin gözleri düştü hayalime
Hayvan severlerin eylemleri takıldı aklıma
Onları aradı gözlerim
Malesef göremedim
Malesef göremedim
Bunlar bebebek sesesesesevmezzz mi diye kekeledim
Sonunda bakla çıktı dil altından
Demeden edemedim
Demeden edemedim
O güzel gözlerin gülerken nasıl söndüğünü düşündüm biran
Gözlerimden yaşlar süzüldü inan
Bu ne vahşet dedi yüreğim
Böyle gidemezdi süreğim
Dalıp gitti nemli gözlerim
Boğazım düğümlendi biran
Sessiz kaldı sözlerim.
Bu kadar acı varken
Nasıl gülsün gözlerim
Gülemedim
Gülemedim
Bu ne menem iştir böyle
Bilemedim
Bilemedim...
Bülent ARKAN 03.08.2018
Bülent Arkan
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Belki de Son-baharımız
Bir sonbahara yenik düşecek bu beden
Sana koşuyoruz hızımızı bilmeden
Çalışmaya devam gece gündüz demeden
Belki de yok oluruz baharı görmeden
Gün bitmeden anı gönlünce yaşamalı
Çocuk genç olgun yaşlı yol dört aşamalı
Her aşama yolda hayırla tanışmalı
Şu yalancı dünyada dolu takılmalı
Anlamlı hayattır her şeye bedel olan
Ruh değil beden olmalı sararıp solan
Yapıp ettiğin ahret torbasına dolan
İyiliğin çoksa es geçer sorgu soran
Bırakabildinse arkanda güzel eser
Cennetin yoluna giden bir rüzgar eser
Alırlar seni koynuna kucaklar gökler
Semada meleğin, uçuşa seni bekler...
2015
Bülent Arkan
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Ben Çocuğum
BEN ÇOCUĞUM
Henüz sayfaları boş bir defter gibiyim
Büyüklerime bağlı geleceğim
Boş sayfalarımı lütfen kirletmeyin
Özenerek yazın yazacaklarınızı
Beni toprak gibi işleyin
İşleyin ki ayrık otları kök salmasın bedenimde
Şeytanca bakış olmasın gözlerimde
Merhamet eksilmesin yüreğimde
Bana kötülük öğretmeyin
Mesela;
Oyun alanıma tükürmeyin
Sövdürerek gülmeyin
Hiç kimseyi dövmeyin
Öldürmeyin, ölmeyin
Çocukları gömmeyin
Yetsin artık yaptıklarınız
Bitsin artık çektiklerimiz
Beceremiyorsanız
Bizi ıssız bir adaya kapatın
Biz bizi eğitir, biz bize yeteriz
Ya adam gibi yazın defterime
Ya da bırakın ben yazayım
Sayfaları boşuna karalamayın
Afakanlar basıyor yüreğime
Gelmeyin üzerime üzerime
Ü z e r i m e gelmeyin...
Kasım 2017.Bülent ARKAN.
Bülent Arkan
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Ben İnsanoğluyum
Toprağı süsleyen yeşil örtüye
Sırılsıklam aşık canım var benim
Üstünde gezinen böcek börtüye
Hayranlıkla bakan yanım var benim
Canlıların hepsi toprağa bağlı
Tuzaklarla dolu örümcek ağlı
Avlar ince sıska avcılar yağlı
Güçsüzlerden yana yönüm var benim
Doğanın dengesi böyle kurulmuş
Kimi keyif çatmış kimi yorulmuş
Tedbirsiz olanın boynu burulmuş
Canlıdan beslenen kanım var benim
Tokken insaf eder vicdan yaparım
Vahşi hayat görsem gözüm kaparım
Açken avcı olur avı kaparım
Değişken davranış şanım var benim
Ben insan oğluyum mağrur ve yancıl
Kötü yanım vardır bencil mi bencil
İşime gelirse olurum öncül
Kendimi kandıran sanım var benim
Menfaat uğruna bin can alırım
Masumlar üstüne bomba salarım
Mutluluk menbağım kanlı dolarım
Hiroşima gibi anım var benim
Vahşi bir yönüm var içimde gizli
Hep almak isterim gönül aç gözlü
Yaradana karşı görevde nazlı
Hesaba çekilen sonum var benim...
Bülent Arkan
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Ben Kimim ki?
Kendimi tartıyorum boş muyum, dolu muyum
Yarı dolu yarı boş küpümün sirkesiyim
Olgunluk çağım geçti yaş mıyım, kuru muyum
Bir handa yürüyorum, nefsimin kirvesiyim
Boy pos önemli değil, develer benden boylu
Tavus kuşu en süslü, aslansa benden soylu
Çok fazla sıçrayamam, çekirge benden yaylı
Benden ziyadesi var, kendimin zirvesiyim
Milyardan daha fazla benden üstün insanlar
Şeklen benzesek dahi izde farklı parmaklar
Gözümle övünemem, gözde süper sıpalar
Milyarlarca canlıdan, ben neyin nüvesiyim
En önemli özellik insana bağışlanmış
Akıl fikir verilmiş, sınavlar sıralanmış
Beş adet duyu ile algımız sınırlanmış
Ömürler bahşedilmiş, ben onun süresiyim
Ben âciz bir faniyim, nefsine yenik düşen
Sıcakta balon gibi, kendi kendine şişen
Daldaki meyve gibi, olgunlaştıkça pişen
Dışardan tanınmazım, içimin perdesiyim
Bazen kendimi bile kandırır iblis gurur
Omuzumda apolet, matahmış gibi durur
Menfaatim hacmince ruhum nefsimi korur
Düşmeden görünmezim, kelimin takkesiyim
Nefsime sözüm geçmez savaş eder yüreğim
Kendimi tanımadan sona erer süreğim
Gücüm benle sınırlı tez bükülür bileğim
Anahtar bende saklı nefsimin kafesiyim
İçler başka görünür dışardan yeşil türbe
Dışlar aba bürünür, içler estağfur tövbe
Yıllara göğüs germiş artık çürüdü gövde
Denemekle bulunmaz, kalplerin şifresiyim
Geliştikçe yozlaşan süslü sözlü maniyim
Oldukça mülayimim, bazen ise caniyim
Ruhum tamâhkar ama, ne verilse kaniyim
Henüz hiç okunmamış, şarkının güftesiyim
Oldukça değişkenim, günüm günüme uymaz
Sanırım aç gözlüyüm, yemekle gözüm doymaz
Bazen bakarım görmem, kulağım bile duymaz
Notaya dökülmemiş, güftenin bestesiyim
Nice hayvanlar gördüm merhametliydi özden
Altıncı hissi vardır kaçırmaz sırrı gözden
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Sürüsünü korurken asalet yansır yüzden
Gerçekten anladım ki, zerrenin zerresiyim...
Mayıs.2017.
Bülent Arkan
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Ben Sana Adanmışım
Gençlik elden gidince akla kavuştu başım
Dünyalıklar uğruna nelere katlanmışım
İnkar etmek imkansız atmışı aştı yaşım
Yanlışımı anladım demek ki yaşlanmışım
Bir zamanki aklımla hiç yaşlanmam sanırdım
Şu gönlümün peşinde fütursuz dolanırdım
Nefsim aklım çelerdi ne dese inanırdım
Geç de olsa anladım gönlümle aldanmışım
Son demimde mazime melül melül bakarım
Yosun tutmuş çay gibi usul usul akarım
Nafile geçmiş yıllar maziden yoktur kârım
Ezelden dersin alıp için için yanmışım
Her saniyem kıymetli ömür artık son demde
Vakit saat bilinmez ecel her saniyemde
Yeter mi bilmiyorum süre var mı vade'mde
Bolca ömür ver Ya Rab ben sana adanmışım...
Bülent Arkan
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Beni Hatırla
Gün olur da gam dolarsa yüreğine
Beni hatırla
Sadece sen ve ben kalsın zihninde
İşte şu andaki halin var'ya
Benimkinden
Tıpkı şimdiki sen gibi
Kalbim kırılır ortaya dökülürdü
Açığa çıkardı yüreğimim dibi
Süzülürdü gözlerimden
Nasıl mı
Aynaya bak lütfen
O zamanki ben
Aynadaki sen
Sabrederdim
Cevap vermezdim bazen
Karşımdayken
Şimdi sen
Cevap versen de ben duymazken
Etkisiz olacak belki sözlerin
Ben yokken
Hatırlıyorum da
Güzel sözler söylediğinde yürekten
Yüreğim titrerdi
İnce perdeden
Hemen bam telime vururdun
Bas tize galip gelir sustururdu yüreğimi
Hemen
Bir gün yüreğin pır pır ederse
Yine beni hatırla
Kopar bam tellerini
Pırpır etsin yüreğin inceden
Kendileğinden
Ve aniden
Ağlayan bir çoçuk görürsen
Beni hatırla lütfen
İn o çıktığın yerden
İlgilen
Samimi ve içten
Gülümset beni
Hafiften
Sen aldırma sitemlerime
Gam düşmesin yüreğine
Bir tanem
Bu sitemlerim var ya
Sevgimden
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hani bazen
Gün ortasında güneş kaybolur
Her yer kararırya birden
İşte o anı sakın kaçırma
Beni hatırla
Günüm aydınlansın diye dua et
Kimseye görünmeden
Fısıltı halinde ya da içinden
Belki duanı hissederim
Koşarak gelir
Yardım ederim
"Hissettirmeden"...
Nisan 2017
Bülent Arkan
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Benim Vatanım Var Ya
BENİM VATANIM VAR YA
Benim vatanım var ya dünyanın göz bebeği
Etrafı deniz derya ortası Türk öbeği
Kutsaldır dağı taşı hayran hayran baktırır
Milletin sağlam döşü düşmana kök söktürür
Dört mevsim bir yaşanır kışı yaz oluverir
Sathı yeşil kuşanır görkemiyle haz verir
Güç kaynağımız belli Yaradana ibadet
Bayrağı beyaz allı tercihidir şehadet
Defalarca geldiler dört yandan üstümüze
Kanlarıyla göldüler kan doldu testimize
Namlu cana dayandı Şehadetlik uğurdu
Vatan kana bulandı bayrağını doğurdu
Benim bu vatan var ya Dünyaya meydan okur
Geçilmez leb-i derya "yer demirdir gök bakır"...
09.08.2018 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Benimkisi
Nisan yağmurlarıyla gelmişsin
İyi ki doğmuşsun
Bugün açılmış gözlerin
Dünyayı tanımışsın
Hemen çekmişler resmini
Selma koymuşlar ismini
Ben de yağmurda gördüm seni
Suya çizmiştin resmini
Resmin ruhuma yerleşti
İyi ki tanımışım
Yıl iki bin on yedi
Şimdi yine kırkikindi
Rahmet yağdı su birikti
Mutluluğumu resmetti
Suyun yüzüne aksetti
Nice yıllar geldi geçti
Canım sana serdengeçti
Ben sana alışmışım
Bugün nisan yirmi iki
İstiridyemin incisi
Sensin vicdanımın sesi
Yüreğimin dürdanesi
Hayatımın efsanesi
Oğullarımın annesi
Gözlerimin nişanesi
Geleceğimin gözdesi
Terazimin sağ kefesi
Çöl yanımın su haznesi
Ocağımın bir tanesi
Benimkisi
Benim için en iyisi...
22 Nisan 2017. Doğum Günün Kutlu Olsun
Dürdane: sevgili, kıymetli.
Serdengeçti: Ülküsü uğruna herşeyi göze alan, bu uğurda canını dahi esirgemeyen kişi.
Bülent Arkan
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Bergüzarım
Kabına sığmaz gönlüm ahvalimden bizarım
Şahsıma didar eğdi medarı iftiharım
Can pareme kıyamam kendime intizarım
O bana bahşedilen en güzel bergüzarım
Gülistanda gonca gül dergahımın nüvesi
Bahçemizin meyvesi balaların anası
O benim öz göz ağrım gönlümün daim ası
Bizarlık bir fasıla gülünce berhüdarım...
Bülent ARKAN
Bizar.................: Rahatsız, bıkmış, usanmış, küskün
Didar ................: Yüz çehre
Bergüzar............:Anılmak için verilen, armağan
Bülent Arkan
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Bilemedim
BİLEMEDİM
Bazen neşe doludur bazen çokça kederli
Ben onun benzerini görmedim göremedim
Bazen acı kahvedir bazen ise şekerli
Karşısına geçerek neşeyle gülemedim
Bir ömür geçti gitti karıştı akla kara
Sevdanın kıskacında oluştu kalpte yara
Işığa koştu gönül düştü köz dolu nar'a
Kara sevda mı yoksa kalbimden silemedim
Sır dolu bir dünyanın en kuytu köşesinde
Bilinmeyen şarkının gizemli bestesinde
Bilirim dert toplamış sır dolu sinesinde
Ona olan sevdama layık mı bilemedim...
Temmuz 2017 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Bilmem Ki
Mübarek Ramazanda ilizyon yapanlara
Dinden din doğurana ne demeli bilmem ki
Kep'ten kin çıkartarak din diye tapanlara
Yeni din çağırana ne demeli bilmem ki
Soy adı yakışmıyor siyasi bezirgana
Densizlik hat safhada artık tak etti cana
İtibarın yitirdi silindi benden yana
Şeytanca öğüren'e ne demeli bilmem ki...
Bülent Arkan
Kayıt Tarihi : 26.4.2020 05:58:00
İLİZYON.............: Gerçeğin çarpıtılarak beynin aldatılması
Siyasi bezirgan..: Oy peşinde koşan çıkarcı kimse
Öğürmek............: Kusarken ya da kusacak gibi olurken öğürtü sesi çıkarmak
-Böyle bir taşlamayı asla yazmak istemezdim ama fitne çıkaranlara fesat sokanlara
tokat, mağdur olanlara ses olmak gerekiyordu.
-Allah islah etsin inşallah.
Bülent Arkan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bilmez Midir?
Milyarlarca sır gizli bir hücrenin içinde
Üç beş sırdan gayrıyı çözebilen var mıdır?
İnsan oğlu koşturur ilim irfan peşinde
Öğrenmeyi mi bilmez, yoksa beyni dar mıdır?
Öğünerek kabarır nice okumuş cahil
Herkese çalım satar işe olamaz ehil
Hiç kimseyi beğenmez kendi herkesten melil
Konuşmayı mı bilmez, yoksa ağzı nar mıdır?
Koyun olmayan yerde keçi baş köşede taç
Karnı çok toktur ama bil ki her şeye muhtaç
Din diyanet ne gezer boş yere atar kulaç
Var edeni mi bilmez yoksa yürek kar mıdır?
Ben yarattım sanarak kafa geride gider
Çok iyi gizlenmiştir dışı içine siper
Çürümüştür yüreği kendini sanır lider
Yürümeyi mi bilmez, kademsiz bir çar mıdır?
Bir uçar bir sürünür gayreti boşa gider
Kendini hızlı sanır sanki kablosu fiber
Beynine virüs girmiş onda hami ne gezer
Uçmasını mı bilmez yoksa tüylük zar mıdır?
Düşkünleşince anlar güç kimden kuvvet kimden
Beden yamalı bohça, kalbin kudreti pilden
Hala akıllanmamış yalan eksilmez dilden
Düşünmeyi mi bilmez, düşmanına yar mıdır? ...
Ocak 2017
Kademsiz= Uğursuz
Nar = Ateş
Melil= Bezgin
Hami= Koruyucu, danışman, yol gösterici
Bülent Arkan
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Bir Avuç Toprak
Toprağa bir, tohum düştü
Can eyledin, kara toprak
Çiçek verdin, meyve düştü
Nimet verdin, kara toprak
Toprak ana, rızık verdi
Köksüz canlı, onu yedi
Kimi yerdi, kimi sevdi
Gücenmedin, kara toprak
Toprak sana, kara dedim
Çünkü sen hep, kara yedin
Türlü türlü, renk eyledin
Yüzün aktır, kara toprak
Kazma vurup, karnın yardık
Besinleri, senden aldık
Çer çöpleri, sana attık
Arındırdın, kara toprak
Kirli suyu, sen süzersin
Çirkinliği, sen gizlersin
Üstümüzü, sen örtersin
Giysimizsin, kara toprak
Sen besledin, sen doyurdun
Büyümeme, neden oldun
Ne sarardın, ne de soldun
Çok asilsin, kara toprak
Kökten gövde, dala erdin
Kuru dala, yaprak verdin
Sevmeyeni, bile sevdin
Vefakarsın, kara toprak
Nadide bir, elmas verdin
Gerdanlarda, boy gösterdin
Bağrın yardık, ses vermedin
Cefakarsın, kara toprak
Senden kaçtık, köşe bucak
Can son buldu, söndü ocak
Mevtalara, açtın kucak
Sarmaladın, kara toprak
Bazen soğuk, bazen sıcak
Nimet verdin, kucak kucak
Sana yazsam, yaprak yaprak
Anlatamam, kara toprak
Senden geldim, sana meylim
Olacaksın, en son evim
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Diyemem ki, ben bir devim
Bedenim bir, avuç toprak...
Aralık 2015...
Bülent Arkan
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Bir Garip Adam
BİR GARİP ADAM
Ekrandan tanıyorum onu
Garip ve telaşlı
Uzaktan kumandalı
Sinek kaydı traşlı
Kısa farı flaşlı
Bir garip adam
Düğmesi mi takılmış ne
Hep aynı sesi çıkarıyor
Fıs fıs fıs
Felaket pompalıyor
Yalanla beslenen
Gerçekle taşlanan
Her fırsatta haşlanan
Pulluğu kara saban
Bir garip adam
Endamı dipli
Cümlesi bipli
Bey/in'den çipli
Bir garip adam
Her yerden bağı
Alkışla yağlı
Doğuştan nallı
Salıda sallı
Kökünden dallı
Bir garip adam
Görevi komplo
Hep aynı tempo
Rap rap rap
Halimiz harap
Vah vah vah
Etrafı taylı
Topuktanyaylı
Kırılgan faylı
Sanki uzaylı
Bir garip adam
Elde iki adet şiş
Ağız açık armut piş
Iskalama ağıza düş
Oh ne ala memleket
Gerçek milli felaket
Kendisi bedbaht
Ördüğü çorap
Tik tak tak
Kurulu saat
Gidişat berbat
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Tüh tüh tüh
Düt düt düt
Bir garip adam...
Aralık 2017. Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Bir Söz
Dost edinmek doğadan mantar toplamaya benzer
Sepete giren yanlış mantar tüm mantarları zehirler...
12.Temmuz 2016..Bülent ARKAN
Bu söz şiir doğurdu;
SENDE KALSIN
Haydi başka kapıya, seni tutmadı gözüm
Seni dost edinirsem, kızarır sonra yüzüm
Romana ihtiyaç yok, kafidir bir tek sözüm
Sakın yoluma çıkma, izlerin sende kalsın
Karşımda konuşurken, gözün başka yerlerde
Ağzın laf yapar iken, kaşın oynar göklerde
Olur ya rast gelirsek, belki bir gün bir yerde
Sakın ha dönüp bakma, gözlerin sende kalsın
İki yüzlü olanla, asla bir işim olmaz
Doluya koysam almaz, boşa koyarsam dolmaz
Aç gözlü birisine, ömrümü versem doymaz
Sakın çeneni yorma, sözlerin sende kalsın
İçerin başka söyler, dilinde başka sözün
Göründüğün gibi ol, olduğun gibi görün
Sana eşlik edemem, kendi başına sürün
Sakın keyfimi bozma, gizlerin sende kalsın
Temmuz 2016. Bülent ARKAN
Bülent Arkan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir Söz de Benden Olsun
Bir sözüm yoktur benim kendini bilmeyene
Ne desen nafiledir sözden ders almayana...
17.01.2016 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Bir söz-2
Haris dünyaya sığmaz dar bulur girizgahı
Selek iğneden geçer şaşırtır feriştahı...............Bülent ARKAN
Haris : Doymak bilmeyen, açgözlü, hırslı.
Selek : Eli açık, cömert
Girizgah: Giriş
Feriştah: Bir işin uzmanı, ustası

Bülent Arkan
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Bir Zamanlar 1
"BİR ZAMANLAR"
Anılarım var size gençlik çağımdan
Toplu taşımalar çile gibiydi
Hatıra topladım kendi bağımdan
Hayatın yarısı yola gibiydi
Erken veda ettik sıcak yatağa
Sabah ezan ile çöktük durağa
Karanlık sabahta döndük çerağa
Kuyrukta beklemek mola gibiydi
Bedeni dolmuşa çakar binerdik
Bir yolcu inerse toptan inerdik
Polisi görürsek yatar sinerdik
İşe gitmek bize çile gibiydi
Yapışır kalırdık ciğer sönerdi
Sigara kokusu tene sinerdi
On kişi binerse biri inerdi
Kocaman bedenler bala gibiydi
Nefes alamazdık çokça dolunca
Çakılır kalırdık ayak koyunca
Birşey göremezdik yollar boyunca
Kaptanın bakışı çil/e gibiydi
Çekilmez oludu terin kokusu
Mintana yapışır tenin dokusu
Böğrünü delerdi dirsek sokusu
Dolmuşun havası hela gibiydi
Kimse dert etmezdi itiş kakışı
Feri yitirirdi gözün bakışı
Çıkamazdı dolmuş dikçe yokuşu
Motorun avazı yola gibiydi
Canı dişimize takar giderdik
Sanki kıyamete akar giderdik
Tek tek engelleri yıkar giderdik
Yolcular kaptana köle gibiydi
Arabesk bir kaset bağırır durur
Zıplata hoplata araba yürür
Polis göz yumarak işini görür
Trafik kuralı pula gibiydi
Konuşmak mümkün mü çene kapalı
Kaptan gaza basar geçiş hatalı
Daha bir yıl olmuş damda yatalı
Gidişat belkide sal'a gibiydi
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Soğuk havalarda bot yapışırdı
Ayaklar uyuşur sert tepişirdi
Yolcu omuz atar yer kapışırdı
Cüsseli olanlar bela gibiydi
Trafik tıkanır bekler dururduk
Yan kesicilerden cebi korurduk
Sabah binsek bile öğlen varırdık
Patronun fırçası sala gibiydi
Hey gidi geçmişim çokça garipti
Çapsızdı yönetim can muzdaripti
Kuyrukta beklerken ölen garipti
Yuvamız özlenen sıla gibiydi.......
Şubat 2017.Bülent ARKAN
ÇERAĞ: 1.Kandil, çıra,yağ kandili, lamba, mum. 2. atın şaha kalkması.
3. çırak edilme. 4. bir memuriyete ve ihsana nail olan. 5. vazifesinden emekli edilen.
BALA: Çocuk
Bülent Arkan
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Bir Zamanlar 3
"BİR ZAMANLAR" 3
Hasta olmak bizim ne haddimize
Doktoru uzaktan görür dönerdik
Hademe söverdi tüm ceddimize
Yarayı kendimiz sarar dönerdik
Günlerce soğukta sıra beklerdik
Diğer dertlilerden dertler eklerdik
Sırası gelene gıpta ederdik
Kontenjan dolunca ırar dönerdik
Bir gece önceden kuyruk olurdu
Duvara asılı liste konurdu
Görevli yüzlerce soru bulurdu
Bizse sıramızı sorar dönerdik
Hasta ziyareti yasaktı bize
Görevli kapıda bakardı göze
Beş paket malbora alırdı vize
Hastayı koşarak görür dönerdik
Koridora girmek şans idi bize
Ah vahlar içinde dert dize dize
Manzara konuşur gerek yok söze
Doktor olmasada arar dönerdik
Reçete yazdırmak kimin harcıydı
İlacı aramak boyun borcuydu
Arayıp sormanın sonucu buydu
Ne zaman geliri sorar dönerdik
Koridora sığmaz yola taşardık
Bu nasıl eziyet deyip şaşardık
Can dişe takılı böyle yaşardık
Camı cerçeveyi kırar dönerdik
Tuvalet kabini pislik dolardı
İdrar dışa taşar zemin sulardı
Bir tek eksiğimiz kaytan yulardı
Çör çöp yığınını yarar dönerdik
Hademe pis bezle eşya silerdi
Tuvalet paspası oda silerdi
En berbatı ise mutfak kilerdi
Ağızı burunu sarar dönerdik
Operasyon ise derdine çare
Doktoru paraya boğardı bre
Özel muayene hastane nere
Desteyle parayı sürer dönerdik...
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Haziran 2017.Bülent ARKAN
Yarım günde 3 şiir biraz fazla oldu galiba okuduğunuz için teşekkür ederim.
Bülent Arkan
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Bir Zmanlar 2
BİR ZAMANLAR 2
Yetmişli yıllardı tahsil çağımız
Zehirlenmiştik biz çoktu ağumuz
Düşmanlık yerleşti koptu bağımız
Siyasete kurban bizi seçtiler
Okula gitmenin anlamı yoktu
Dertler sıra sıra gam keder çoktu
Gergin bakışmalar sineye oktu
Sırtımız okşayıp bizi biçtiler
Okullar polise mekan olmuştu
Darbeci maşayı öne koymuştu
Talebe eylemde dersten kalmıştı
Kadehe doldurup bizi içtiler
Hocalar eyleme çanak tutardı
Yandaşı değilsen sana takardı
Piyonlar okula silah sokardı
Parça parça edip bizi saçtılar
Gencecik dimağlar yok oldu gitti
Kimisi mahvoldu eridi bitti
Vicdan rafa kalktı merhamet yitti
Kapalı kutuyduk bizi açtılar
Polis birlikleri tuzak kurardı
Kimdensin diyerek soru sorardı
Karşı gruptaysan üstün arardı
Terör estirmekte bizi geçtiler
Darbe olana dek bu gerçek sürdü
Sonrada piyonun defterin dürdü
Milyonu hapsetti binini vurdu
Hasat zamanında bizi biçtiler...
Yediler içtiler bolca şiştiler
Lojmana servise para saçtılar
Sefasını sürüp sonra kaçtılar
Cehenneme doğru göçüp gittiler
Haziran 2017.Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Bir/inci
BİR/İNCİ
Herkesin içinde bir saat saklı
Saatin çarkında ritim tik taklı
Zamanı gelince son nefes tekli
Her nefes ömürden yiten bir inci
Amel listesinde iman bir/inci
Zamanla eğrilir vücut şasesi
Aniden daralır göğüs kafesi
Zemberek boşalır söner nefesi
Her nefes ömürden yiten bir inci
Önem sırasında iman bir/inci
İstiridye ömrü bir inci için
İnciler yürekte alıyor biçim
Bir ömrü boşuna harcamak niçin
Her nefes ömürden yiten bir inci
Dünya mekanında zaman bir/inci
Ölmeyecek gibi çalış dünyaya
Ahreti de düşün dalma rüyaya
Doğrudan ayrılma düşme riyaya
Derler ki dünyada mekan bir/inci
Eklerler ahret de iman bir/inci
Zamanın önünde kimse gidemez
Ayaklar tökezler takip edemez
Dermanı azalır canı güdemez
Her nefes ömürden yiten bir inci
Son nefes öncesi güman bir/inci
Müsade var ise alır nefesi
Yıllara direnir gönül efesi
Eman/et sönmeden göğüs kafesi
Her nefes ömürü yutan bir inci
Güçsüze uzanan eman bir/inci
Veda namazında edilir niyet
Hayır dua ile okunur ayet
Huzuru mahşerde ödenir diyet
Her nefes ömürden yiten bir inci
Göğsüsten yükselen leman bir/inci
Zaman hızlı geçer dönmez dününe
Nöbet devredilir yeddiemine
Kel görünür takke düşer önüne
Her nefes ömürden kopan bir inci
Harama kanmayan aman bir/inci
Malın mülkün olsa sana ne yazar
Bir işçi servete mezarın kazar
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Varsa bakiyende kurulur pazar
Helal yoldan olan saman bir inci
Cennete yol veren liman Bir/inci
Tüm sevdiklerine veda edersin
Her şeye sırtını döner gidersin
Nefsin hesabını orda ödersin
Her nefes ömürden kopan bir inci
Heybene koyduğun iman bir/inci
Ocak 2017. Bülent ARKAN
Güman...... : İnanç, kanaat
Eman.........: Aman dileyene el uzatmak, güvence altına almak
Leman.......: Parlama, parıltı
Yeddiemin..: Emanet bırakılan kişi
Bülent Arkan
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Bitmiş
Toklar anlamıyor açın halinden
Sofrayı komşuyla bölüşmek bitmiş
İşçi arı mağdur mahrum balından
Bal çalmak revaçta çalışmak bitmiş
Bencillik zirvede ego tavanda
Yandaşlık su döver demir havanda
Emek yere batmış patron revanda
İşçi işverenle gülüşmek bitmiş
Herkes ayrı telden ayrı makamdan
Kimseler anlamaz bilmez şaka'mdan
Kime karşı dursam çeker yakamdan
Makul bir noktada buluşmak bitmiş
Zıt kutup oluşmuş çokça cepheli
Doğruluk firarda sözler şüpheli
Züğürt çene yorar delik cep hali
Haklının yanında oluşmak bitmiş
Göze mil çekilmiş neyi görüyor
Sen de mi öylesin deyi soruyor
Ok yanlış hedefte yayı yoruyor
Ahilik yoluyla bilişmek bitmiş
Parası olana yağcılık moda
Bizleri terk etmiş azizlik suda
Onun bunun olmuş bostanı hudâ
Helalin yanına ilişmek bitmiş
Madde esir almış kirli yüreği
Mana sütre ardı bitmiş süreği
Sömürge düzeni yıkmış direği
Hassaten doğruya ulaşmak bitmiş
Dünü arar olmuş günü yaşayan
Kendisi bilmiyor bilgi döşeyen
Rüzgarda savrulmuş düşmüş aşiyan
Tekamül ederek gelişmek bitmiş
Cehalet kol gezer zulada ilim
Torpille yükselir yetersiz alim
Masumu aleni öldürür zalim
Vadesi gelince ölüşmek bitmiş...
Bülent Arkan
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Boşluk Doldurmak
BOŞLUK DOLDURMAK
Eli bastonunda baston şakağındaydı
Kara kara düşünüyordu ihtiyar
Bazen kaşlarını oynatıyor
Bazen dudak büküp dişlerini sıkıyor
Bazen de hafiften homurdanıyordu
Yanına oturduğumun farkında bile değildi
Yorgundu
Dalgındı
Pişmanlık okunuyordu yüzündeki çizgi aralarından
Selam verdim duymadı
Çizgi aralarına diktim gözümü
Bin bir defa keşke
Sayılamayacak kadar bir daha mı
Üç beş tane de çok şükür yazıyordu
Belli ki çok çile çekmişti
Dikkat çekmek için kuvvetlice öksürdüm
Duymayınca aksırdım
İrkilerek yüzüme baktı
Kalkacak gibi oldu
Vazgeçti tekrar oturdu
Merhabalaştık
Bakıştık
Tanıştık
Hayırdır sizi çok üzgün gördüm deyince
-Yok evlat dedi her zamanki halim
-Nasıl yani her zaman üzgün müsünüz
-Öyle sayılır
-Birkaç defa üzgün olmadığım da oldu evlat
-Onlar çocukluk günlerimdeydi
-Masumiyetim bitince beni terkettiler
Kaç yaşındasınız dedim
-On biri hoş
-Ondan sonrası boş
-Altı ayda yetmişten sonrası var
Nasıl yani dedim
-Bak evlat
-Elden ayaktan düştük ya
-Tekrar masumlaştık ya
-O yüzden
-Şimdi atmış yıllık boşluğu doldurmaya çalışıyorum
-Ondan yorgunum
-Panikledim mutsuzum
-Vakit yok umutsuzum
Derken
Ezan sesiyle birlikte
-Hadi bana eyvallah
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-Ben boşluk doldurmaya gidiyorum
Deyiverdi
"Boşluk doldurmak"
Tabiiii yaaaa
Deyip
Koştum peşinden...
22.12.2018. Bülent ARKAN
Bülent Arkan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Böylece Yurt Oldu Bu Vatan Bize
Böylece Yurt Oldu Bu Vatan Bize
Malazgirt ovası kan ile doldu
Alpaslan düşmanı getirdi dize
Diyojen şaşırıp saçların yoldu
Böylece yurt oldu bu Vatan bize
Düşman iki yüz bin Türk'se kırk bindi
Niyeti halisti düşmanı yendi
Bu yüzden olmalı düşmanlar sindi
Böylece yurt oldu bu Vatan bize
Çanakkale şahit neler anlatır
Onbeşlik şehitler yürek dağlatır
Anaya babaya kara bağlatır
Savaşı öğretti bu Vatan bize
Büyük taarruzla düşman sarıldı
Dumlupınar ile hatlar yarıldı
Kocatepemizde yunan kırıldı
Böylece yurt kaldı bu Vatan bize
Süre süre gittik İzmir görüldü
İzmirde yunana defter dürüldü
Azimle denize düşman sürüldü
Böylece yurt kaldı bu Vatan bize
Şimdilerde haçlı hain diz dize
Yanak yanağalar hem de göz göze
Her şey alenidir gerek yok söze
Sığınma yeridir bu Vatan bize
Bin yıllık maziye çelme takanlar
Bir heves uğruna vatan satanlar
Ovadan kovulup dağda yatanlar
Çok sabır gösterdi bu Vatan size
Ey Türk oğlu Türk üzme atanı
Toprağım dediğin şehidin kanı
Asla affetmeyiz vatan satanı
Ecdat armağanı bu Vatan bize...
Ağustos 2017 Bülent ARKAN
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Bülent Arkan
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Bu Sabah
Bıraksalardı beni benimle
Baş başa kalacaktım derdimle
Dinlemeyecektim sabah haberlerini
Ve öyle başlamıştım güne
Kuşlar ötmüyordu nedense
Güneş buluta saklanmıştı onca haşmetiyle
Utangaçtı yüzü sokaktaki köpeğin
Yaprağı sararmıştı saksıdaki çiçeğin
Bir akrep çıkıverdi zuladan
Kendini sokuyordu umursamadan
Yine bir şeyler olmuştu anlaşılan
Bir ananın feryadı duyuldu, taa uzaklardan
Yine analar ağlıyor dedim içimden
Dayanamadım bastım kumandanın tuşuna
Yine son dakika yazıyordu
Eşkiya azıtmış, yine can alıyordu
Anadaki kucaktan
On sekiz can yitmişti
Vatan şehit vermişti
Kahpe tuzaktan
Uçup gitti bahçemde öten kuşlar
Yuvaya çekildi koşturan karıncalar
Meğerse bir ben değilmişim, kabuğuna çekilen
Gökyüzü ağlıyordu
Vatanın mateminden...
09.10.2016 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Bu Yüzdendir Cananım
Hani varya bir zaman sevgiyle bakışırdık
Kol kola girmiş iken ne güzel yakışırdık
Gece gündüz demeden zamanla yarışırdık
Bu yüzdendir cananım, gönlüm sana vuruldu
Koşar adım yürüyüp doruklara ulaştık
Gün oldu tökezledik kirpikten düşen yaştık
Postalım yok demeden dağı taşı dolaştık
Bu yüzdendir cananım, bu günlere varıldı
Yüzümdeki çizgiler zamanla derinleşti
Çizgiler sıra sıra hepsi iç içe geçti
Yüzüme baktığın an yok olup iyileşti
Bu yüzdendir cananım, yaralarım sarıldı
Çok şükür bu günlere düşe kalka eriştik
Bazen birbirimize karşı durup çekiştik
Çileli olsa dahi her bir yere yetiştik
Bu yüzdendir cananım, artık kalbim yoruldu
Yaşanan bütün an'lar inci oldu dizildi
Basmadık yer kalmadı her noktası gezildi
Olumsuz olan haller, birer birer çizildi
Bu yüzdendir cananım, bu dizeler yazıldı
Geçmiş geride kaldı, bu günü yaşamalı
Çocuk, genç, olgun, yaşlı, yollar dört aşamalı
Hayat böyle malesef, son peron pijamalı
Bu yüzdendir cananım, dilin bağı çözüldü
İstersen biz yeniden maziyi deşmeyelim
İçin için yanarak mutsuzluk seçmeyelim
Külümüzü savurup yerlere düşmeyelim
Bu yüzdendir cananım, bu dörtlükler yazıldı..
Kasım 2016.Bülent ARKAN
Dost kalemlerden
Dağları tepeleri aşıverdik seninle
Zorlar bile kolaydı biz elele verince
Has bahçede gülleri vakti gelip derince
Bu yüzdendir cananım yorgun nehir duruldu.......Naime ÖZEREN
Gözler kalbin aynası, aşk dolu bakmadık mı?
Sevda yolu dikenli, bilerek çıkmadık mı?
Dikilen engelleri, beraber yıkmadık mı?
Bu yüzdendir cananım,gönül sana sarıldı...Sibelkılıç
Ayrılık deme bana yollar hep sana çıkar
Fırtına bil ki köksüz sevdayı ancak yıkar
Gönlüm sana aittir ne yorulur ne bıkar
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Bu yüzdendir Cananım, an vuslata kuruldu... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
İnsan kocayınca gencin maskarası oluyor
elbet bütün canlılar gün gelince soluyor
ömür biçmiş canlıya rabbim vade doluyor
bu yüzdendır cananım mezarlıklar kuruldu.........Ömer Gündoğan
Bülent Arkan
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Bugün Bizim Günümüzdü
BUGÜN BİZİM GÜNÜMÜZDÜ
Bir yaprağım daha düştü terk eyledi bedenimi
Anıların tazelendi karıştırdım defterimi
Seni kaybedişi andım yeniledim kederimi
Sensiz hayatın tadı yok yapraklarım gazel anam
Günümüzün özelliği bugün annelerin günü
Senle erdim bu günlere unutur mu sandın dünü
Seni kaybettiğim anda sandım dünyamızın sonu
Aradan çok yıllar geçti rahmet sana özel anam
Atmış üç yıl öncesiydi senin ile ilk tanışmam
Yüzün görüp sevgi ile, yumuş yumuş ilk bakışmam
Gülücükler yaratmıştı kucağına tez alışmam
Bu gün benim doğum günüm neredesin güzel anam...
Mekanın cennet olsun...
Anne olsun olamasın kendisini anne hisseden herkesin anneler gününü kutluyor,
aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlara hayırlı huzurlu sağlıklı ve
mutlu ömürlerler diliyorum.
13 mayıs 2017 Bülent ARKAN

Bülent Arkan
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Buğulu Penceremden Metaforik Bakış
Buğulu pencerede bir çift göz
Cam yüzeyinde iki damla gözyaşı
Cam ağlıyor ben ağlıyorum
Buğulu penceremde
Bulutlar da eşlik ediyor bize
Yağmur damlaları onlarca düzine
Damlalar ıslak gözlerimde
Ben damlaların içinde
Bakışım delip geçiyor damlacıkları
Hüzünlüce süzülüp kayboluyorlar
Buğulu penceremde
Uzaklara ta uzaklara süzülüyor bakışlarım
İnci taneleriyle yaklaşıyor uzaklarım
Bir silüet beliriyor damlanın göz bebeğinde
Bakar bakmaz süzülerek kayboluyor sinsice
Camdaki her çentik ilişiyor yüreğime
Çentikler öyle çok ki yüreğimde
Sıraya girip dizildiler belki de
Buğulu penceremde
Yeni yeni damlalar üşüşmekte
Buğulu camın üstüne
Her biri ayrı bir hikaye
Kimi su serpiyor içime
Kimi acı veriyor yüreğime
Buğulu penceremde
Bir tanesi var ki
Gülümsetiyor gözlerimi
Cama yapışmış sanki
Oysa o da yok olacak illa ki
Dün gibi, bugün gibi
Bir diğeri hüzün ilmeği
İncitiyor yüreğimi
Bir damlanın var sanki acelesi
Hızlıca terkediyor camdaki yerini
Tıpkı doğarken ölen bir çocuk gibi
Açmadan solan gül misali
Aniden kayboluyor sanki
Yıldız kayması gibi
Buğulu penceremde
Damlalar ki gözlerimin incisi
Camda onlarca damla çizgisi
Kimisi incecik, kalın kimisi
İşte o çizgiler varya hani
Tüm anılarımın ifadesi
Onlar yüreğimin aynası gibi
Buğulu penceremde...
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Şubat 2016
Bülent Arkan
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Bülbül İdim
Bülbül idim uçuştum sevdiğimin bağında
Gonca gülüm kırıldı ele gülü verdiler
Feryadı figan koptu gönlün can otağında
Yüreğim yara aldı hepten gülüverdiler
Bağban oldum bağında çevresinde dolaştım
Vuslata eremeden kuruttum bağlarımı
Sanmayın kabullenip bizarlığa alıştım
Lime lime dökülsem koparmam bağlarımı...
Bülent Arkan
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Cefasız Sefa Olmaz
Her gönül arzu eder en evla şahaneyi
Yola revan olmadan o bana gelsin ister
Hüsrana uğrayınca uydurur bahaneyi
Cefaya katlanmadan sefaya dalsın ister...
Bülent Arkan
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Cehaletin Böylesi
Cehaletin Böylesi
Ben çok kitap devirdim diyordu cahil adam
Doğru söylersin dedim o cahili kırmadan
Böbürlenip salladı işaret parmağını
Sıraladı onlarca okuma örneğini
Her şeyden haberdarım der gibiydi edası
Cehalet kusuyordu dil ucunda sedası
Ben benlerle doluydu kurduğu her cümlesi
Kendini anlatmaya yetmiyordu hamlesi
Dışarıdan bakınca görünüş ehli kebir
Birazcık eşeledim ruhu örtülü kabir
Kendinden haberi yok her naneyi biliyor
Madde mana arası gidip gidip geliyor
Gözlerine bakarak sükut edip dinledim
Sabır taşım çatladı inim inim inledim
Dedim ki harikasın çok kitap devirmişsin
Kitapları çiğneyip kevgire çevirmişsin
Devirdiğin kitaplar ayağına dolanmış
Okumuş cehaletin ruh haline bulanmış
Omuzu apoletli habersizdi ilimden
Bir söz geldi aklıma düşüverdi dilimden
Yunus Emre demiş ki diye söze başladım
Alimin kötüsünü YUNUS ile taşladım
"ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır"
Kubarıklık buruştu çarptığı kaya sertti
Anladı ki alimde cehalet başa dertti
Okumamış şairdir deyip hemen sıyrıldı
Şiirin devamını dinlemeden ayrıldı
Deryalar büyükçedir yüzün yıkar sahilden
Allah'ım bizi koru çok okumuş cahilden...
Temmuz 2019...Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Cehennem Var Cennet Var
Çocukluk çok güzel
Günahsız tertemiz bir masumiyet
Şekliyle simasıyla
Parmak izleriyle
Alınyazısıyla
Avuç içi çizgileriyle
Genleriyle
Velhasılı her şeyiyle
Kendine özel
Yapraksız dalda açan bir çiçek
Kim bilir neler yaşayıp neler görecek
Çiçekten meyveye
Meyveden tohuma
Tohumdan doğuma giden yolda
Neler yaşayacak neler
Börtü böcekler musallat olacak
Önde giden rehberler
Doğallığını
Masumiyetini
Özelliğini
Güzelliğini bozacak
Kötülüğü bencilliği öğretecekler
Rehberin taklidiyle başlayacak bozulma
Çocuk büyüyecek
Nesli dürüyecek
Dürüyen yürüyecek
Yeni doğan rehberiyle çürüyecek
Devran dönecek
Döngü devam edecek
Keşke;
Çocuklar 3 nesil ayrı bir dünyada büyütülse
Yeni bir nesil oluşsa
Büyüklerde özel olsa
Her yere mutluluk dolsa
Göz yaşı yok olsa
Ebediyet halkaları zincir
Dünya cennet olsa
Cehenneme lüzum kalır mıydı ki
İşte bu yüzden olmalı
Yürekler nar
Cehennem var
Cennet var...
Bülent Arkan
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Cennet Koşusu
Cennete giden yoldaki her engel bir günahtır
Günahına göre engelli veya engelsiz koşarsın...Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Çanakkale İlham Verdi Afrin'e
ÇANAKKALE İLHAM VERDİ AFRİN'E
On sekiz mart günü tan ağaranda
Çanakkale ilham verdi Afrin'e
İki bin on sekiz ilkbaharında
Mehmedim seccade serdi Afrin'e
Güneş ışık saçtı Mehmet üstüne
ÖSO mermi sıktı Apo büstüne
Afrin'li kavuştu gerçek dostuna
Mehteran bölüğü girdi Afrin'e
Emperyal uşağı terör itleri
Çocuk katiline dikmiş putları
Öncümüz kaleye çaktı şutları
Komando tez elden erdi Afrin'e
Terör takımının ileri üçü
Defansa çekildi karardı içi
Afrin'den Münbiç'e yeğledi göçü
Dört nala kaçanlar şerdi Afrin'e...
18.03.2018. Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Çanakkale Ruhu Gerek
ÇANAKKALE RUHU GEREK
Çanakkale bir destandır yüzyıllarca yazılacak
Mazimdeki kahramanlık satır satır dizilecek
Bütün dünya set olsa da hedeflere yürünecek
Kızanlarım hazır kıta ülkem kirden arınacak
Asla ümitsiz değiliz modern ordu kurulacak
Hain başın kaldırmadan gökyüzünden vurulacak
Yeni nesil yetişiyor ahval mükemmel olacak
Bugün olan sıkıntılar evvel Allah son bulacak
Mutlu yaşamanın yolu, haini yok vatan demek
Dört mevsimde gündüz gece boşa değil bunca emek
Namertleri bulmak için her deliğe bakılacak
Hainlerin barınağı tepesine yıkılacak
Nadastaki araziler tek tek tespit edilecek
Kat kat sürüm yapılarak beraberlik ekilecek
Yolumuz çok dikenlidir ilk iş diken sökülecek
Kazma kürek orak ile çukurlara dökülecek
Dağı taşı dolaşarak her noktaya basılacak
Nerede bir hain varsa bacağından asılacak
Karartmalar kaldırılıp ecdadımız görülecek
Mazimizden örnek alıp Türk'lük tekrar dirilecek
Etle kemik birlik olup ayrılığı bırakacak
Çanakkale ruhu gibi yeni ruhlar gerekecek...
18 mart 2016 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Çaresiz
Kara gün diz dize yaşanır oldu
Bir gün geçmiyor ki, gamsız, kedersiz
Bahçedeki güller açmadan soldu
Sevgi rafa kalkmış, yürek çaresiz
Sabahın Güneş'i fersiz doğuyor
Anlamak mümkün mü neler oluyor
Olan biten her şey, beni boğuyor
Kirli elde tetik, akıl çaresiz
Gece kabus çökmüş, nice damlara
Göklerin göz yaşı, vurmuş camlara
Hain kurşun sıkmış, körpe canlara
Analar diz döver, baba çaresiz
Akıl baştan firar, batağa düşmüş
El alem nedir ki, kendine küsmüş
Soyu sopu müphem, kimliği Türk'müş
Akılsız başlarda, diller çaresiz
Yıllarca ekilmiş, bu kin tohumu
Sinsice becermiş, en son durumu
Ayırmak zorlaşmış, yaş mı, kuru mu
Terazi ayarsız, hukuk çaresiz
Mayınlar döşenmiş, her yerde pim var
Kabıma sığamam, zaten yerim dar
Bedenim yaralı, yüreğimde nâr
Basacak yerim yok, ayak çaresiz
Hatırla bu nesli, biz yetiştirdik
Adam sende deyip, iç çekiştirdik
Vatan Bayrak diyen, genci yitirdik
Başı boş salınan, gençlik çaresiz
Bin kez oynadılar, bu pis oyunu
Seçtiler balanın, cahil, toyunu
Pişmeden salar mı, demir suyunu
Demir tavdan yoksun, çelik çaresiz...
nâr: Ateş
Ekim 2016. Bülent ARKAN
ÇARE
Mutlu olmak için dirlik gerektir
Dirlik için bize, birlik gerektir
Birlik olmak ise, çare demektir
Bizler sen ben olmuş, fertler çaresiz...Bülent ARKAN
Dost kalemlerden;
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yavrular ölürken yanıyor içim
soran yok cevap yok neden ve niçin
olanı biteni anlatmak için
sözcükler az geldi diller çaresiz şair yusuf değirmenci
Düzenin içinde düzen saklanmış
Kin bürümüş nefret bine katlanmış
Gözden kaçmış gerçek sevgi atlanmış
Fikir başka başka yürek çaresiz.........Bülent BAYSAL
Şusun, busun, osun, ayırdı soyu
Öz suyumuz neydi? unuttuk toyu
Bir olmak gerekir hep çağlar boyu
Akıllar dumur da, kullar çaresiz...Kemal Bölükbaşı
'Kime inanmalı, hiç kalmamış mert,
Gerçeği söylersen, tepkiler çok sert.
Söylesen suç olur, söylemesen dert
Kim okur, kim dinler, şair çaresiz...'Ünal Beşkese
Bülent Arkan
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Çocukluk İşte
Çocukluk işte
Gözüne gözüne basıyor çamurun
Yatmak istercesine
Şap şap vuruyor çamurun gözüne
Keyfi yerinde
Sonra çamuru yakalıyor elleriyle
Üstüne sürüyor iyicene
Ara sıra bakıyor bir yerlere
Azarlayacak olanları arıyor belkide
Keyfi kaçıyor birdenbire
Kimse ilgilenmiyor diye
Şöyle bir doğruluyor hüzünlüce
Başlıyor ağlamaya
Anne çıkıyor pencereye
Basıyor yaygarayı
Eşek sıpası diye
Çocuk
Hem gülüp hem ağlıyor
Hahaha hühühü diye
Az önce çok keyifliydin çocuk diyorum
Kendi kendime
Diyecek yoktu çamur keyfine
Peki o zaman
Bu ağlamaklı gülmek niye
Gülüyorum keyiflice
Anne muhtaç bilgiye
Çocuk hasret ilgiye
Çamur ise bahane...
Şubat. 2016.
Bülent Arkan
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Çok Şükür
ÇOK ŞÜKÜR
Rahmet ayının sonuna geldik
Ramazan aşkıyla gönüller derdik
Varlık olmasada gönülden verdik
Cehalet bendini yardık çok şükür
Ramazan feyziyle mülayim kulduk
Aşı altındaki sürgünü kırdık
Ramazan ayında geceyi bulduk
Kadir gecesine erdik çok şükür
Allah'tan hediye kutsal bir gece
Hidayet yolunda çok şey bir hece
Kıymetin bilene bin aydan yüce
Bu güzel geceyi gördük çok şükür
Orucun tutanlar murada erdi
Çoğu gecelerde uykuyu serdi
Nefsine gem vurup şeytanı yerdi
Huşuyla duaya durduk çok şükür
Ramazan ahlakı bir ömür sürsün
Paslanan kalbimiz nuruna ersin
Yaradan seneye tekraren versin
Saati yeniden kurduk çok şükür...
21.Haziran 2017. Bülent ARKAN
Dualarınız kabul olsun. Kadir Geceniz Mübarek olsun.
Bülent Arkan
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Çöplüğünde Oyalan
Kendini aslan sanır kedi soyu çakallar
Emeksiz yemek arar artıkçı laakallar
Boyundan büyükçedir giydiği ceket gömlek
Küçücük sarsıntıda düşer patlar boş çömlek
Adama benzer gibi yaka ipek kravatlı
Özünde dine düşman dilinden salavatlı
İşi gücü simsarlık sözü şeddeli yalan
Sağda solda gezinir dili çatallı yılan
Zannetmeyin zararsız bu yılan bin yaşasın
Diyemem ki soysuza hem ağa hem paşasın
Yeter artık bıktırdın her sözün yalan dolan
Gülistana ilişme çöplüğünde oyalan...
Temmuz 2020. Bülent ARKAN
Laakal.........: En azından, hiç olmazsa
Çakal...........: Kurnaz, yalancı, düzenci, aşağılık kimse
Bülent Arkan
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Çürümek mi Dürümek mi
Hiç de kolay değil insan olmak
Önce kendini tanı sonra çevrene bak
Kafan karışacak
Aklın şaşıracak
Peşinen söyleyeyim
Nefsin ruhuna tuzak kuracak
Cazibe karşında selam duracak
At izi it izine karışacak
İz içinde izler bulacak
İz sürüp giz yürüyeceksin
Hayatına han savakları yön verecek
Ya çürüyeceksin ya dürüyeceksin
Dürümek istiyorsan;
Sorular soracaksın kendine
Ben kimim
Niçin yaratıldım diyeceksin
Çevreni
Evre'ni
Devre'ni
Evreni
Evreni yaratanı
Canlı cansız her şeyi öğreneceksin
Öğrenmezsen;
Kılavuzun karga
Yüreğin darda
Ayağın yarda olacak
Üzüm gibi baka baka kararacaksın
İçten içe solup sararacaksın
İçine kurt düşecek
Kurttan dert dürüyecek
Bağın gövdeden kopacak
Gayya kuyusuna düşüp
Çürüyeceksin
Öğrenirsen;
Sancılı ama yararlı
Kararlı ve duyarlı olacaksın
Kutsalın rehberliğinde
Ezandan salaya yolun
Sırattan geçmeye iznin
Hakk huzuruna çıkmaya yüzün olacak
Dar-ı bekada gülecek
Ruhunla İremde dürüyeceksin...
Dürümek............: Doğmak, olmak, türemek, büyümeye başlamak.
Gayya kuyusu.....: İçinden çıkılamayacak denli karışık, umutsuz, çapraşık iş, durum ya
da karmakarışık işlerin döndüğü yer.
Bülent Arkan
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Dağ Kar Ve Kardelen
Ecdat soydur
Baba dağdır
Ana kardır
Çocuk ise Kardelen
Ey bulutum
Salında gel
Tam üstümde kümelen
Doruğuma gel
Yağdır kar’ı
Üşümesin bu beden
Dağ yorganın
Kar olunca
Doğacaktır Kardelen.
Güneş vursun eriyiver
Süzül de in
Dağın teninden
Enginlerime süzül
İşle bedenime
Tut eteğimden
Susayan kardelenlerim
Suyun içsin
Yedi ğözümden
Kimse mahrum kalmasın
DAĞ
KAR ve KARDELEN'den...
31.12.2013
Bülent Arkan
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Dar-ı Beka
DAR-I BEKA
Hüzünlüce uyandık rahmet düşen sabaha
İnim inim inledi gökte sala sesleri
Dostları biçemedi böylesi cana baha
Üç metre kefen ile sarıldı girân-bahâ
Abdestler alınarak dost meclisi toplandı
Son yolculuk rıhtımı duayla doldu taştı
Güzel amel listesi zihinlerde yoklandı
Handaki yaşantısı tereddütsüz aklandı
Arşa doğru yükseldi dillerden zemzemeler
Yolculuğun böylesi gönüllere yerleşti
Yürekte yağ eridi kayboldu demdemeler
Nur yağdı ortalığa depreşti benzemeler
Yolculuğun rehberi haykırdı cemaate
Nasıldırı sorarak uğurladı Cennete
Helallik gönderildi ruh ile emanete
Ruh huzura büründü uğradı sükunete
Dünyada para pulu takmamıştı kafaya
Sonsuzluk azığıyla ruhu erdi sefaya
Nurdan ışık üretti ruh ulaştı Hüda'ya
Melekler eşliğinde uçtu dar-ı bekaya...
Bülent ARKAN....Mekanın cennet olsun güzel ablam.
Baha.............: Kıymet
Girân-bahâ.....: Kıymetli hediye
Zemzeme.......: Şırıltı, Nağmeli ve uyumlu söz
Demdeme......: Hoşa gitmeyen hiddetli ve gürültülü ses
Dar-ı beka......: Ahiret. Baki olan yer.
Bülent Arkan
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Davet
Iska üzre dertliyim dostuma hasret zede
Münacatım münferit dışım içimden sade
Kaddi müstesna ile içmek isterim bade
Gayeyi hayalimdir Hakk yoldan istifade
Allah rıza gösterip yol açsın seyyahıma
Kademi mübarekler uğrasın dergahıma
Kemali sadakatla göğe yükselsin eller
Sıdkı sadakat ile Hakk'a yalvarsın diller...
Bülent Arkan
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Den
Köyümde elli altıda doğmuşum
Gözüm mavi imiş sarışın saçım
Kuzularla olmuş benim yarışım
Kuzular gibiydi başı aktı den
Biraz tombişçeydi yüzü paktı den
On yaşında işçi gibi çalıştım
Okullarda emsalsizle yarıştım
Yokuşun sonunu iniş sanmıştım
Çocukluğu dik yokuşa saldı den
Genç olmadan erken oldu yaşlı den
Yirmisinde gurbet elde eridim
Gündüzleyin çalış gece eğitim
Uyumamak için çürüttüm etim
Anarşi belası gelip çattı den
Gençlik yaşamadan uçup gitti den
Otuzunda çol çocuğa karıştım
Kırk yıl oldu dünya için çalıştım
Farketmeden bu düzene alıştım
Ellisinde sırra erdi yandı den
Geç olmadan zararından döndü den
Atmış yıldır sular gibi akarım
Engine süzülür orda yatarım
Doludan boşaltır boşa katarım
Hayatını dolu dolu seçti den
Şafak vakti kuşlar gibi uçtu den
Gider gider kabristanı yoklarım
Döner döner hoş yuvayı beklerim
Bunca yıldır bir armağan saklarım
Armağanı bu dünyada candı den
Tüm seviler mahşer ele kaldı den...
Mart 2016.Bülent ARKAN.... (Den= Deyin)
Bülent Arkan
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Denizin Öpücüğü
Ay ışığı şavkında yıldız güneşten ayan
Dalganın kanat sesi ninnilerden neşeli
Rüzgarın okşayışı doğaya aşkı beyan
Denizin mavisinde yakamozlar döşeli
Yaşadığım manzara titretti yüreğimi
Ava koşan balıkçı çekiyor küreğini
Ağları balık dolmuş topluyor süreğini
Çehresi gülümsüyor keyfi sekiz köşeli
Dalgalar süzülerek kıyıyı öpüyordu
Kumsal denizi tutmuş kendine çekiyordu
Elin yüzün yıkayıp çapağın döküyordu
Deniz mutlu mesuttu sahil kırık şişeli
Kıyının deniz aşkı makul mu bilemedim
Gördüğüm manzarayı zihnimden silemedim
Gözlerimi zorladım umutsuz gülemedim
Denizin öpüştüğü sahillere düşeli...
TEMMUZ 2019 Bülent ARKAN
TEMMUZ 2019 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Dert Küpüyüz
Geçen mazimize yazık
Dert ne hırka ne bir azık
Akıl firar yürek çizik
...Sevgi bağının çöpüyüz
...Kızgın demirin sapıyız
Vahşetin en yüksek hali
Sebep çoktur sanma mali
Eğitime muhtaç veli
...Sevgi bağının çöpüyüz
...Temel yoksunu yapıyız
Baba anayı kesiyor
Şakır şakır kan akıyor
Seyirci selfi çekiyor
...Sevgi bağının çöpüyüz
...Kel üstünde ar kepiyiz
Vicdanlar kanadı yine
Yumrukla dövüldü sine
Derdimiz çıktı yüz bine
...Sevgi bağının çöpüyüz
...Yosun tutmuş dert küp'üyüz...
Bülent Arkan
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Derttir Başımda Benim
Yüreğim ter içinde tenim kuru ayazda
Mısralara düşeli içim dışımda benim
Duygumu saklayamam geveze dil avazda
Öksüz kalan heceler ağlar döşümde benim
Hafızamı zorlayan yüreğim beyan eder
Kalemdeki mürekkep sırrımı ayan eder
Gönül gözüm kapasam ahretim ziyan eder
Sözcüğün şeddelisi sancır dişimde benim
Uykulardan uyarıp düşündürür usumu
Dilimden dökülenler depreştirir hasımı
Kendimle kavgalıyım kimse bilmez yasımı
Muhataba kelamım derttir başımda benim...
Bülent Arkan
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Dil
Sivri dilli vardır, kestirir başı
Pamuk dilli vardır, yürekte aşı
Tatlı dilli vardır, diriltir naaşı
Acı dilli vardır, çatlatır taşı.........
Ekim 2016.Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Diriliş
DİRİLİŞ
Bal arısı misali ömür boyu çalıştık
Balımızı çaldılar kuru ekmek bölüştük
Ağlanacak hallere hep beraber gülüştük
...Tarihi okumayan Bayrak'ta rengi görsün
...Ezelini bilmeyen sarı yaprağa sorsun
Tarihten ders almamış düşman torunu azdı
Bilmezler mi şu Türk'ler tarihi kanla yazdı
Bıçak kemiğe değse sabrı tükendi kızdı
...Yeni yetme simonlar Türk'te ahengi görsün
...Karabasan görenler düşünü hayra yorsun
Titreyip kendine dön uyku zamanı değil
Dik durmanın vaktidir ne boyun eğ ne eğil
Düşme sen ayrılığa fitneye etme meğil
...İstikbalin ibresi yürekte dengi görsün
...Mehmedim simonları okyanuslara sürsün
Diriliş vakti diyor şafağın karanlığı
Kılıç kında paslandı unuttuk güvenliği
Tezden hazırlanalım bırakın yarenliği
...Yeni nesil dünyalı Türk'teki cengi görsün
...Yiğitler soysuzları kara toprağa gömsün...
Kasım 2017. Bülent ARKAN
Bülent Arkan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Diyelim ki
DİYELİM Kİ
Diyelim ki zengin oldun
Karun bile solda sıfır
Aramadan hemen buldun
Sofra gani iştah kısır
Diyelim ki her şey sende
Paris'lerden giyinsen de
Sükse yapıp övünsen de
İskarpin şık parmak nasır
Diyelim ki parmak sağlam
Diz kapakta başlar eylem
Yere doğru eğer boylam
Göz toprakta ömre kusur
Diyelim ki baş dorukta
Közün kül olmuş körükte
Elek asılmış sırıkta
Halın hasır eylem sıfır
Diyelim ki iştah kavi
Dost yalancı eksik sevi
Ne yapayım böyle devi
Görkem satar ıssız kasır
Diyelim ki eylem varlı
Damarında ateş harlı
Yüzeyleri taş cidarlı
Yaşantına eder tesir
Diyelim ki şifa buldu
Diyet yapıp tez kurtuldu
Canı çekti saçın yoldu
Kabızlıktan olur basur
Diyelim ki çok yaşadın
Yiyemedin içemedin
Kabızlıktan çıkamadın
Ömür en çok bir tek asır
Diyelim ki bey paşasın
Sözün dinletir taşasın
Mirascı der az yaşasın
Geberse der fısır fısır
Diyelim ki nefsiniz kör
Cazip midir böyle bir sör
Altın ile duvarın ör
Kafes altın beden esir
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Velhasılı zenginlik zor
Çokça malın ibrası zor
Haram ise elinde kor
Ahretine eder tesir
Halinizden erinmeyin
Çok yiyerek gerinmeyin
Haram ile barınmayın
Zenginlikte akıbet sır...
22.07.2018 Bülent ARKAN
İYİ PAZARLAR
Bülent Arkan
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Dizelerim Var
Bir dörtlük yazarak çıkmıştım yola
Kıyıda köşede yazılarım var
Yıllardır yazarım vermeden mola
Şiire hamile sızılarım var
Gönlüm şen görünür özde bizarım
Bazen uyku tutmaz bazen sızarım
Gündüz düşünürüm gece yazarım
Öz cevher arayan kazılarım var
Her biri bir yere savrulup gezdi
Kimi takdir gördü kimisi üzdü
Maziyi günceli atiyi yazdı
Kayrana su veren gözelerim var
Gönülden gönüle köprü kurarım
Heceler içinden hece ararım
Gözleyip özüme soru sorarım
Süzgeçten geçiren azalarım var
Tortulu cümleden heceye doğru
Sancılar depreşir geceye doğru
Kaynağın ararım niceye doğru
Kapılar açacak rezelerim var
Şiirle demlensin canparelerim
Şiirle mimlensin son yaralarım
Şiirle güçlensin sığ çarelerim
Ahvali anlatan dizelerim var...
Bülent Arkan
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Dizimiz Dövüyoruz
DİZİMİZ DÖVÜYORUZ
Beynimiz çok kıymetli onu hiç yormuyoruz
O kadar zekiyiz ki niçini sormuyoruz
Mevcudu tamam sayıp eksiği görmüyoruz
Üç kuşak bir arada dizimiz dövüyoruz...
05.02.2019.Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Doğu Türkistan
Kan revan içinde Doğu Türkistan
Zalimin boynunu bükesim gelir
Vicdanlar kurudu soldu gülistan
Katiller üstüne çökesim gelir
Zalimin zulmüyle mazlum ölüyor
İnsanlık seyirde hala gülüyor
Sanırım dünyanın sonu geliyor
Sebep olanları yakasım gelir
Şiddet nobran azmış zulüm bitmiyor
Elim kolum bağlı gücüm yetmiyor
Gücü yetenlerse adım atmıyor
Herkesin gözüne sokasım gelir
Tanrı dağlarından yola çıkarak
Altay dağlarına doğru sekerek
Tarım ırmağından Lop'a akarak
Ürinçi Kaşgar'a çıkasım gelir
Konuyu gündemde canlı tutarak
Vicdansız kalplere kement atarak
Katil askerleri setten iterek
Çin'in sancağını sökesim gelir
Yapılan setlere sürüp atımı
Tarım havzasından kovup itini
Tank ile top ile dövüp setini
Ünlü Çin seddini yıkasım gelir...
Bülent Arkan
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Dondu, Soldu, Yandı Yürekler
Bayraklara sarmışlar şehitlerin naaşını
Musallaya koyarken yandı yüreklerimiz
Biz nasıl dikeriz ki senin mezar taşını
Kar kanlara boyandı, dondu yüreklerimiz
Sen ölmedin mehmedim gönül gözünde tahtsın
Peygamberim bekliyor şefaatine bahtsın
Kalbimize yerleştin atiye örnek şahsın
Canlar cana dayandı, soldu yüreklerimiz
Toprağın kırmızısı şehitlerin kanıydı
Canı siper ettiği onun öz vatanıydı
O ananın varlığı gözüpek evladıydı
Nârı ayan beyandı, yandı yüreklerimiz...
17.Aralık 2016. Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Doyduk Bu Gece
DOYDUK BU GECE
Geride bıraktık onlarca yılı
Torbayı mizanda tarttık bu gece
İnceden işledik, kırk yardık kılı
Saati geçmişe kurduk bu gece
Boşa geçen yıllar kanar kalplerde
Unutulmaz asla yazar defterde
Süpürüp atılmaz çok derinlerde
Dertlere dermanı sorduk bu gece
Vicdanlar Allah'la başbaşa kaldı
Günün önemiyle mesafe aldı
Kalpler kulaç atıp diplere daldı
Nefsin zincirini yorduk bu gece
Tılsımlı geceden feyz aldı kalpler
Yalvaryakar olduk yandı yürekler
Allah huzurunda tövbeydi dertler
Şeytanı kalbinden vurduk bu gece
Hesap defterini baştan okuduk
Yıpranan yerleri tekrar dokuduk
Azaldık sanmıştık pek de çoğuduk
Kendi özümüzü gördük bu gece
Ağladık sızladık tövbeler ettik
Gözyaşı sel oldu köprüler geçtik
Rehber ırmağından şerbetler içtik
Allah'a el açıp durduk bu gece
Bilemem mağfiret aldık mı hakk'tan
İstekler makuldü az idi çoktan
Ne verse kabuldür iyidir yoktan
Dumanı tütmeyen korduk bu gece
Yaradan tekraren yaşatsın bize
İbadet edelim güç versin dize
Gerek var mı bilmem başkaca söze
Allah'ı zikreden yardık bu gece
Allah'ın bu gece rahmeti çoktur
Bir verip bin almak mümine haktır
Başka yol arama Allah'ım tek'dir
Bir verip bin aldık kârdık bu gece...
Allah'ın izniyle, doyduk bu gece...
11.05.2017. Bülent ARKAN
Bu şiir "Berat Kandili" için yazılmıştır.
Allah tekrarlarını göstersin.
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Bülent Arkan
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Dönence
DÖNENCE
Son defa üflemişti göğsünün balonunu
Gözleri yarı açık resmetti şablonunu
Yanağı sağa düşük uzanmıştı sedire
Ruh bedeni terkedip bırakmıştı kabire
Göğe yükselmek için boşaltmıştı yükünü
Kodesinden çıkan ruh terk etmişti kürkünü
Düzeltilen el ayak tez vakitte sarardı
Gözleri donuklaştı nefs dünyası karardı
Dualar eşliğinde çeneyi bağladılar
Geçmişini yadedip topluca ağladılar
Dikişsiz urba giyen faninin bedeniydi
İki düğüm bir kuşak bedenin kefeniydi
Hazırlanan son yolcu dünyanın ademiydi
Meleklerin rotası ruhların alemiydi
Toprağı hazırladı definci sanatlılar
Rüzgara yelken açtı beyaz dört kanatlılar
Buruk veda gününde gözler saldı yaşını
Bıyığı terli torun tahmin etti kışını
Akıbeti görenler geleceğinden korktu
Okudu okutturdu üstüne toprak örttü
Karalar bağlayarak ağlayanlar ardından
Aradan üç gün geçti vazgeçmedi gardından
Hayata devam deyip kani etti kendini
Nefs'e verdi tokmağı davul buldu dengini
Kalple akıl kavgası el alemi güldürdü
Dar-ı bekaya kadar bu durumu sürdürdü
Eski tas eski hamam hevasıyla saldırdı
Cenneti pahasına boşa zaman öldürdü
Sırası gelenlerde boşa düştü güvence
Avazlar kulak deldi başa sardı dönence...
Haziran 2019 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Döngü
Dallarda hüzün hakim ayrılık vakti gelmiş
Ha düştü ha düşecek dalda titreyen yaprak
Güneşten rengin alıp kendin rüzgara salmış
Verdiğini alacak vuslat bekleyen toprak
El açmış beklemede yavrusun sarmak için
Alın terinden doğan meyvesin dermek için
Eksilen vitamini bünyeye almak için
Sabırsızca bekliyor sırrı saklayan toprak
Doğanın döngüsü bu yapraklar çürüyecek
Bulutun gözyaşıyla toprakta eriyecek
Sindirim sistemiyle köklere yürüyecek
Döngüye yön verecek azık toplayan toprak
Kuru dal yeşerecek gelecek ilkbaharda
Meyveye dönüşecek çiçekler nevbaharda
Son demi yaşayacak yeniden sonbaharda
Tekrar kucak açacak mevta paklayan toprak...
Bülent Arkan
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Döngünün Eşiğindeyiz
Devler vardı ya hani insanlığı çökerten
Şimdilerde virüsle yüreğin dağlayacak
Hani varya şapkadan çifte tavşan çıkartan
Yıllarca ağlatanlar son demde ağlayacak
Milyonlarca masumu katlederek gülenler
Bebekler öldürmeyi marifetmiş bilenler
Paraya pula tapıp vicdanını silenler
Ektiğini biçerek karalar bağlayacak
Lut kavmi de bu yüzden uğramıştı helak'a
Değişen sade demdir sebep aynı alaka
Dilsiz şeytan olana çoktan haktır falaka
Musibetler beşeri kodeste eğleyecek
Hamallık yapacağız yükte ağırlık pekçe
Azlardan az gidecek çoklardan daha çokça
Birlikte kazanarak paylaşmadıkça hakça
Eşitlik ve adalet sanma ki çağlayacak
Yerküre dengelenip yeniden çağ'lanacak
Sanırım ki bir mühlet birlikte ağlanacak
Bugünü unutanlar yeniden yağlanacak
Doğanın kanunu bu döngüyü sağlayacak...
Bülent Arkan
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Duruldum Kaldım
DURULDUM KALDIM
Ben bir güzel gördüm kaşı karalı
Şavkına tutuldum, vuruldum kaldım
Salınıp gezerdi dağlar maralı
Peşine takıldım, yoruldum kaldım
Ne çok sevdiğimi önce bilmedi
Benim yürek sesim, asla yılmadı
Cevap vermese de kökten silmedi
Hişt dedi, kışt dedi, darıldım kaldım
Derin çayda yüzdük engeller aştık
Bazen sığda kaldık bazense taştık
Sırılsıklam olduk her daim yaştık
Üşümesin diye sarıldım kaldım
El ettim, göz ettim, dilim bağlandı
Aracılar koydum temas sağlandı
Cevabı beklerken yürek dağlandı
Daldaki nar gibi yarıldım kaldım
Beni tanımadan önce üzüldü
Bazen gülümsedi bazen süzüldü
Ürkek ceylan gibi korktu büzüldü
Kaleye sur gibi örüldüm kaldım
Biz onunla sanki ballı şekerdik
Vuslata koşarak dostlar ekerdik
Buluşma gününü iple çekerdik
Çalar saat oldum kuruldum kaldım
Bir akşam üstüydü bir bakış baktı
Gözümden girerek kalbimi yaktı
Başımdan aşağı bir şimşek çaktı
Sen dedim, yar dedim, serildim kaldım
El bebe gül bebe geçinip gittim
Meşakkat dağ oldu yoruldum bittim
Gönül bahçemizde sınırda çittim
Hanemi korurken gerildim kaldım
Şükürler olsun ki, murada erdim
Bir sevdim, pir sevdim, yüreğim verdim
Çiçeğe kavuştum, meyvemi derdim
Bulanık su idim, duruldum kaldım...
05.06.2017..Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Dün Berat Gecesiydi
DÜN BERAT GECESİYDİ
Başını yastığa koymuştu zat-ı muhterem
Uyku yoktu gözünde bir dirhem
Kendini hesaba çekiyordu
Sessiz muhasebe yapıyordu
Her şeyin bir matematiği var dedi içinden
İki torba çıkardı dağarcığından
Birisini soluna diğerini sağına koydu
Başka çıkını yoktu
Bütün sermaye buydu
Çıkarıp bir bir sıraladı önüne
Solda cezaları sağda ödülleri vardı
Ödül çoktu hem de düzine düzine
Cezaları toplayıp ödüllerden çıkardı
Elinde ödüller kaldı torbaları kaldırdı
Soldaki torba hala ağırdı
Torbayı karıştırdı
Hiç bir şey bulamadı
Tam elini çekiyordu torbadan
Eline bir fermuar takıldı
Açtı fermuarı yorulmadan
Bir göz daha çıkmıştı zuladan
İçindekiler oldukça ağırdı
Bunlar büyük günahlarıydı
Merakla içindekileri çıkardı
Eline ilk olarak bir not takıldı
Hesabı görülmeyenler not başlığıydı
Çıkardıkça çıkardı
Önüne dağ gibi yığıldı
İçinden demek ki dedi
Bunlar mahşere kaldı
Sağ torbayı salladı
O çoktan azalmıştı
İçini bir telaş sardı
Sağ torbayı eline aldı
Karşı duvara astı
Yaşını hesapladı
Az bir zaman kalmıştı
Uykusu haram oldu
Kalktı namaza durdu
Secde etti af diledi
İnim inim inledi
Torba nerdeyse boştu
Dolmak nedir bilmedi
Öylece sabahladı
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Okurken uyukladı
Sonra uykuya kaldı
Uykuda sayıkladı
Uykusundan uyandı
Göz torbaya dadandı
Torba çoktan dolmuştu
Bu da neyin nesiydi
Gözleri taş kesildi
Besmeleyle irkildi
Bilmediği belliydi
Allah berat eyledi
Dün berat gecesiydi...
22. 05. 2016. Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Dün, Bugün, Yarın
Serüven üç aşama
Dün.bugün,yarın
Dün;
Anne rahminde öldük
Bugün;
Dünyaya geldik
Ağladık güldük
Emekleyip yürüdük
Küçücüktük büyüdük
Ölene üzüldük
Doğana güldük
Sınavlarla ölçüldük
Küçüldükçe küçüldük
Kimimiz hayatta kimimiz öldük
Nice sevdiğimizi toprağa gömdük
Hayat boş dedik döğündük
Çoğunu unuttuk hayata döndük
Doğunca parlayıp ölünce söndük
Kaybettikçe yerindik
Kazandıkça övündük
Topraktan türedik
Toprağa döneceğiz
Yarın;
Yeniden dirilecek
Ruha yöneleceğiz
Dünya geride kalacak
Ebediyete gireceğiz
Yarınımızda sermayemiz
İmanımızı götüreceğiz...
2015
Bülent Arkan
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Düşün
Eşrefi mahlukat onda sınanır
Dünya boşa değil han gibi düşün
Gayeyi keşfeden Hakk'a inanır
Konar göçerlere can gibi düşün
Cezaya uğratır tahrip edeni
Toprak su kaplıdır bütün bedeni
Hava ile sudur hayat nedeni
Damarda dolaşan kan gibi düşün
Askısız desteksiz dönen bir küre
Sırlar zerk edilmiş semaya yere
Ezandan salaya verilen süre
Nefesler arası an gibi düşün
Seçenek sunulmuş yolları çokça
Aç gözlü olana caziptir akçe
Makbul olanıdır paylaşmak hakça
Tercih edilecek yön gibi düşün...
Bülent Arkan
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Düşünmek
DÜŞÜNMEK
Gezinmek gibidir düşünmek
Yakıtı bir lokma ekmek
Ekstra yakıta yoktur gerek
Zaman makinasına binersin
Nereye istersen oraya gidersin..
Ocak 2017.Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Edep
EDEP
Çocuk yaşta iş'te piştim
Gıdım gıdım aldım edep
İki çıktım bir kez düştüm
Yaradanım verdi sebep
Çok çeşmeden sular içtim
Ter atmama oldu sebep
Ne zaman ki hakk'ı seçtim
Yaradanım verdi edep...
Mayıs 2017.Bülent ARKAN
Mayıs 2017.
Bülent Arkan
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Ekim Akşamları (gün Batımı)
Eylül'ü uğurladık sıra şimdi ekim'de
Son göçmen kuşlarımız dansederek göçüyor
Baharda ekilenler şimdilerde sökümde
Sarmaşıklar diz boyu yaprakların döküyor
Gün batımı geceye koşaradım gidiyor
Sonbaharın güneşi başka türlü batıyor
Gökte fail mevtaya kucağını açıyor
Çınardaki aşiyan boşa çıkmış yatıyor
Güneş ressamlar gibi bulutu tuval yapmış
Bolutu delen oklar yeryüzüne sızıyor
Saksağan seke seke şirazesinden sapmış
Pürtelaş vaziyette yitik eşin arıyor
Güneşin sıcağını kovuyor esintiler
Demini süren rüzgar yerleri süpürüyor
Gökyüzünü resmetmiş günbatımı denizler
Tuzlu su aşka gelmiş dalgalar köpürüyor
Battaniyem koruyor üşüyen dizlerimi
Gözlediğim manzara toplam iki dakika
Keyfime dürüm yapıp yiyorum kederimi
Keder keyfe dönüştü şu an her şey harika...
08.10.2015
Bülent Arkan
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Ekim mi? Söküm mü?
EKİM Mİ? DÖKÜM MÜ?
Yine Ekim'deyiz
Bahar hamilesi ağaç dalları doğuma hazırlanıyor
Yapraklar altın renginde
Toprak hazır kıta ağzını açmış
Besinini bekliyor
Gece ayazı çiğ düşürecek yapraklara
Pırıl pırıl parlayan buz billurları güneşe direnecek
Gözlemekteyim
Dallar yükünü dökme telaşında
Kökler mutlu ve dingin görünüyor
Vitamin var meramında
Yapraklar üzgün
En son baharında
Kuşlar ağlama moduna girmiş sanki
Yavruları uçurmuş
Aşiyanlar virane
İzlemekteyim
Sabahın kızıllığı akşamı kışa hazırlar gibi
Üşütmeler musallat bedenime
Düşmek üzere olan yapraklar gibiyim
Titremekteyim
Ekim mi söküm mü anlayamadım
Hüzün kaplıyor benliğimi
Aşiyanı terkeden yavrular gibiyim
Yaprak dökümündeyim
Merak içindeyim
Beklemekteyim...
Ekim 2017 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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El/in Eli
EL/İN ELİ
Bazen dalar gider gözlerim
Gözlerime perde olur sütreler
Gördüğüm gerçek mi derim
Sütre gerisini merak ederim
Bazen yıldızlara ilişir gözüm
Sabitlerim gözümü
Toparlarım özümü
Dikkat kesilirim
Yıldızları irdelerim
Bazen aynam olur yıldızlar
Yürek yaramı aydınlatırlar
Bu aydınlık var ya
Yaramı sardığı da olur kanattığı da
Acıya da sebeptir mutluluğa da
Mutluluk ise güler geçerim
Hüzün ise yazar döşerim
Muğlak ise gördüklerim
Kemküm ediyorsa sorduklarım
İşte o zaman
İş içinde iş vardır der
Şüphelenir
Kanaatimi erteler
El/in eli olduğunu bilir
Maşayı iteklerim
Vaktin ilk habercisi
Bilali'yi beklerim...
06.01.2019 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Elhamdülillah
ELHAMDÜLİLLAH
Mazimiz görünmez tozdan dumandan
Bata çıka geçtik elhamdülüllah
Ne bir istasyondan ne bir limandan
Dikenli yol seçtik elhamdülillah
Bazen borçtan yedik bazen keseden
Koştuk ama dönemedik köşeden
Okşar iken kötek yedik niceden
Eğilmedik diktik elhamdilillah
Arzu ile şeytana boyun eğmedik
Rızka razı olduk haram yemedik
Hakkı gözetledik rüşvet vermedik
Helal yedik içtik elhamdülillah
Gün oldu yakacak odun aradık
Yorgan kurşunuyla kışı taradık
Can dişte çalıştık işe yaradık
Sınavları geçtik elhamdülillah
Şükür bu günlere geldik böylece
Hep hakkı koruduk durduk öylece
Soluklanamadık biz de şöylece
Hakk'a şükür ettik elhamdülillah...
2015...Bülent ARKAN
.....2015
Dost Kalemlerden
İnsanı insandan saydık okuduk
Üstümüze helal hırka dokuduk
İlim irfan deryasında boğulduk
İnandık Allah a elhamdülillah........İbrahim Kurt
Uzun ince yolda, hep yokuş çıktık
Ne şikayet ettik, ne dedik bıktık
Yıkılmaz denilen, köprüler yıktık
Sınandık ve geçtik, elhamdülillah... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Şükürde niyazda tek bir onadır
Yönümüz insandır, ondan yanadır
Dünya boştur, fani, ikbal sonadır
Yolumuz sarptır elhamdülillah.......Bülent BAYSAL
Bir gün geldik bir gün döneriz elbet
Alnının akıyla dönmek marifet
Bitecek çileler az daha sabret
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Finale az kaldı elhamdülillah.......Naime ÖZEREN
Bir dem mahrem olduk esrarı aşka.
Kurulduk hünkarı dergahı aşka.
Ruhlar Cem olunca pazarı aşka
Bu yola revanız Elhamdülillah....Mahmut Ünsal
Gurbete düşünce, çileler çektik
Emek ile terle, bağ bahçe ektik
Geleceğe, dürüst yürüyecektik
Sözümüzde durduk, elhamdülillah....şair Yusuf değirmenci
Büküldü belimiz yılmadık yükten
Nefse uysa idik he derdik çoktan
Artık soruluyor kimdensin yekten
Hak yolu yol bildik elhamdülillah...H.ÖZ
Bülent Arkan
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En Son Nefesi
İki beton levhanın arasındaydı ölüm
Zifiri karanlıkta yatar ayak bir ziyaret
Ses almak umudu
Ses vermek sonucu getirecekti belki kimbilir
Yürek umudu
Azrail son nefesi bekledi
Bir ışık dedi gözleri
Bir ses dedi kulakları
Elini oynatmak istedi
Sızladı ayakları
Beklemenin böylesi de mi olurmuş dedi yavaştan
Her saniye bir ömür
Yer demir gök demir
Sessizliğin uğultusu çınladı kulaklarında
Ninni çalar gibiydi ölümün sesi
Genzi yakan ölüm kokusu sardı dört yanı
Sıkıştı göğüs kafesi
İki beton arasında yankılandı
En son nefesi...
Bülent ARKAN 25.01.2020
Elazığ depreminde hayatlarını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları
cennet olsun, aziz milletimizin başı sağ olsun.
Bülent Arkan
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Eski Bayramlar
Bayram aramaktan elim boş döndüm
Karlı dağlar aşmış eski bayramlar
Hatırat toplayıp mazime gömdüm
Hayalimde düşmüş eski bayramlar
Sahilde depreşmiş bayramın hasmı
Kutlama mesajla sanalda resmi
Bayram mı tatil mi netleşsin ismi
Eskiciye kaçmış eski bayramlar
Orta yaşın üstü yol gözlemekte
Dedeler torunu çok özlemekte
Nineler ağlarken yaş gizlemekte
Ayrılığa eşmiş eski bayramlar
Beş kıta üstünde dağılmış canlar
Güneşin altında kızarmış tenler
Ahir zaman üzre değişmiş genler
Sırra kadem basmış eski bayramlar...
Bülent Arkan
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Evde Kal
Sakın çıkma dışarı evde koru kendini
Nefes temiz olursa gür solursun evde kal
Kurallara uyarsan kovit yıkmaz bendini
Virüse sol gösterip sağ vurursun evde kal
Gençliğine güvenme virüs düşmesin döşe
Başka cana kastetme sevdiklerinle yaşa
Kendini tecrit et ki vaka çıkmasın beşe
Kara günler geçince şen olursun evde kal
Beslenmene dikkat et direncin güçlü olsun
Ellerini temiz tut virüs sabunla ölsün
Tevekkül et Allah'a tez vakit yüzün gülsün
Tedbirli davranırsan sağ kalırsın evde kal...
Bülent Arkan
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Evlilik Teklifi
Var mısın benimle bir yolculuğa
Topuk çatlasa da gelecek misin
Olurya ilerde düşersem dara
Bir lokma bir hırka diyecek misin
Var mısın bahçemde çiçek olmaya
Açarak meyveye dönecek misin
Dertlenip başlarsam ben ağlamaya
Elinle göz yaşım silecek misin
Var mısın benimle ihtiyarlığa
Yıkılsa duvarım örecek misin
Uzanırsam bir gün kara toprağa
Ocağımda yanıp tütecek misin
Var isen benimle bütün bunlara
Allah yazmış seni diyecek misin
Olurya kapansa kalbim kapkara
Aralayıp kalbime girecek misin
Var mısın her şeye fani dünyada
Geliyorum seninle diyecek misin
Gün olur kalırsak aç ve açıkta
Ekmeğe tuz döküp yiyecek misin
Var mısın gönlümün tacı olmaya
Evlenelim senle diyecek misin
Beraber erelim biz mutluluğa
Gelinlik tacını giyecek misin .....
03.11.2013
Bülent Arkan
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Evliya Cennetiyiz
EVLİYA CENNETİYİZ
Dervişlerin diyarı bizim Anadolu'muz
İlim irfan öğretip ışıklar saçmış onlar
İnce ince işlenmiş bizim Allah yolumuz
Dilinde güzel sözler yolları açmış onlar
Hacı Bektaşi Veli edeb makamı vermiş
"Allah gönül arası perde yok" deyivermiş
Usareler toplayıp bizlere balı vermiş
Ayak suya değmeden ırmakta uçmuş onlar
Mevlana yol göstermiş sığdıramam dörtlüğe
"Bülbül güle götürür kargalarsa çöplüğe"
Başka gözle bakmayan gözün sonu körlüğe
Allah'ı ana ana kendinden geçmiş onlar
İsyanda olmak niye imtehanın yerine
Allahım uğratmasın insanların şerine
Özde saygı sevgiyle inmek gerek derine
Kabirde olsa bile saygıyı seçmiş onlar
Aslımız belli bizim dervişler milletiyiz
Yolumuz Allah yolu zalimin cinnetiyiz
Şikayet edemeyiz evliya cennetiyiz
Sızlanıp dövünmekten azimle kaçmış onlar
Temmuz 2017 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Ey Gönlüm
EY GÖNLÜM
Ey benim deli gönlüm bu bahtiyarlık niye
Kazandın mı sanırsın şu kırk kulplu kazandan
Tamahkar nefs uğruna pekala demek niye
Eğer böyle gidersen farkın kalmaz sazandan
Çalış kazan ve paylaş paylaşım senin olsun
Bilirsin kurtuluş yok amelini yazandan
Gerisi hep hikaye "laf olsun torba dolsun"
Hak yolundan ayrılma fayda yok bu düzenden
Hayırlı bir ömürden kimseye zarar gelmez
"Azıcık aş kaygısız baş" uzak durur sefadan
Zevki sefa sürenin ahrette yüzü gülmez
Affı mağfiret dile çekilecek cezandan
Bin hücrem daha öldü kaslarımda matem var
Ömür çokça ziyanda kalan ömrü hazandan
Gönül göçmek istemez mayasında sitem var
Salih değilsen eğer kork ateş-i suzandan...
Ağustos 2017 . Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Ey Yolcu
Dünyamızı bahşeden yüce Allah diyor ki
Sana ömür bahşettim bir de kocaman alan
Nimetle donattığım öyle güzel diyar ki
Senaryoyu kendin yaz oyun oyna oyalan
Geminin dümenini verdim senin eline
Dalgalı derya verdim korunağı limanın
Kutsal kitap gönderdim oku dedim diline
Nefsin seni yenmesin frenlesin imanın
Sonsuzluk diyarında iyi geçsin sınavın
Hiç bir nefsi emmare ruhun esir almasın
Rehberine sarıl ki şaşırtmasın firavun
Dikkat et yaşantına günah torban dolmasın
Ayağını sağlam bas han içinde yol alsın
Kaldır tüm engelleri yürüsün ademiyet
Yürüdüğün yollarda maddiyat halın olsun
Gelecek nesillere yol versin medeniyet
İzinde sabit kalma yürü daha ileri
Tekamüle kucak aç irdele sıradanı
Bariyerler koyarsa yoluna birileri
Öfkeye yenik düşme hatırla Yaradanı
Hoşgörü ilken olsun öz kelamın dinlensin
Şüpheye yer bırakma görünsün samimiyet
Bin düşün bir kez konuş sözün özde demlensin
Özde demlenen sözden küçülür enaniyet
Dertlerini büyütme ancak kaynağın tanı
Sınandığın hatırla küçült derdin gamını
Kimi dertle sınanır şükre yöneltir canı
Derdine derman üzre güçlendir imanını
Akıl kalp ilişkisi ruhunda huzur bulsun
Yaşanmışı tahlil et öyle uzan atiye
Yeter ki inkar etme Allah yardımcın olsun
Beterin beteri var şükrünü sun Baki'ye...
ARALIK 2019.. Bülent Arkan
Enaniyet......: Bencillik
Bülent Arkan
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Farkında mısın. (sözüm meclisten dışarı)
FARKINDA MISIN ...(Sözüm meclisten dışarı)
Namlunun ucunda dolardan mermi
Dönerek geliyor farkında mısın
Attığın son adım hayır mı şer mi
Değirmen suyunun çarkında mısın
Aldığın dolarlar atimize şer
Bize yakışır mı ihanetle kâr
Varsa sat doları bir yarayı sar
İhanet selinin arkında mısın
Bu ülke batarsa ocak tüter mi
Gülistan solarsa bülbül öter mi
İstikbal düşünen kur'u iter mi
Yaşam derdinde mi kürkünde misin
Şöyle bir uzan bak yakın çevrene
Halep Kerkük Şam'ı örnek evrene
Düşün ki bu millet nasıl davrana
Emperyal güçlerin çirk'inde misin
Mesele Vatansa olmaz sû-i zan
Vicdanını yokla yok mudur izan
Sürgün istesen de yok artık fizan
Siyonist cambazın sirkinde misin
Henüz vakit varken silkelen diren
Tedbir zamanıdır çıkmadan boran
Ne olur aç gözün gören ol gören
Ölmeden önceki korkunda mısın...
12.08.2018. Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Farkında Olamadık
İki ara bir dere yönümüzü şaşırdık
Nereden nasiplendik bir türlü bilemedik
Batıya özenerek sabrımızı taşırdık
İki uçta toplandık ortayı bulamadık
Gözler mi mühürlendi biz neyin farkındayız
Zannetmeyin ki bizler feleğin çarkındayız
Herşey ayan beyandır siyonist sirkindeyiz
Beynimizden çip'lendik gözümüz alamadık
Çağın gereği deyip kaybettik özümüzü
Ayrı ayrı yönlere çevirdik yüzümüzü
Gidişat cazip geldi kapadık gözümüzü
Bataklığa saplandık bir türlü gülemedik
Hırsımıza aldanıp sen ben deyip ayrıldık
Kabahat bizde iken üste çıkıp sıyrıldık
Suçumuz olsa bile taraftarca kayrıldık
Sirke olup küplendik hırsımız silemedik
Birlik beraberliği nefse kurban ederek
Bireysel davranışla menfaati güderek
Kutuplaşma yüzünden farklıları iterek
Hep birlikte joplandik farkında olamadık...
Bülent Arkan
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Farkında Olmak
Farkında olan farkındalık oluşturur...Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Felç'e Gebe Nöronlar
FELÇ'E GEBE NÖRONLAR
Tek hücreli bir varlık düştü ana rahmine
Yatağından süzüldü zulasıydı samanlar
Bölünerek çoğaldı etmedik elimine
Dünyaya kökün saldı şer odağı Yamanlar
Siyonist hormonuyla çok hızlı büyüyerek
Lahananın misali sarmalda dürüyerek
Şeytanın güdümünde ruhuyla çürüyerek
Her yılda bir ayakla şekil aldı çıyanlar
Dev aynasına bakıp yüksek gördü boyunu
Dev aynası dedi ki kurut Türk'ün soyunu
Şifreler çözülünce öne çekti oyunu
Şeytan nefse hükmetti öne çıktı piyonlar
Kırk yıllık ihanetle toprak kanla boyandı
Elinde keskin bıçak kemiklere dayandı
Kendini açık etti her şey ayan beyandı
Şer başı emir verdi gökte uçtu yılanlar
Haşhaşinin emriyle bu vatanı sattılar
Ses duvarı üstüne çıkıp hava attılar
Tankları toplarıyla piyonları ittiler
Gök kubbeyi kızartıp yere aktı iyonlar
Marmaris'e dayandı hainler sine sine
Gamı keder sarmıştı milletin sinesine
Damaklar zarar verdi dişlerin minesine
Bayrak tutan ellere silah sıktı hayınlar
Milletim pes etmedi yattı palet altına
Vatan değişilmezdi ne para ne altına
Meydana davet etti yiğit darüs saltana
Kırkayak gibi kaçtı çıyan oğlu çıyanlar
Göğsüne zıpkın gibi ok yöneldi saladan
Tank içine saklandı tokat yedi baladan
Şeytan kanala düştü çıkamadı heladan
Halkın ferasetinden keder doldu simonlar
Bilanço çok ağırdı iki yüz elli şehit
Babalar dişin sıktı analar yaktı ağıt
Destanlara yetmedi ne kalem ne de kağıt
Katile arka çıktı Türk düşmanı baronlar
Boğazım düğüm düğüm eksiltmedim ağımı
Siyonist uşakları berbat etti çağımı
Hain başı gelmeden çözemeyiz düğümü
Bu düğüm çözülmezse, felç'e gebe nöronlar...
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Bülent ARKAN 16 Temmuz 2018.
İyon : artı ya da eksi elektrik yüklü atom, atom grubu ya da parçacık.
Nöron: asıl gözeyle protoplazma uzantılarından ve bir silindir eksenden oluşmuş sinir
gözesi.
Yamanlar: Fetö'nün ilk tohumlarının atıldığı İzmir'de bir semt adı
Bülent Arkan
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Figüran
FİGÜRAN
Konuşurken yemin ederse insan
Eminim yalancı bir yönü vardır
Argoya kaçarsa dildeki lisan
Asla kızarmayan yüz gönü vardır
Gözleri dört dönüp giz arıyorsa
Doluyu boşaltıp boş sarıyorsa
Olur olmaz şeye söz veriyorsa
Kendisi figüran cin jönü vardır
Zannetme her daim kalır dorukta
Pekmezlik su çıkmaz yeşil koruk'ta
Üflemeyle yanan kömür körükte
Kül olmaya mahkum bir sonu vardır...
Mayıs 2018 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Filler Utansın
FİLLER UTANSIN
İnsanlık ölmemiş can çekişiyor
Mazlumu katleden eller utansın
Vampire tez elden kan yetişiyor
Damardan kan emen haller utansın
Dünyanın gözleri renkkörü olmuş
Güçsüzün önüne sömürü koymuş
Haçlının ne karnı ne gözü doymuş
Bunları görmeyen kullar utansın
Dini gerkçeyle sürgün etmişler
Müslüman iseniz ölün demişler
Birde utanmadan gülün demişler
Gönüle gam salan diller utansın
İnsanlar çaresiz can pazarında
Ölsede farketmez, yan nazarında
Yaşamadan ölen ten mezarında
Mazlumu taşıyan sallar utansın
Vatan şirinidir aşık Ferhat'ın
Mayın döşelidir artık serhatın
Bu yüzden olmalı asık suratın
Bülbülü zar eden güller utansın
Bilirim mazlumun ahı beladır
Vahşetle yol almak vahi çabadır
Bir piyon uğruna şahı hebadır
Yanlış hamle yapan filler utansın...
Eylül 2017.Bülent ARKAN
Serhat ...........Sınır boyu
Vahi................Anlamsız saçma
Zar eden ........Ağlatan
Bülent Arkan
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Filmin Sonu
Filmin adı "Handa yolculuk"
Kurgu "çalakalem"
Senaryo "amel ve kader"
Baş rol oyuncusu " ben"
Kameraman "gözlerim"
Seslendirme "dilim"
Kayıtlar "Meleklerim"
Diğer oyuncular " beş duyum ve tüm çevrem"
Kayıt devam ediyor
Henüz filmin sonu gelmedi
Makaralar üstüste istifli duruyorlar
Ayıklamaya kalksam
Direniyorlar
Doğaçlama oyuncuyum
Ne ilkim, ne sonuncuyum
Hafızam mı doldu ne?
Neden yeni kayıtlar silik ve puslu
Arasıra kayıtları izliyorum
Yer açayım diyorum
Bazılarını silmek istiyorum
Geçmişe gidiyorum
Hepsi antika değerindeler
Tüm geçmişim iç içeler
Silemiyorum
Çok zormuş hayatı montaj etmek
Birini kucaklayıp diğerini iteklemek
Birbirlerine kördüğüm bağlanmışlar
Sarmaş dolaş ilmek ilmek
Kes yapıştır yapsam
Gerçekler yok olacak
Yerlerini değiştirsem
Film kurgu kokacak
Dokunma Bülent diyorum
Zaten şeritler de yıpranmış
Ha koptu ha kopacakmış
Yeni kayıt son bulacakmış
Eski zaten emin ellerde
Meleklerce korunacak
Kimisi benimle yolcu
Kimisi çöp olacak
Film üç bölümden oluşuyor
Başlangıç, gelişme ve sonuç
Galası mahşer
Sonucu mu merak ettiniz?
İpucu mu istiyorsunuz?
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Ya mutluluk, ya keder
Umarım mutlu eder.....
Nisan 2017
Bülent Arkan
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Fisebilillah
Yaratılış gayesi olursa hayat özü
Fisebilillah isen yan yollara sapılmaz
Yön levhası gibidir Rahman'ın ikra sözü
Ona riayet eden kör şeytana kapılmaz
Maddiyat düşkünlüğü kör etmesin gözleri
İşlenilen ameller ak eylesin yüzleri
Her tür derde devadır rehberdir Rab sözleri
Ateşte kavrulmayan undan helva yapılmaz
Haya ile bezeli öz düsturun ar ise
Göğsünün sol yanında insaf vicdan var ise
Dünya hevesi değil Baki olan yar ise
Kıvılcımla kül olan mala mülke tapılmaz...
Bülent ARKAN Temmuz 2020
Fisebilillah.........Allah yolunda. (Osmanlıca)
Bülent Arkan
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Gazze'de
GAZZE'DE
Dünyanın başına bela oldular
Nice masum insan öldü Gazze'de
Toplumun üstüne mermi saldılar
Şehitler tabuta doldu Gazze'de
Dünyanın en somut imtihan günü
Katliam üzredir soysuzun yönü
Unutma hatırla ne olur dünü
Müslüman sınavda kaldı Gazze'de
Altmış'a ulaştı şehit sayısı
Kutlama yapıyor iblis dayısı
Kral Selman için Şam'da kayısı
Masumların kanı göldü Gazze'de
Kırmızı çizgiler çoktan aşıldı
Kabuklu yaralar tekrar deşildi
Şehitler mekanı toprak eşildi
Katliam yapanlar güldü Gazze'de
İnsan oğlu özden ayrıldı yine
Öldürme nedeni dayandı dine
Dişimiz sıkmaktan çatladı mine
İnsanca yaşamak zül'dü Gazze'de
Bugün çok gamlıyım uyuyor başlar
Çeşme oldu gözüm akıyor yaşlar
İblisin başında patlasın taşar
Mermiye karşı taş boldu Gazze'de...
14.Mayıs 2018...Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Gecenin Kucağında
Gündüzün ölümünde zifiri karanlıkta
Yüzüne gülümsesem aydınlanır mı yüzün
Birbirini görmeden yapılan yarenlikte
Sözcüklerin içinde beni anar mı sözün
Hayal edip resmimi bana gülümser misin
Gözümde gözün yokken beni özümser misin
Şekli cemal arayıp sözüm azımsar mısın
Gecenin kucağında özüm görür mü özün
Hüsn-i ma'nevîyatla haşrolursa ehli mümin
Afakı net görünür yol alır ehli emin
Beşerin göz ufkunda belirir derin zemin
Mübin zemin içinde gizi arar mı gözün...
04.03.2020 Bülent ARKAN
Cemal.............: Yüz güzelliği
hüsn-i ma'nevî.: İç güzelliği
Mübin..............: İyiyi ve kötüyü ayıran. Açık, besbelli
afak.................: Ufuk
Bülent Arkan
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Gecenin Sesi
GECENİN SESİ
Geceye küsmedim ki gece benden vazgeçsin
Bir dağın bakı'sından sezilir mil geceler
Benim ilham kaynağım istemem ki tez geçsin
Karanlık kokusundan dizilir çil heceler
Gece ilham demektir arşa yükselir eller
Yüreğin tepiklenir kalem kağıdı ballar
Göz maziye uzanır ele yazdırır diller
Yüreğin dokusundan çözülür bilmeceler...
15.01.2019. Bülent Arkan
Bülent Arkan
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Gecenin Şiiri
GECENİN ŞİİRİ
Yüreğime doluyor kokusu karanlığın
Siyahların şavkını aramakta gözlerim
Çınlayan gecelerin avazı yarenliğim
Avazın temposunda titremekte dizlerim
Biliyorum az sonra tan yeri ağaracak
Fırıncı Hasan usta hamuru yoğuracak
Doğuştan gebe gece gündüzü doğuracak
Gecenin ölümünden fışkıracak gizlerim
Telaşla koşuşturan insanlar göreceğim
Gecenin şahidini katlayıp düreceğim
Tekrar pır pır edecek kelebek yüreciğim
Gecenin şiirinden okunacak sözlerim...
Mayıs 2019 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Geceyi de Seviyorum
Gecenin karanlığındayım
Gün ışığı istiyorum
Biliyorum
Güneşten çok uzaktayım
Olsun diyorum
Israrla aydınlığı bekliyorum
Ay ışığındayım
Ay ışığını veren Allahım
Gün ışığını da verir diyorum
Ümitle bekliyorum
Gece çok soğuk üşüyorum
Yorgana gömülüyorum
Uyur uyanık haldeyim
Direniyorum
Galiba uyuyorum
Bakıyorum
Gökyüzünde ışıl ışıl bir evren
Aynalar koymuşlar resmen
İşte bu diyorum
Gündüzden vazgeçiyorum
Olmasaydı gecem
Gündüzüm de olmazdı diyorum
Aşırı bir soğuktayım
Har ateşe savruluyorum
Önümü ısıtırken
Sırtımdan donuyorum
Sonra sırtımı ısıtıyorum
Birden kendime bakıyorum
Ben dünya olmuşum
Durmadan dönüyorum
Düşündükçe kendime kızıyorum
Güneşin suçu ne ki diyorum
Kendime geliyorum
Karışma Allahın işine diyorum
Rüyadan uyanıyorum
Farkı farkediyorum
Gündüzdeyim
Artık gündüze teslim olan
Geceyi de seviyorum...
Nisan 2016
Bülent Arkan
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Geçen Yıl
GEÇEN YIL
Ağlayan da oldu zevkle gülende
Sırtlara kamburu sardı geçen yıl
Horlayan da oldu kadri bilende
Güçlüye madalya verdi geçen yıl
Gözyaşı sel oldu müjgan ıslandı
Hainler gizlendi sanma uslandı
Zalimler gülerken mazlum yas'landı
Güçsüzü yerlere serdi geçen yıl
Vahşeti resmetti şer gözlerine
Ağrılar nüksetti mert dizlerine
Dertleri ekledi dert gizlerine
Baldıran zehiri derdi geçen yıl
Kimi aldırmadan zevkin yaşadı
Haris istif istif para döşedi
Nankör beslendiği tası boşadı
Onurlu olanı gerdi geçen yıl
Yaşanan travma ne ilk ne sondu
Vatan hainleri kodese kondu
Oynanan son sahne şimdilik dondu
Yeni yıla böyle erdi geçen yıl...
31.12.2017. Bülent ARKAN
Yeni yılın tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesi dileklerimle yeni yılınız kutlu olsun.

Bülent Arkan
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Geçerim
Adıma Türk derler tarihte izim
Koyun otlatırım kavalda gizim
Topunuz gelseniz kırılmaz dizim
Tekme tokat döver ezer geçerim
Göğsüme namerdin eli değmesin
Bir küçük kıvılcım gözüm görmesin
Tokatım yemeyen var mı söylesin
Leşlerini yere serer geçerim
Bin yıldır yürekler çok acı gördü
Düşman sinsi sinsi ağını ördü
Yüreği yetmedi haini sürdü
Dünyayı tükrükle boğar geçerim
Yurdumun içinde hain çeteler
Topla tankla vurdu şehit niceler
Gündüzüm iş dolu nöbet geceler
Gece gündüz demem eler geçerim
Aldanmayın sakın mahmurluğuma
Bakmayın siz benim göz kapağıma
Sakın ha kanmayın mazlumluğuma
Mermi olur tankı deler geçerim...
04.08.02016
Dost kalemler
Kimse bilmez, soydan delidir kanlar
Şimşek olup çakar, dolular yağar
Bazen duruluruz bazen de taşar
Yıkar engelleri atlar geçerim..............Naime ÖZEREN
Bülent Arkan
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Geçmişimde Sen, Geleceğimde Sen
Ne zaman
geçmişimi düşünsem
İlk sen gelirsin aklıma
Kaş çatışını,sert bakışını hatılarım
O aldırmaz tavrın vardırya hani
Hayalimde bile olsa en çok o incitir beni
Ne zaman
Seni düşünsem
Bazen sesin cınlatır kulaklarımı
Bazense duyulmayacak kadar derinden
Saçını sağa savuruşun gelir aklıma
Saç tellerinin arasından güneşi görürüm
Ne zaman
Donarcasına üşüsem
Sen gelirsin aklıma
Sıcaklığın ısıtır beni yeniden
Sıcak bir yel esmeye başlar maziden
Sımsıcak kucağında uyuyuveririm aniden
Ne zaman
Derin bir uykuya dalsam
Çıkagelirsin karşıma
Dikilir kaş çatar kalk gidelim dersin
Uyku haram olur uyanırım uykudan
Yine geçmişim gelir aklıma seni düşünürüm
Ne zaman
Başım ağrısa
Ellerin alnımda dolaşır
Parmakların yumuşacık olur
Okşamaya başlar kılcal damarlarımı
Damarlarımda dolaştığını hissederim
Ne zaman
Geleceği düşünsem
Yine başköşede sen
Kurulmuşsun cennetin köşesine
Kuş bakışı beni seğrettiğini görürüm
Dünyamda Meleğimsin, Cennetimde Huri sen...
Bülent Arkan
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Geliştikçe Çürümüşler
GELİŞTİKÇE ÇÜRÜMÜŞLER
Bahşedilmiş ruh Mevla'dan
Ten üremiş bir damladan
Cenin evi bir deryadan
Yumurtadan dürümüşler
Yaradanı bilmemişler
Gerçekleri görmemişler
Kalp körelmiş sezmemişler
Besmelesiz dürümüşler
Eğitmeden salınmışlar
İlk sınavda yanılmışlar
Ortam bulmuş barınmışlar
Yanlış yolda yürümüşler
Günah yükü döşekleri
Boş vermişler ölçekleri
Doğru sanıp köçekleri
Peşin sıra yürümüşler
Saf ve temiz çocuk doğmuş
Kirlenmişlik onu boğmuş
Zarar bütün nesle olmuş
Çelme takıp sürümüşler
Reklam kurmuş düzenini
Sergiletmiş bedenini
Sormamışız nedenini
Çırıl çıplak yürümüşler
Sürgün bağdan uzak kalmış
Dört bir yanı otlar salmış
Çoğu çağa esir olmuş
Geliştikçe çürümüşler...
Temmuz. 2016.Bülent ARKAN
KÖÇEK: Kadın kılığına girip, çalgı eşliğinde kadınca oynamayı meslek edinmiş erkek,
oynak kimse.
Bülent Arkan
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Gelsin Nuh'un Gemisi...
Anamız deniz bizim, ben balçık fidanıyım
Aslımız derya deniz,ben suyun buharıyım
Tenime güneş vursun,gökyüzüne çıkayım
Rüzgarlarım üflesin, dağlara ulaşayım
Dağlarında üşüyüp, titreyip sallanayım
Usul usul dökülüp, dağ başına yağayım
İnce ve de derinden,toprağın sulayayım
Enginlere süzülüp, ırmakta toplanayım
Beni halime bırak, yatağımdan akayım
Yolda karşıla beni,bendin olsun kolların
Yüksekte tut bendini,üstünden çağlayayım
Nazlı nazlı dökülüp, denize ulaşayım
Yaratanım kutsasın, dipte balçık olayım
Tıpkı ilk insan gibi,balçığımdan doğayım
Artık dünya kirlendi,gelsin Nuh'un gemisi
Çapaya tutunarak, gemiye ulaşayım
Tüm nesiller toplanıp,kirlerinden arınsın
Beynimiz sıfırlanıp, rektefeden geçilsin
Gidelim yükseklere,neslimiz yenilensin
Günahsız ve tertemiz, yeniden çoğalayım
Yeniden çoğalalım, yeniden çoğalayım
İlk çağlardaki gibi, özgürce yaşayayım...
2015 ANKARA
Bülent Arkan
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Gereği Yapılıyor
Acımız çok büyüktür yüreğimiz yanıyor
Ne olur acımıza siyaset katmayalım
Bizi bize bırakın her yerimiz kanıyor
Şehitler üzerinden siyaset yapmayalım
Küçük hesap yapmanın bedeli çok ağırdır
Vahameti görmeyen siyaseten sağırdır
Uyanık olmak gerek çok kritik devirdir
Güzergah ayan iken yanlışa sapmayalım
Biz ezelden beridir vatana can vereniz
Kimler hangi emelde yaşayarak göreniz
Sabrımız tükenince düşmanları süreniz
Şanlı Türk tarihini yabana atmayalım
Vatanın yer aldığı coğrafya kaderimiz
Birliği kaybetmekten oluşur kederimiz
Senle ben kavgasından kaynaklı hederimiz
Milli meselelerde siyaset gütmeyelim
Şehadet pahasına gereği yapılacak
Yedi düvel gelse de postalla ezilecek
Toprak kanla sulanıp istikbal açılacak
İstiklal bize haktır yeter ki kopmayalım...
Bülent Arkan
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Gerekir
GEREKİR
Yaradan gizemli yaratmış canı
Sır için derine inmek gerekir
Korlu ateş üstü kaynıyor kanı
Tanımadan önce sinmek gerekir
Kimi fazla kibar ince fikirli
Özü mana yüklü Hakka zikirli
Kırılgan cam gibi kem söz fakirli
Narince gönlüne konmak gerekir
Kimisi paradar fazla kibirli
Lafı okkalıdır dili zehirli
Kimisi banazca çokça zifirli
Tadına tuzuna banmak gerekir
Fazla yüz verince tepene çıkar
Sabır gösterdikçe bıktırır sıkar
Yükünü çekenler mahvolur bıkar
Menzilin dışına konmak gerekir
Dengine ulaşmak zor olsa gerek
Hedefin şifresi dengeli sürek
Destursuz girenin cezası kürek
Gizemin narıyla yanmak gerekir
Sabırla koruktan helva yaparak
Gönül hanesinden ilham kaparak
Sevgi menbağına doğru saparak
Mevlevi misali dönmek gerekir
Sırlara giden yol çoklu şifreli
Sütten ağzı yanan fazla şüpheli
Kimi kaşın çatar kimi neşeli
Sırlar aleminde yunmak gerekir
Cehalet var ise özlerde serde
Başa bela olur her an her yerde
Yarası kapanmaz yol açar derde
Taze fidan iken yonmak gerekir
Muhabbet etmeye vakit bulmalı
Çokça emek verip sevgi salmalı
Nereden açıksa ordan dalmalı
Vaktinde sevgiyi sunmak gerekir...
Temmuz 2017 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Gidesim var
GİDESİM VAR
Tüm düğmelerimi sökesim var bugün
Bütün kırıntıları silkeleyip gidesim var
Düğmesizlik hevesim var
Diktireceğim ceketimin cüzdan cebini
Parasız ve doğal bir hayat çizesim var
Şehrin parlak ışıklarına aldanmaktan vazgeçtim
Kekik kokulu yaylalardan yıldızlara uzanıp
Sonsuza bakasım var
Bıktım usandım metalik seslerden
Lağım kokulu havayı tiksinerek solumaktan
Burun tıkayıp yavaş yavaş boğulmaktan
Mor çiçekli dağlara çıkıp
Kekik kokularıyla bezeli keklik seslerini
Duyasım var
Yapmacık ilişki sarmalından kaçıp
Kuşlarla, börtü böceklerle buluşup
Sohbet edesim var
Suyu kaynağından
Kana kana içesim var
İstemiyorum artık
Klakson, fren ve atık arabası gürültüsünde uyumaları
Bitkilerin enstrüman
Rüzgarın mızrap
Doğanın tablo
Kuşların solist olduğu bir dorukta
GDO'suz bir melodiyle deliksiz ve derinden
Uyuyasım var
Sanal alemde caka satanlardan
Menfaati için adam satanlardan
Kendini halt sanıp tepeden bakanlardan
Üretene çelme takıp yatanlardan
Her şeye hile katanlardan nedametim var
Sanal hayvanlarla gülmek yerine
Gerçek hayvanlarla ağlayasım var
Çay kenarlarında sarmaş dolaş olmuş dikenli bitkilerden
Ellerimi ziğir ziğir kanatırcasına böğürtlen toplayıp
Bir söğüt altına postumu serip
Tıka basa yiyesim var
İşte bütün bunları yapabilmek için
Gidesim var, gidesim var, gidesim var...
Ekim 2017. Bülent ARKAN
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Bülent Arkan
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Gir Kafesine
GİR KAFESİNE
Hey sen!
Sendeki yitik ben nerede
Kodesinde göremiyorum
Yitik ben!
Çık ortaya yeniden
Al anahtarını göreğini
Mazideki gibi gir kafesine
Kimse çıkaramasın seni oradan
İçeriden kilitle kendini
Sonsuza kapat yüreğini
Nefesi karışsın son nefesine
Ne olur gir artık
Göğüs kafesine...
Haziran 2018 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Git
Dostlarını iyi seç ben benciye bulaşma
Menfaat dostluğunu yüreğinden sil de git
Bırak bozulsun ara düzeltmeye çalışma
İlişkini keserek ortaklığın böl de git
İhtiyacı bitince nankörlük başlıyorsa
Sırtından iner inmez ardından taşlıyorsa
Semtinden uzak tutup gitmeni düşlüyorsa
Sakın durma orada kalk borusu çal da git
Güler yüze aldanma arkanı iyi kolla
Yolunda bariyerse fırsat gözleyip solla
İlişkini kes bitir son noktayı koy balla
Sakın durma orada pılın pırtın al da git
Sağlam değilse dostluk sakın ha açık verme
Dostun dostuna söyler özel hayata girme
Arkandan konuşursa karşına çıksa görme
Sakın durma orada son kelamı sal da git...
Bülent Arkan
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Göbeklitepe
İnsanlık tarihi Anadolumda
Binlerce yıl demek Göbeklitepe
Maziden yar gibi gizi kolumda
Ezelden gül demek Göbeklitepe
Avrupa buzulken burda yaşanmış
Taşa şekil verip figür döşenmiş
Avlaklar kurulup silah kuşanmış
Tarihi bil demek Göbeklitepe
Tekrar yazılacak insan tarihi
Kimseler silemez böyle sarihi
Oniki bin yıllık insanlık ruhu
Köz üstü kül demek Göbeklitepe...
şubat 2019
Bülent Arkan
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Göçmeden Önce
Bağrımı yararak girdin içime
Göz açıkken bile girdin düşüme
Sevgim tokat oldu vurdu yüzüme
Yaktı yüreğimi yüzümden önce
Sözüne kapılıp kanmıştı gönlüm
Seni anlamaya yetmedi ömrüm
Kalbi kıran nazı ben sende gördüm
Kalbinin içini görmeden önce
Ne yüzüme güldün ne de güldürdün
Filizlenmiş aşkı kerhen öldürdün
Benle yaşanmayan ömür sürdürdün
Yalnızlık meyvesi tatmadan önce
Bağrımın yerine gönle girseydin
Ne çok sevdiğimi ah bir bilseydin
Sevgimin yarısı beni sevseydin
Yüreği kül edip yakmadan önce
Ne güzel göz vemiş yaradan sana
İçine giremedim ben yana yana
Başkası olsaydı kıyardı cana
Vaktinde ecele düşmeden önce
Güzel gün yaşayıp ölmek isterdim
Hayal dünyasında gülünü derdim
Günü yaşamadan gençliği verdim
Yaşlanıp kemale ermeden önce
Keşke sevsen beni günü gününe
Mümkün olsa keşke gitsen dününe
Gonca gülü derip sersem önüne
Kefene sarılıp göçmeden önce...
...2015
Dost kalemlerden
Gönlümden gönlüne uzuyan yolda
Bülbülün figanı duyulur gülde
Azrail kelamı etmeden dilde
Ömrün son baharı gelmeden önce.... Ozan Ali AYdın
Ne olur tek bir gün, görseydi gözüm
El gülüp oynarken, gülseydi yüzüm
Taşa değil sana geçseydi sözüm
Ömrün sonbaharı, geçmeden önce... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Seninle yaşardım bende sen vardın
Gözümün gördüğü sonsuz dünyamdın
Yüzde birim kadar bile sevseydin
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Vurup da yerlere sermeden önce..........Bülent BAYSAL
Şu zalim gurbette,bir garip kulum.
Hazanı yaşarım,kısaldı yolum.
Ne kanadım kaldı,nede bir kolum
Elden ne gelirki,böyleymiş sonum.
***
Yaşlanıp kemale ermeden önce.
Kendimi boş yere tükettim Anne.....Mahmut M. Özdemir..... Berlin
Bülent Arkan
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Göklerden İman Düşer
GÖKLERDEN İMAN DÜŞER
Evrenin tek sahibi girse gönül bağına
Sol yanın omuz verir aciz kalan sağına
Maziye bakan yürek acır gençlik çağına
Dökülür göz yaşları dillerden aman düşer
Hoyratça harcanılan kıymet üstüdür her dem
Uzaklarda aranmaz Hakk yol üzredir erdem
Erdem kurtaracaktır kulu ateşten hardan
Köz ateşte kalsan da özüne eman düşer
Kirlerden arındırır yol gösterir ayetler
Şeytan sütre ardıdır hayra döner niyetler
Nefs önünde diz çöker ruhu besler diyetler
Çürümüş yüreklere armağan güman düşer
Hakk'a aşık olanlar almaz mazlum ahını
Vaktini boş geçirmez besler gönül ruhunu
Yaradanın aşkıyla çok sever güruhunu
Ömür bakiyesinden harcanan zaman düşer
Bilinçli olsa dahi nefsine yenilse de
Mazide yanlış yapıp şeytanla yanılsa da
Hasletten ırak olup şer ile anılsa da
Tövbe istiğfar ile imana umman düşer
Kum saati dökülüp tükenecek son demde
Ruh rehberi melekler kanat çırpacak handa
Bedenden çıkmak için ruh direnecek tende
Şehadetle gidene göklerden iman düşer...
Bülent ARKAN 20.07.2018
Bülent Arkan
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Gönlün Neşeyle Dolsun
GÜNLÜN NEŞEYLE DOLSUN
Yeter artık uyuduğun
Bak güneş dağlardan ovalara dikmiş gözünü
Gerilerde kaldı artık yatarak büyüdüğün
Silkelen ve yakala özünü
Bir besmele çek
Gerinerek kalk yatağından
Kurtul dünün batağından
Dua et günü bağışlayana
Arınsın ruhun dünkü kirinden
Kıymetini bil bu armağanın
Yeni güne doğuşun keyfini yaşa
Unut dünün ederini
Keyfine dürüm yapıp
Yiyesin kederini
Mutluluğa aç pencereni
Seyret dağlardan ovalara uzanan bahar renklerini
Mutluluk geri dönsün son seferinden
Rüzgarlar kokularını üflesin ruhuna
Aç kollarını ve bir nara at
Avazın sona erdirsin kodesteki varlığını
Ruha versin beraat
Avuçlarına doldur soğuk suyu
Kendine gelsin beş duyu
Çevreyi dinle kuş sesleri ilham kaynağın olsun
Düşün insanlığının gereğini
Belirle ereğini
Bugün sinirlenmemeyi dene
Boşa çalmasın çene
Rüzgara sal samanları
Saptan ayrılsın dane
Besmeleyle başla işine
Haram değmesin dişine
Severek yap işini
Kaynat helalden aşını
Olmasın elem keder
Ağrıtmasın başını
Yaşadığının farkına var
Her anın güzel olsun
Gün boyu günler boyu
Gönlün neşeyle dolsun...
25.07.2018 Bülent ARKAN
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gönül Dergahımın Demi
GÖNÜL DERGAHIMIN DEMİ
Yıllarca yazmıştım yeni derledim
Hisler aynasının camı bu kitap
Neyi gördüm ise o'nu söyledim
Gönül dergahımın demi bu kitap
Gerçeğin acısı doldu kanıma
İlham bülbülleri kondu dalıma
Bazen mıha vurdum bazen nalına
Yürek duvarımın nemi bu kitap
Geceler yetmedi gündüz de yazdım
Bazen neşelendim bazen de kızdım
Yatağa girmeden öylece sızdım
Uykusuz gecenin gamı bu kitap
Şairlik tutkusu yol oldu bana
Yazma dürtülerim tak etti cana
Hece sıraladım ben yana yana
Denizde yol alan gemi bu kitap
Şiir düşündürsün yorsun istedim
Düşünen kendince yorsun istedim
Zaman ölçerini kursun istedim
Zihin bombasının pimi bu kitap
Dizeler zihinde dursun demlensin
Asırlar boyunca sürsün söylensin
Sütre gerisini görsün mimlensin
Kurşunsuz oltamın yemi bu kitap
Her okur kendinden bir parça bulsun
Yüreği demlensin gerçeği görsün
Fazla yerdiklerim Fizan'a sürsün
Hedef tahtasının kemi bu kitap
Dil oldum garibe yol oldum sele
Takkeler düşürdüm giydirdim kele
Dertleri taşırım ben sele sele
Öksüz hayatların cemi bu kitap...
11.05.2017..Bülent ARKAN
-Baskıya vermeyi düşündüğüm şiir kitabımın tanıtım şiiri olmaya aday şiirim
-Şiir başlığı aynı zamanda kitap başlığı olacak,
-Ön kapakta ortada bir boy aynası ayna önü ve ayna yansıması olarak güllük gülistanlık
pembe hayatlar,mutluluğun resmi, ayna arkası yani sırlı tarafında ise acı gerçekleri
gösteren karanlık bir tablo, hayatın çirkin yüzü, kan,gözyaşı vs olacak ve her iki yüzüde
görmeye çabalayan bir çift göz yeralacak.
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Eleştiri ve önerilerinizi merakla bekliyor saygılar sunuyorum.
Bülent Arkan
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Gör Yeter
O her yerde aleni bakmasını bilene
Sırrına ermek için bir çiçeği gör yeter
Derinlik zumlanıyor ondan ilham alana
Yeter ki dikkatlice bir böceği gör yeter
Kara topraktan toplar yapraktaki zarını
Zar altında görürsün derinlerden derini
Bunalınca estirir serinletir deri'ni
Tenindeki terinde zerreciği gör yeter
Toprağa düşen tohum nasip bekler buluttan
Kıyamda durmak için hiç vazgeçmez umuttan
İsteyen Hakk'ı bulur hem soyut hem somuttan
Bir ekip yüz biçilen bir göceği gör yeter
Kılcal damarlarına ana damar kan taşır
Temizlikçi akciğer pompacı yürek beşir
İlim irfan yapanda görünür bize haşr
Dolaşım sisteminde süzeceği gör yeter...
Göcek......Bir karış boya erişmiş ekin
Beşir........Taşıyan akıtan müjdeci
Haşr.......... Bütün canlıların yeniden diriltilerek mahşerde hesap vermek için
toplanmasıdır.
Bülent Arkan
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Gördüm
GÖRDÜM
Konuşan inanmaz kendi sözüne
Yalana alkışı tutanı gördüm
Kuyruklu cümleler kurup gözüne
Sallayıp sallayıp atanı gördüm
Saç sakal ağarmış yaş ise seksen
Kaptırmış kendini yok olmuş eksen
Kulağı mı sağır aklı mı noksan
Palavra lokması yutanı gördüm
Hatip ne söylüyor önemli değil
Ses hayli yüksekse el bağla eğil
Kuş bakışı baksan sanırsın ağıl
Cıvık tezek üstü yatanı gördüm
Yukarı bucakta söylemiş yalan
Sonra yalanına inanmış falan
Şimdiden ediyor yarını talan
Bir atana bini katanı gördüm
Şimdiden zaferi kutluyor kimi
Suyunda çay eksik bekliyor demi
Her zamanki hali yutuyor yemi
Ateşi görmeden tüteni gördüm
Aksırsa alkışlar söze ne gerek
Kini tavan yapmış çürümüş yürek
Avcı ava çıkmış avlağı sürek
Canını soğana satanı gördüm...
Bülent Arkan 06.03.2019
Bülent Arkan
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Gördüm-2
Öz başka söz başka olduğu halde
Özü köze atıp yakanı gördüm
Arka plan gizler cilalı dilde
Yapıyorum deyip yıkanı gördüm
Dalkavuk peşinde şakşakçı gibi
Aklını kullanmaz desteği hobi
Lök tutmaz çatlaktır testinin dibi
Çirkefi paçadan akanı gördüm
Başkası yapınca kötü sözü bol
Kendisi yapınca mübahtır her yol
Diline bakarsan çiçek dolu çöl
Sarımsak misali kokanı gördüm
Bal yapmaz arıdır asalak yaşar
Fırsatı kollayıp beleşe koşar
Sahte alkışlarla coştukça coşar
Benzine çakmağı çakanı gördüm
Bakar ama görmez gözü millidir
Sürüngen tavırlı sivri dillidir
Peteği mühürlü sanma ballıdır
Yağ gibi yüzeye çıkanı gördüm...
Bülent Arkan
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Görelim
GÖRELİM
Ahkam kesmek kolay tuzu kuruya
Kırkta biri zekat ver de görelim
Servetin kaynağı işçi arıya
Kışlığın var mıyı sor da görelim
Kazandığın para kimin emeği
Emek sahibinin var mı yemeği
Seni kim sırtladı zorla dimağı
Alnı terleyeni gör de görelim
Tahtında kaç kişi post oldu sana
Ezdin post olanı tak etti cana
Post olmak nasılmış bir de sen dene
Kendini sedire ser de görelim
Nimet kaynağını hor görmek niye
Varlıkta marifet akılmış güya
Sırtlayan olmasa kalırsın yaya
Tahtı tek başına kur da görelim
Paylaştığın kadar senindir servet
Hakkaniyet yoksa irindir servet
Ahrete münhasır yerindir servet
Nefsini zincire vur da görelim...
Mart . 2019 .. Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Görene Vay be, Bakana Türbe
GÖRENE VAY BE, BAKANA TÜRBE
Bazı insanlar vardır bir uçar bir sürünür
Kartal mı yılan mıdır anlamak mümkün olmaz
Hainle kolkolayken vatansever görünür
Düşmana gözün kırpar enseden kimse bilmez
Dışarıdan bakınca sanırsın yeşil türbe
Perdeyi kaldırınca içi estağfur tövbe
Şaşırır kalır insan dilinden düşer vaybe
Dizinde bağ çözülür gerilen yüzü gülmez...
Nisan 2019..Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Görmek
GÖRMEK
Gözünün hakkını vermeli insan
Cevherin üstünü kazmadır görmek
Tarafsız bakana lehçedir lisan
Gerçeğin altını çizmedir görmek
Işıkta gördüğün perdenin önü
Baktığın mesafe gözünün yanı
Gördüğüm dediğin sadece sanı
Perde arkasını sezmedir görmek
Bakarak gördüğün minnacık resim
Kocaman tabloda sade bir kesim
Manayı gizleyen mukallit cisim
Elekten geçirip süzmedir görmek
Herkes bakar ama derin göremez
Yüzeysel bakanlar sırra eremez
Ahret torbasına ürün deremez
Amel defterine yazmadır görmek
Hakça bakıp görmek nefse zulümdür
Nefse pirim vermek göze cürümdür
Görenler İrem'de gonca gülümdür
Kevser ırmağında yüzmedir görmek....
Mart 2018 Bülent ARKAN
Mukallit .......Taklitçi
Bülent Arkan
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Göz Yaşı
GÖZ YAŞI
Ölüm hediyesidir gözyaşı
Sağlığında bir türlü dökemediğimiz
Yıllarca biriktirip büyüttüğümüz
Diz dövdüren
Mevtaları güldüren
Vay ben neymişim dedirten
Geç de olsa sevindiren
Kuvvetli bir iksirdir
Dışa vurumdur
En son sunumdur
Gözyaşı
Keşke doğana da
Yaşayana da
Gözyaşı dökebilseydik...
Nisan 2018. Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Gül, Bülbül, Diken Ve Ben
Bülbül zevk-i safa da gonca güller içinde,
Uzanıp okşayamam diken çok çevresinde.
Seni alıp götürsem som altın kafesimde,
Hasret ile ölürsün ses çıkmaz nefesinde.
Bu dünyada kalsak da sadece sen ile ben,
Asla bir olamayız gül,bülbül,diken ve ben.
Korkma sakın incitemem o sesi yaratanı.
Bütün dünya biliyor ki, gül,bülbülün vatanı.
Yediverenler hayatına ilham kaynağı olmuş,
Oradan alınca seni benzin sararıp solmuş.
Seni azat eğliyorum uçarak git nadide kuş
Bahçende figan eyle,dinleyen olur berduş...
12.11.2014
Bülent Arkan
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Günaydın
Ne güzeldir uykuya huzurlu dalabilmek
Yeniden doğuşunda nefesin alabilmek
Tazecik yeni günde yaşıyor olabilmek
Gözün perdesin açıp Güneş'i görebilmek
Ne güzeldir yürüyüp bahçeye inebilmek
Ektiğin çiçeklerli okşayıp sevebilmek
Toprağın mükafatı ürünü derebilmek
Verilen nimetlerle kahvaltı edebilmek
Ne güzeldir pınarın suyunu içebilmek
Avuç dolusu suyla yüzünü yuyabilmek
Sevdiğin insanlarla birlikte gülebilmek
Günaydın diyeceğin birini bulabilmek...
Bülent Arkan
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Günaydın Diyeceğim
Ey sol yanım
Can yoldaşım
Can yarım
Kara kış mı ürküttü cesaretini
Kuru ayazlara mı saldın geleceğini
Unutma her kışın sonu bahardır
Kapatma kepenklerini
Bırak yarı aralık kalsın hayat
Say ki uykudasın
Bil ki yarın güneş yeniden doğacak
Havayı suyu toprağı ısıtacak cemreler
Hayat iksiri fışkıracak kara topraktan
Kana kana içeceğiz birlikte
Sen çiçeğe duracaksın sere serpe
Bense mis kokularında demleneceğim
Hatırlar mısın geçen baharı
Tomurcuğun işi değil miydi kabuğu yarmak
Kuru dallardan nasıl da fışkırmıştı sürgünler
İçgüdüsel değil miydi çiçeğe durmak
Çiçeğe haz değil midir arıyı yormak
At üstündeki börtü böceği
Can duvarım yastığın olsun
Ninniye dursun dizelerim
Uyu ve oyalan
Baharına hazırlan
Yeter ki nöbetimde nefesini duyayım
Beni sakın merak etme
Başucunda seni bekleyeceğim
Mis kokan bahar sabahında
Günaydın diyeceğim
Günaydın diyeceğim...
Bülent Arkan
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Güne Özel Dua
Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, ahirette sadece müminlere acıyıp affeden,
kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı, her şeyi tastamam her türlü övgüye,
kutsamaya lâyık, tehlikelerden selamete çıkaran, güven verip iman nuruyla emin kılan,
koruyan,görüp gözeten, haberdar olan, izzet sahibi, hep galip olan, karşı gelinemeyen
Allah'ım.
Azamet ve kudret sahibi dilediğini gerçekleştiren, büyüklükte eşi, benzeri olamayan
yoktan var eden varlıkların geçireceği halleri takdir edip uygulayan,her şeyi kusursuz ve
mütenasip yaratan, yaratılanları birbirinden farklı özellikte yaratan, günahları örten ve
çok mağfiret edip koruyan, her istediğini yapacak güçte, galip ve hâkim olan, karşılıksız
nimetler veren, çok fazla ihsan eden, her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan,
her türlü sıkıntıları giderip feraha ulaştıran, gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi,
bilen.dilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan, dilediğinin rızkını genişleten, ruhları
veren, kâfirleri alçaltan müslümanı yükselten, dilediğini aziz eden, dilediğini zillete
düşüren, en iyi işiten, dualarımızı kabul eden, mutlak hakim, hikmet sahibi hakkı
bâtıldan ayıran, mutlak adil ve yerli yerinde yapan ihsan sahibi, her şeyden haberdar,
cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan, büyüklükte benzeri olmayan yüce Allah'ım.
Affı, mağfireti bol, az amele, çok sevap veren rızıkları yaratan, kulların hesabını en iyi
gören. celal ve azamet sahibi, keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram
eden, her varlığı, her işi her an gözeten, bütün işleri denetleyip gözetleyen, duaları,
makul istekleri kabul eden, rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile güzel işlerin destekçisi, her
şeyi hikmetle yaratan, iyiliği seven, iyilik edene ihsan eden,sevgilerin en büyüğüne
layık, nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık, mahşerde ölüleri
dirilten, Peygamber gönderip doğru yolu gösteren, her zaman her yerde hazır ve nazır
olan, varlığı hiç değişmeyen, hakkı ortaya çıkaran, kulların işlerini bitiren, kendisine
tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran, kudreti en üstün ve hiç azalmayan,
kuvvet ve kudret menbaı pek güçlü, müslümanların dostu, onları sevip yardım eden,
her türlü hamd ve senaya layık olan, yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını
billen örneksiz yaratan, yarattıklarının bedenlerini yok edip, sonra tekrar diriltecek olan
Allah'ım.
İhya eden, yarattıklarına can veren, her canlıya ölümü tattıran, ezeli ve ebedi bir hayat
ile diri olan, kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan kadri ve
şânı büyük, keremi, ihsanı bol, benzeri ve ortağı olmayan, tek olan, her yaratılanın
muhtaç olduğu, dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir, dilediği gibi tasarruf eden,
her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi, dilediğini yükselten, öne alan, dilediğini
alçaltan, geriye bırakan, ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan, ebedi olan, varlığının
sonu olmayan, yarattıkları ile varlığı açık, aşikâr olan, kesin delillerle bilinen, aklın
tasavvur edemiyeceği kadar gizli olan, bütün kâinatı idare eden, onların işlerini yoluna
koyan, iyilik ve ihsanı bol, tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan, asilerin, zalimlerin
cezasını veren, affı çok olan, günahları mağfiret eden, çok merhametli, pek şefkatli,
mülkün, her varlığın sahibi celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi, mazlumların
hakkının verilmesinde adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan Allah'ım.
İki zıttı bir arada bulunduran, kıyamette her mahlûkatı bir araya toplayan, İhtiyaç
gideren, zengin eden, dilemediği şeye mani olan, engelleyen, imtehan için zarar ve
fayda veren şeyleri yaratan, alemleri nurlandıran, dilediğine nur ve hidayet veren,
örneksiz harikalar yaratan, her şeyin asıl sahibi, doğru yolu gösteren Allah'ım.
Sana el acıp af diliyoruz sen affedicisin affetmeyi seversin bizleri de affet,duamıza
kudretlerinden bahsederek başladık hakkımızda hayırlı olan her türlü tasarrufundan
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nasiplenmek istiyoruz, lütfundan, güzelliklerinden, nimetlerinden bizleri mahrum
bırakma Allah'ım.
Hakkımızda hayırlı sonuçlar vermeyecek her türlü felaket ve kötülükten bizleri uzak
eyle, Vatanımızı korumak için görevli güvenlik güçlerimize güç kuvvet ver, iyi işler
yapanlara yardım et, kötü işler yapanlara engel ol, bizleri dünyada iyilik ve
güzelliklerinle ödüllendir, imtehan için geldiğimiz dünyada ahrete, ebediyete daha iyi
hazırlanabilmemiz için bizlere yardımcı ol, kaldıramayacağımız zorluklarla bizi imtehan
edip cezalandırma, imanımızı güçlendirip gönüllerimizi sana yöneltmek istiyoruz bize
yardım et Allahım.
İnsanın yaradılış gayesine uygun amellerde bulunmayı nasip et, bilhassa yaratılanların
nasiplenebilmesi için üreten çiftçimizi, işçimizi, gece gündüz çalışıp rızıklarından
keserek yardımlarda bulunan kardeşlerimizin hizmetlerini makbul eyle, onlara güç
kuvvet ver, bizi de çalışıp üretenlerden eyle, çalışanların sırtından kazanıp onları hor
görenlere fırsat verme, verdiğin nimetleri çalışıp didinenlerin sayesinde yiyip içiyoruz
onları en makbul kullarından eyle Allahım.
Bize verdiğin bütün nimetlere hamdolsun. Günahlarımızı rahmetinle af ve mağfiret
eyle.Ölülerimizi de mağfiret eyle, yaşayanlarımıza hayırlar ihsan et. Son nefesimizde
kelime-i Şahadet ve Kelime-i tevhid söylemeyi nasip eyle Allahım.
Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, belâdan, tembellikten,
âcizlikten, zelil olmaktan, zulüm etmekten ve zulüm görmekten, cimrilikten,
müsriflikten, azdıran zenginlikten ve doğru yoldan ayrılmaya sebep olan fakirlikten,
şeytan ve nefsin şerrinden, düşmanlıklardan, kötü huydan, dalâlete düşmekten, halis
olmayan amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, ölürken gelecek fitnelerden,
kabir azabından, dinimize ve dünyamıza zarar verecek işlerden sana sığındık,
bunlardan bizleri koru allahım.
Ana babamıza, evlâtlarımıza, akraba ve bütün din kardeşlerimize hayırlı ömürler, güzel
huy, akl-ı selim, sıhhat, afiyet, hidayet ve istikamet ihsan eyle. Bize sarsılmaz bir iman,
güzel bir ahlâk, şükredici bir kalb, sabredici beden, zikredici dil, kaza ve kaderine rıza
gösteren hayırlı ömür, dünya ve ahirette güzellik ihsan et. Hastalarımıza şifa,
dertlilerimize deva ihsan eyle. Bizi şeytanın, nefsin ve düşmanların şerrinden muhafaza
eyle. İlmimizi, ihlasımızı, kabiliyetimizi artır. Yapmaya çalıştığımız ibâdetlerimizi kabul
eyle allahım.
Kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini ve sevgine kavuşturacak amel ve işleri nasip
eyle.Bize hakkı hak, bâtılı bâtıl olarak göster! Dinine severek hizmet etmeyi, kul
borçlarını ödemeyi ve şehit olarak ölmeyi nasip eyle Allahım.
Bu vatanı bizlere bırakan ecdâdımızın ruhunu şâd eyle! Memleketimize hizmetleri
geçmiş ve Allah rızası için harp etmiş dedelerimize rahmet eyle! Yurdumuzu her çeşit
düşmandan koru! Sen her şeye kâdirsin, dualarımızı kabul eyle Allahım.
Amin,Amin, Amin
REGAİB KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN.. Bülent ARKAN..07.04.2016
Bülent Arkan
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Güne ve Güncele Özel
Gözler niyet okursa her hareket hadise
Dilde feryat boşadır kulaklar sağır ise.
Bülent Arkan
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Güneşi Düşünmek
GÜNEŞİ DÜŞÜNMEK
Epeyce büyüktür Güneş'i düşünmek
Kocaman bir sisteme
Yar gibidir O
Ezelden ebede yanan bir ateş
Evreni ısıtan tek kaynak güneş
İrili ufaklı milyarlarca kıvılcım
Güneşin yanında yüzde bire eş
Yaradana yanışın ihlası
Sonsuza uyanışın rüyası
Uyanmayan gafillere
Nar gibidir O
Gündüzleri görülmez kıvılcımlar
Güneşin kanadına sığınırlar civciv misali
Geceleri ışığına bağlayıp salınırlar ortaya
Düzen içinde döner dururlar
İhanet etmezler o ilahi rotaya
Kuyrukludur bazıları
Sınırımızı zorlayıp geçerler atmosferden
Bazen kayar gider kuyruktan birileri
Kırmızı çizgimiz yakar eritir onları
Bazense yeryüzüne düşer irileri
Başımıza üşüşen
Kor gibidir o
Yanlışa düşüp yoldan sapmayın
Sonunuz böyle olur
Nasihat bilmeyen
Musibet bulur
İnanmazsan gök taşına
Sor gibidir o
Soğuktan korur canlıları
Siyahi yapar beyaz tenlileri
Kızartır yakar pul pul döker
Derisi gönlüleri
Giysi korugandır
Giysisiz dolaşmayın
Rotanızdan şaşmayın
Çizginizi aşmayın
Der gibidir o...
08.08.02018 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Güzel İlim, Denizli'm
Aslı kayı obası
Ertuğrulgazidir atası
Hepsi yiğidin hası
Yüreğil'im
Yatağanın babası
Osman beydir atası
Bıçak kılıç ustası
Yatağan'ım
Honaz dağı yamacı
Çömlekçi kardeş bacı
Heryer leblebi sacı
Serinhisar'ım
İlk Türk'lerin otağı
Ova bostan yatağı
İlim irfan kaynağı
Acıpayam'ım
Dokumanın beşiği
Kapamadır yemeği
Pek hoş olur keşkeği
Babadağ'ım
Apabay kayı beyi
Keşfetmişti beldeyi
Hububattır herşeyi
Baklan'ım
Pekmez ile üzümü
Al eyledi yüzümü
Söyletiyor sözümü
Bekilli'm
Kartal gölü çok serin
Nefes al derin derin
Krom dolu her yerin
Beyağaç'ım
Meşhur Hambat ovası
Anason, buğday, arpası
Sulu tarım tarlası
Bozkurt'um
Kestaneli deresi
Yemyeşildir çevresi
Havlu dokur cümlesi
Buldan'ım
Yunanı engelledi
Kuvayı milliyesi
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Heryer üzüm küfesi
Çal'ım
Elması, patatesi
Cevizi, fasulyesi
Güzel öten sipsisi
Çamelim
Göl yatağı çevresi
Türkmenlerin bölgesi
Çardaktadır gölgesi
Çardak'ım
Dört dağ içi döşeği
Işıklı göl gerçeği
Nilüferdir çiceği
Çivril'im
Çanak içi yerleşim
Kapalıdır kuzeyim
Şelaleyle gülenim
Güney'im
Dağdan almış adını
Özlerim kirazını
Unutamam tadını
Honaz'ım
Yerleşim kale gibi
Tabea altı dibi
Harikadır cevizi
Kale'm
Jeotermal kaynağı
Ova nehir yatağı
Meyvesi, üzüm bağı
Sarayköy'üm
Tarihi medet höyüğü
Özü tavas beyliği
Çok meşhurdur zeybeği
Tavas'ım
Yenişehirim
Servergazim
Merkezim
Merkezefendi'm
Sıcak suyun kaynağı
Sanki pamuk yumağı
Süslemekte doğayı
Pamukkale'm
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Horozların diyarı
Bölgenin bahtiyarı
Hiç bozulmaz ayarı
Ladik'im
Gari diyen dil ile
Anlatır güle güle
Dili benzer bülbüle
Tunguzlu'm
İnsanları gül kokan
Dağlarından su akan
Her yere ışık saçan
Tengizli'm
Orası bizim
Kalbimde gizlim
Tarihte derin izlim
Güzel ilim
Denizli'm...
Şubat. 2017.Bülent ARKAN
Köyümden başladım, Yatağan'ı işledim, ilçeleri traşladım, Denizli'ye bağışladım, hadin
baken, okuverin gari.
Bülent Arkan
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Ha Pişti Ha Pişecek
HA PİŞTİ HA PİŞECEK
Yapışkan mı yapışkan böylesi görülmemiş
Köz üstü demleniyor ha taştı ha taşacak
Akmış akmış bulanmış bir türlü durulmamış
Girdabın kenarını ha aştı ha aşacak
Sesi en üst perdeden gafları rekor kırmış
Kendin kusursuz bulup hesabı elden sormuş
Kürsüye sarılarak boşuna çene yormuş
Alkışla üfleniyor ha şişti ha şişecek
Gemisi delik deşik yarası sarılmamış
Seyircisi yoruldu kendisi yorulmamış
Rakibine sarılır sanırsın kırılmamış
Tırnağını biliyor ha eşti ha eşecek
Boş işlerle uğraşır başarı hak getire
Tembellik tavan yapmış sanmayın iş bitire
O koltuk yakışmıyor verin getir götüre
Koltuğu sallanıyor ha düştü ha düşecek
Onlarca musibetten bir kez dersin almamış
Sorunlar istiflemiş asla çözüm bulmamış
Arkası darmadağın artık umut kalmamış
Çömezliği geçmemiş ha pişti ha pişecek...
Eylül 2018 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Haaaa-dem Oğlu
Bir ademe selam verdim
Dedi sen kimsin
Dedim ki ademoğluyum
Haaa dedi geçip gitti
Aleykümselam dedim
Kendi kendime
Meğerse adam
Haaaa-dem oğluymuş...
Dem...................Zaman, çağ
Bülent Arkan
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Hafız Babamızı Uğurlarken
Güzel bir insanı gönderdik sana
Başka rastlamadık böyle bir cana
Doymadık ona biz, ağladık amma
O'nu rahmetinle, güldür Allah'ım
Gurur kibir yoktu onun gönlünde
Ben onu çok sevdim ta yüreğimde
Bir başka yeri var benim gönlümde
Sevap torbasını, doldur Allah'ım
Tahsil hayatımın dönemecinde
Misafir etmişti beni evinde
Helalleşemedim ziyaretimde
Hakkını helale, erdir Allah'ım
Hafızlar mezarda, gonca gül olur
Kabirde ezbere, kelamın okur
Biliriz onlara rahmetin çoktur
O sana çok güzel, kuldur Allah'ım
Unutmak mümkün mü Hafız babayı
Herkese nasip et böyle atayı
Çevresi hep sevdi, hem de alayı
O'nu hayırlarla, andır Allah'ım
Giysisi sünmüştü sana secdede
Kelamın okurdu gündüz gecede
Adını anardı her bir hecede
O'nu cennetine, kondur Allah'ım
Dünyada biz onu pek de çok sevdik
Amcadan öteye babamız derdik
Ayrılık zor geldi, toprağa verdik
Cennetinde O'nu, buldur Allah'ım...
18. Aralık 2016.Bülent ARKAN
Güzel insan Hafız babamız mekanın cennet olsun.
Bülent Arkan
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Hakk ve Batıl
HAKK ve BATIL
Haris dünyaya sığmaz dar bulur girizgâhı
Dünya tapusun alsa hiç eksilmez iştahı
Selek iğneden geçer şaşırtır feriştahı
Salah'a ermek için Hakk yoldur güzergahı...
10.12.2018.Bülent ARKAN
Haris.........: Bir şeyi aşırı ölçüde isteyen, çok istekli, bir şeye doymak bilmeyen,
açgözlü, hırslı.
Girizgâh.....: Esasa giriş
Selek.........: Eli açık, cömert (kimse).
Feriştah.....: Bir işi en iyi yapan, işin uzmanı, ustası,işte en yetkili kimse.
Salah.........: İyi olmak, iyi hal üzere bulunmak, durumu düzeltmek, uygun olmak,
fesadın yok eden istikâmet
Bülent Arkan
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Hakk Yolu
HAKK YOLU
İyi insan olmak büyük bir erdem
Olana hayranım ben olamadım
Denedim olmadı öldüm kederden
Sahilim sığ kaldı tam dalamadım
Gün oldu kendimi hesaba çektim
Gün oldu direndim bayrağı diktim
İnzivaya geçip ya sabır çektim
Sabrımı biçtiler ben yolamadım
Çaresiz kadere saldım kendimi
Alın ortasından vurdum derdimi
Derdimin mevtası ilham verdi mi
Mevta soğuk idi dem bulamadım
Bütün engelleri gömdüm çayıra
Allah'a sığındım mevlam kayıra
Niyetim halisse sonum hayıra
Hakk yolun dışında yol bulamadım...
Nisan 2018 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Hakk'ça Yaşa Hakk'la Buluş
Saniyede birdir soluk
Her solukta var yok oluş
Zaman akar oluk oluk
Durdurmaya var mı buluş
Sırtımız pek karnımız tok
Yarınlara garanti yok
Yay gerilmiş fırlamış ok
Son hedefe doğru dalış
Darı bekayı unutma
Sakın haram lokma yutma
Har ateşe odun atma
Rüşvet ile yoktur kalış
Ayak diremek de boşa
Kazık çakan yoktur haşa
Ölmeyecek gibi yaşa
Son nefese kadar çalış
Kula ışık tutar evren
Usulünce döner devran
Fıtratına uygun davran
Hakk'ça yaşa hakk'la buluş...
Bülent Arkan
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Halden Arzu/hale
Ömür safha safha mazi toz duman
Telef olan demden yüzüm al ettim
Geriye dönüş yok halim pek yaman
Dimağım okuyup dilim lal ettim
Çocukluk halime uzandı aklım
Masumiyet vardı yok idi saklım
Sonrası ziyanda bel iki büklüm
Mazimle ati'mi darda kal ettim
Nefsi heveslerim koştu yoruldu
Bulanık hallerim aktı duruldu
Ruhum nefsi yenip öze sarıldı
Şeytanı zihnimden sildim el ettim
Düşündükçe daldım en derinlere
Yürekten köz döktüm en serinlere
Heybemi boş buldum zor yarınlara
Duaya sarılıp arzuhal ettim
Dünya meşakkatli dert dizi dizi
Baharı yitirdik getirdik güzü
Umarım affeder Yaradan bizi
Arzuhalim yazıp sözü bal ettim...
Bülent Arkan
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Halim Ahvalim
Yüreğim yaz diyor aklım kararsız
Arada derede kalıyor elim
Nefse zulmederim sözüm zararsız
Elimi bağlasam susmuyor dilim
Nice cümle kurdum sırlı heceden
Uykularım kaçar sessiz geceden
Bir ışık görürsem Baki Yüceden
Diken tarlasında açıyor gülüm
Nakış nakış işler resme bakarım
Bir eksik görürsem hepten sökerim
Dertlerim yoğurur içim dökerim
Heceler peteğim cümleler balım
Tersinden yazarım yüz olur astar
Perdaha geçerim çekerim mastar
Gönlüm okuyanı bol olsun ister
Okuyanım yoksa bîzârdır halim...
Bülent Arkan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hamdolsun
HAMDOLSUN
Yıllarca korumuşum bendeki bencil beni
Beni bize döndüren Yaradan'a hamdolsun
Son yıllarda terk ettim egoist aciz geni
Aç nefsimi söndüren Yaradan'a hamdolsun
Geçte olsa anladım acze sebeptir hamlık
Nelere sebep olmuş içimizdeki benlik
Sinsice gelişerek doğurmuş onca kemlik
Doğru yola gönderen Yaradan'a hamdolsun
Bilirim ki dünyada milyarca insan vardır
Kiminin gönlü geniş kimi kendine dardır
Gönlü geniş olanlar baki Allah'a yardır
Aşkla Allah andıran Yaradan'a hamdolsun
Sırat-ı müstakimi emreden kelamıyla
Gönüllere girmeye hasreden selamıyla
Ahiret hayatını gösteren a'lâmıyla
Kutsal kitap indiren Yaradan'a hamdolsun...
17.02.2019. Bülent ARKAN
A'lâm..................: Alemler. Alâmetler. İzler
Sırat-ı müstakim..: İstikamet yolu.
Bülent Arkan
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Hasbünallah
Her doğan kulağına ezanlar okunurmuş
Göğsüne ilmek ilmek yiğitlik dokunurmuş
Şehadet pahasına yurdunu sakınırmış
Ne yiğitler doğurmuş bizim büyük ebemiz
İman kuveti ile Dünyaya yön çizermiş
Nerede zalim görse kafasını ezermiş
Mazluma arka çıkıp zalimleri üzermiş
Kızıl elmaya koşmuş bizim büyük edemiz
Pusatına sarılıp at sırtında uyurmuş
Belindeki kılıcın her darbesi hayırmış
Ecdadım Türk şanını adaletle duyurmuş
Zamanın gözdesiymiş bizim büyük dedemiz
Mazimizden dem alıp kuvvetli titresinler
Özümüze dönerek yeniden kükresinler
İmanın kuvvetiyle hasbünallah desinler
Ezanla adın alsın yeni doğan bebemiz...
Hasbünallah......."Allah bize yeter"
Bülent Arkan
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Hasretlik Dizi Dizi
Virüsler kondu döşe
Kimse gitmiyor işe
Lanet virüs dört köşe
Eve hapsetti bizi
Dünya çok geç ayıldı
Akciğere bayıldı
Birdenbire yayıldı
Işıktan fazla hızı
Kol geziyor sokakta
Bağlı kaldık yatakta
Ekonomi batakta
Esir aldı bu yazı
Baba oğuldan ayrı
Herkesin yüzü eğri
El öpme öldü gayrı
Ayırdı ana kızı
Bilinmeyen illetti
Ölümleri dinletti
İnim inim inletti
Anlaşılmadı gizi
Sosyal mesafe dendi
Evde yapıldı yendi
Dilde sabır tükendi
Hüzne çaldırdı sazı
Kalabalığa daldı
Düğün dernek yok oldu
Bayrama hüzün doldu
Hayalde parkta gezi
Dünleri arar olduk
Evde sararıp solduk
Eş dosta hasret kaldık
Hasretlik dizi dizi
Ders aldık artık yeter
Korkun ölümden beter
Umarım ki tez biter
Hepten silinir izi...
Bülent Arkan
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Hatırla
Yüreğimi söküp
Avuçlarının içine verdiğim günü hatırla
Nasıl özenle alıp korumuştun
Yüreğim incinmesin diye
Avuçlarını yarı açık bırakmıştın hani
Şimdi de öyle yap
Avuçlarının arasında sıkışmakta yüreğim
Yarı açık bırak avuçlarını
Yüreğimin çarpması için
Yeniden diyebilmek için nefes alabileyim
Yüreğim hala avuçlarındaysa
Hala yüreğim yüreğine giremediyse eğer
Aç avuçlarını kalbini dinle
Ya yüreğinin içine al yüreğimi
Ya da sıkışan yüreğimi geri ver...
Bülent Arkan
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Hatırladım Dengim'i
HATIRLADIM DENGİM'İ
Bir zamanlar ben dahi kendimi halt bilirdim
Övünüp gerinerek beslerdim ahengimi
Aciz düştüğüm zaman ağzı açık kalırdım
Bu yüzdendir olmalı teste tuttum cengimi
Gözlerimi yumarak gözle tarttım bedeni
Bedenim yok olmuştu bulamadım nedeni
Yüreğim hatırlattı bedeni var edeni
Barajda damla idim bulamadım rengimi
Nefsim un ufak oldu büyüdü ehli iman
Küt küt attı yüreğim gördü ki haller yaman
Silkinip göz açınca kıymete düştü zaman
Hiçliğin ortasında yıktım gurur deng'imi
Fark ettim ki evrende zerrenin zerresiyim
Yaratılan soyumun milyarca keresiyim
Bedene bahşedilen nefesin süresiyim
Büzülüp küçülerek hatırladım dengim'i...
21.07.2018 Bülent ARKAN
Cenk
: savaş,çekişme, büyük uğraş, kavga.
Deng'imi : yükümü
Dengim'i : eşitimi
Bülent Arkan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayat = Göz Açıp Göz Kapatmak
Doğunca göz açıp ölünce göz kapatıyorsak eğer
Bitmez sandığın hayat, göz açıp kapatmayla biter...
19.01.2016
Bülent Arkan
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Hayat Serüveni
HAYAT SERÜVENİ
Ruh bedenimize girdi gireli
Sonsuza odaklı yönlüleriz biz
Han baki kalacak hayat süreli
Akıbeti toprak canlılarız biz
Kimi hayra koşar kimisi şerre
Kendini dev sanır zerreden zerre
Yolunu şaşırır belki bin kerre
Mekanını yıkan hanlılarız biz
Nice dehlizlere girip çıkarız
Bir kapı kapatıp bini açarız
Dünyalık uğruna serden geçeriz
Cennetini vuran namlularız biz
Hedef belirleriz doruk başına
Çiğner aldırmayız gözün yaşına
Üç mevsim atlatıp ersek kışına
Yine de kendine yanlılarız biz
Musibet olsa da dersin almayız
Dünya aşığıyız ahir bilmeyiz
Sanırız ki asla bizler ölmeyiz
Ölümüne soğuk kanlılarız biz
Hatıra toplarız geçen zamandan
Nice koç yiğitler göçer bu handan
Ruh terkin eylese bedenden candan
Ağlanıp sızlanan sonlularız biz...
Haziran 2018 Bülent ARKAN

Bülent Arkan
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Hayır mı, Şer mi
Başa neler geldi hayat boyunca
Kimine ağladık kimine güldük
Dengemiz bozulup şakül kayınca
Tekrar denge kurduk sanma ki öldük
Bazen şer sanılan hayıra döndü
Çıkmaz sokak dedik levha ters yöndü
Umutsuz haldeyken hızır şans sundu
Huzur sokağında seyire daldık
Başa gelen halde sonu bilmeden
Alın yazımızı asla silmeden
Akıbete doğru koştuk yılmadan
Halis niyetlerden kısmetler aldık...
Bülent Arkan
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Her Gece Sabahında
Her gece sabahında erken uyanır dağlar
Geceden dökülenler yunmayı bekler halde
Davet makamı sala sağlarda yürek dağlar
Günahkar bedenleri imamlar paklar halde
Hatıralar depreşir dillere düşer öykü
Musalla otelinde uyunur en son uyku
İki ucu düğümlü kaput bezidir kürkü
Namazla uğurlanır ruhunu yoklar halde
Süslü cümle kurarak bahsedilir sürekten
Son dualar yapılır tastiklenir yürekten
İmece işçileri toprak atar kürekten
Gözlerden yaş süzülür yürekler tekler halde
Gidenin tez zamanda yokluğu hissedilir
Güzel hasletler ile maziden bahsedilir
Rahmetlinin sevgisi yürekte hapsedilir
Dimağlara kazınır derde dert ekler halde...
Bülent Arkan
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Herşey Toz Duman
Herşey Toz Duman
Kara bulutlar startın almış
Yarışta yıldırımlar
Gökyüzü kızılca kıyamet
Kuşlar it dalaşında
Güneş dehşete düşmüş
Saklanma telaşında
Yorgunluktan bitap kara bulutlar
Gez göz arpacık kem gözlerin önünde
Tetik temas bekliyor
Masum kanı hedefte
Yürekleri tekliyor
Dünyaya kepçe bir sarı çıyan
Gizli saklı kalmamış
Söylemler ayan
Müslüman dünyası mı
Ahvali akla ziyan
Abluka altında koca coğrafya
Mezhep derdinde sahte müslüman
Arap şeyhleri şeddeli mafya
Enerji deryasında kocaman liman
İstikbali karanlık vesselam
Herşey toz duman...
Haziran 2019 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Hesap Defteri
Koşturup yoruldum geldim günüme
Gittiğim yol bir gıdımdan az imiş
Üçüncü mevsimde dönmüş dünüme
Mazide kalanlar duman toz imiş
Makarayı geri sardım filmimde
Peşinden koştuğum sade naz imiş
Mal mülk edinmiştim yıllar içinde
Varlığım dediğim elde köz imiş
Hesap defterimi aldım elime
Kazandığım yediğimden haz imiş
Mal mülk deyip dolamışım dilime
Bohçama koyduğum sabun bez imiş...
04.06.2017.
Bülent Arkan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hey Yolcu
Önce insan olmak hedefin olsun
Gönülde letafet, beliriverir
Erdemle hoş görü gönlüne dolsun
Körelmiş yürekler, eriyiverir
Bir giriş bir çıkış hanın kapısı
Girinti çıkıntı duvar yapısı
Göklerde asılı mavi çatısı
Farkında olmadan, yol bitiverir
Yaradan aşkıyla sev canlıları
Her türlü fitneden koru onları
İyi düşün taşın boz oyunları
Aktif oyuncular, büzülüverir
Sakın ha adil ol, dostu kayırma
Ahmet, Mehmet diye, adam ayırma
Taşı gediğe koy, tehdit savurma
Koca dağ karşında, küçülüverir
Narin ol dostların letafet görsün
Düşmanlık yok olsun sevgi dürüsün
El ele kol kola Hak'ça yürünsün
Paylaşım pastası, büyüyüverir
Beraberlik olsun işin çabası
Ayrılık ekmenin yoktur faydası
Niyet güzel ise tutar mayası
Zamanı gelince, kabarıverir
Ekşiyse bozuksa hamur mayası
Çaresiz depreşir hasım furyası
Care olmaz sevgi şefkat deryası
Etekteki taşlar, dökülüverir
Erenler dergahı, olsun menbağın
İlim, irfan, bilgi, dolsun dimağın
Dolu dolu aksın, çölde ırmağın
Cehalet düğümü. çüzülüverir...
ARALIK 2016.Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Hiçliğin Girdabında
Hiçliğin farkına varıp kızdığım
Ben bir hiçim deyip şiir yazdığım
Günleri hatırladım bugün
Hiçliğin gerçekliği horon tepiyor üstümüzde
Minnacığın minnacığına yenik düşen bir yerküre
Diz çökmüş bir medeniyet
Bir virüs sebebiyet
Birden beşe beşten yirmibeşe
Katlanıp gidiyor bağ
Kartopundan kocaman dağ
Yıkılıyor adını koyamadığım çağ
Karabasan gibi çöken
Kanata kanata ciğer söken
Mikroskopla bile görülemeyen
Mini minnacık bir virüs bas bas bağırıyor
En büyük benim diyor
Çaresizlik çaresinde
Yaradanı biliyorum
Aynaya bakıyorum
Hiçliğim görüyorum
Avuçlarımı açıp dualar ediyorum
Tedbir, tevekkül, inanç diyorum
Sağlıklar diliyorum...
Bülent Arkan
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Hopdiridiridatdirididdiridom
"HOPDİRİDİRİDATDİRİDİDDİRİDOM"
İnsanı sevimlidir
Horozu başka öter
Dağı daşı altındır
Efesi çalım satar
"Hopdiridiridatdirididdiridom"
Ben Gönlüm'ü seviyom
Angara'da olsam da
Denizlim başka diyom
Yiğitlerin sılası
Acıpayam ovası
Serinhisar Tavası
Buldanımın yaylası
"Hopdiridiridatdirididdiridom"
Ben Gönlüm'ü seviyom
Angara'da olsam da
Denizlim başka diyom
Deyişleri dillerde
Yaren sazı ellerde
Çal Güney'i Süller'de
Dili talı ballarda
"Hopdiridiridatdirididdiridom"
Ben Gönlüm'ü seviyom
Angara'da olsam da
Denizlim başka diyom
Köyüdür Yarengüme
Yaren'i mahrum goma
Resmini asın cama
Canlar gurbandır ona
"Hopdiridiridatdirididdiridom"
Ben Gönlüm'ü seviyom
Gönlüm'e Yaradanım
Rahmet eylesin diyom....
Bülent ARKAN Nisan 2020
Mekanın cennet olsun Özay Gönlüm
Bülent Arkan
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Hüzünler İstif İstif
Hüzünler istif istif
Sevinçler sona saklı
Papatya kırda pasif
Uçamıyor kanatlı
Yürekler naif mi naif
Her dem endişe kaplı
Kış uykusunda gibiyiz
Ablukaya tabiyiz
Ne bir ses
Ne bir nefes
İnanın dar geliyor
Bülbüle altın kafes
Yıldızlar mateme durmuş
Ay bulutta saklı
Bulutlar dert döküyor
Atından ayrı atlı
Yollar ayak izine
Evlat ana dizine
Beşer doğaya
Uçak semaya hasret
Çiçekler sevgi yoksunu kırlarda
Kuzular koşturmuyor ilkbaharda
Virüs bedende abad
Ruh bedenden azad
Ayaklar yatağa köstekli
Nefesler cihazdan destekli
Salaya kulaklar sağır
Salların yükü ağır
Öksüz kaldı camiler
Ağıtlı minareler
Seyreltilmiş saflarda
Açıldı mesafeler
Salalar karşılıksız
Kimsesiz cenazeler
Bu musibet gidecek
Döngü devam edecek
Allah izin verirse
Yüzler tekrar gülecek
Uçaklar semalarda
Yeniden süzülecek...
Bülent ARKAN..Nisan 2020
Bülent Arkan
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Irakta
İnsan ayrı ayrı düşünce sonsuz
Sözünü taşlayan özden ırakta
Kimisi tarafgir kimisi yansız
Gözünü yaşlayan bizden ırakta
Ben benlik kuşatmış dört bir tarafı
Yandaşlık illeti silmiş arafı
Kem sözün altına atan parafı
Dizini şişleyen sizden ırakta
Nice toklar var ki aç hali bilmez
Dünyayı kazansa hiç yüzü gülmez
Birazı paylaşıp bir gönül almaz
Kazını haşlayan azdan ırakta
Vatan derdi gibi bir derdi yoktur
Hazine nasipli tok oğlu toktur
Devletin tüm malı kendine haktır
Özünü boşlayan izden ırakta
Piyon ateş eder yakın dostuna
Kurtlar bürünmüşler kuzu postuna
Astı saygı duymaz söver üstüne
Yüzünü tuşlayan gezden ırakta
Emeksiz yemek yer keyfine düşkün
Menfaat işleri başından aşkın
Yürümeyi bilmez sanırsın eşkin
Buzunu dişleyen yazdan ırakta
Fakr-u zaruretle özde yoğuşan
Keyfini unutup dertle boğuşan
Kutsal emeğiyle buğday değişen
Azını düşleyen kazdan ırakta
"Minareyi çalan kılıfı bulur"
Düzenden beslenen öz birey olur
Sözlerime kızar burundan solur
Sazını keşleyen gözden ırakta...
Bülent ARKAN Temmuz 2020
Eşkin..........: Atın hızlı yürüyüş biçimi
Keşlemek...: Aldırış etmemek, ciddiye almamak
Bülent Arkan
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Isıtan Senfoni
ISITAN SENFONİ
Isıtan sıvılarım aheste bugün
Ana yol tali yola geçit vermiyor
İsale hattında pompa tekliyor
Kesik kesik patlamalar duyuyorum
Her patlama bir sızıntı salıyor
Isınır gibi oluyorum
Gibiler çoğalıyor
Motorun ısısı vuruyor cidarına
Terliyorum
Fırtına öncesi sessizlik var içimde
İçim alev alev
Dıştan içe üşüyorum
Sol kolumda ince bir sızı
Karıncalar geziniyor parmak uçlarımda
Hislerimin aynası buğulu
büyük bir endişe peydahlanıyor içimde
Yay gibi geriliyorum
Çıkmaz sokakların ucu ayazda
Toplayıp dağıtanım yüksek avazda
Amuda kalk diyor çare arayan dil
Baş ayakla takasda
İncilerim dökülüyor çil çil
Büyük patlama gerçekleşiyor
En derinlerden
Yeni bir beste süzülüyor güftesinden
Nakaratta takılıp kalıyor plak
Görevi erteliyor göklerden gelen ulak
Memnuniyet okunuyor gözlerinden
Nakarattaki "Tik tak tik tak" ritminden
Sokaklara bahar dökülüyor
Isıtan senfoninin gizemli bestesinden
Şükür pompalanıyor yüreğimin odacığından
Minnettarlık duyuyorum
Yaradanın eserinden...
03.03.2019 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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İçimden Ağlar mıydım
İÇİMDEN AĞLAR MIYDIM
Keşke zaman zaman aralasaydım
Açsaydım baraj kapaklarımı
Nazlı nazlı akıp ulaşsaydım deryalara
Gamın nemiymiş akıbetim
Bu yüzden olmalı
Bahşedileni kaybedişim
Tek tesellim içimden ağlamaktı
Göz pınarına kör tapa takmıştı gözlerim
Gözyaşlarım hep içime içime aktı
Zemheride dondurdu buzları
Yaktı kavurdu yazları
Ha taştı ha taşacak yüreğim
Yosun tuttu can duvarları
Çatladı çürüdü sol yanım
Bendimi yıktı yıkacacak
Ecelin salvoları
Bilseydim böyle olacağını
Kedere kara bağlar mıydım
Şimdiki aklım olsaydı
İçimden ağlar mıydım...
Mayıs 2019 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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İftira
Yalanın en kötüsü kuşkusuz ki bühtândır
İftira atan kimse şeddeli şarlatandır
Suizan dahi kötü bırakın iftirayı
İftirayı defetmek en yahşi imtihandır...
Bülent Arkan
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İhanetin Ahir'i
Temmuzun on beşiydi ihanetin gecesi
Kendini dev zannetti baş iblisin cücesi
Robotlar emir aldı okyanus ötesinden
Aklı selim olanlar utandı atasından
Tankla topla çıktılar kışlalardan şehir'e
Kodese girmek için yelken açtı ahire
Köprüleri tuttular en güzide diyarda
Elleri tetik çekti akıl baştan firarda
Gökyüzünde kanatlı ses duvarını aştı
Sokağa koşanlara robotun aklı şaştı
Milletin meclisine iki bomba attılar
Yoldaki engelleri köprülerden ittiler
Türk Bayrağını kaptı her yaştan erkek dişi
Tanklara siper oldu Türk'ün çelikten döşü
Dillerinde tekbirle cihanı inlettiler
Şehadet sırasında salalar dinlettiler
Baba oğul kol kola yürekle saldırdılar
Ölümüne diyerek ölümü öldürdüler
Robotların morali olmuştu kıldan ince
İnlerine kaçtılar kızıl şafaktan önce
Ölümü öldürerek Vatanı kurtardılar
Vatanı kurtaranlar şehadet kotardılar
Sosyal medya içinden hain deşifre oldu
Bylock ta yazışanlar tezden belasın buldu
Ayaklar yere değdi batağa saplandılar
Hainler grup grup inlerden toplandılar
Adalet aydınlatsın gizlisiyle zahiri
Ayan beyan gözüksün ihanetin ahir'i
Ağustos 2019... Bülent Arkan
Ahir.......: son, sonu
Bülent Arkan
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İhtirasın Dizgini
İhtirasın dizgini nefsin elinde ise
Güzergahın rotası şeytana emanettir
Nefsine gem vuranın rehberidir farise
Farisesiz yolcunun finali melanettir...
Bülent ARKAN kasım 2019
Farise........:Anlayışlı, sezgili, zeki,İyi ata binen
Melanet......: Büyük kötülük.
Bülent Arkan
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İlahi Aşk
Kızıla döndü bulut ok fırlatıp dağlara
Gözümde perdelendi güneşimi saklayan
Denize düşen ateş takılmıştı ağlara
Sabahı bekle dedi ağları ayıklayan
Yansıma pırıltısı Aydan aksetti suya
Çırpınmaya başladı yakamoz kelebekler
Açıldı gözde perde seyrettim doya doya
Dalgalarda raks etti köpüklerden ördekler
Acelesi var gibi bir yıldız kaydı gökte
Rotasından ayrılıp kayboldu bir delikte
Saman konvoyu geçti bin yıldız vardı ekte
Parladı ilahi aşk alevlendi yürekte...
Bülent Arkan
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İlmek İlmek
Gün gelir kedere boğulur
Nefes alamaz insan
Derdine çare değildir
Hiç bir söz, hiç bir lisan
Basıncını artırır
Bendiyle suyu tutan
Yeter deyip kurtulur
Basınçla bendin yıkan
Ne güzeldir
Kederleri toplayıp yolcu edebilmek
Ne özeldir
Hayata sıfırdan başlayabilmek
Noktalı virgülle başlayıp
Noktayı koyabilmek
Hayatına yeniden
Yön verebilmek
Emin adımlarla usulca ilerlemek
Özenerek
Bezenerek
Yeniden hayatı örebilmek
Yavaş, yavaş
Adım, adım
Ve ilmek, ilmek...
.. Ocak 2016
Bülent Arkan
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İnsan Ve Nefs
Herkes bir yol tutturmuş ben doğruyum der durur
Mevki, makam, ihtişam, yer yutar iblis gurur
Attığını sanırsın bumerang gelir bulur
Hedefini şaşırmaz, gelir avcıyı vurur
Alışmıştır bir kere kurtaramaz paçayı
Haram helal bilmeden doldurmuştur bohçayı
Her şeyi bilirim der, kale almaz hocayı
Doyumsuz bir fanidir, kudurdukça kudurur
Uyaranı dinlemez kafa tutar herkese
Rakamlarla boğuşur varı yoğu hendese
Torbası dolu dursa hep alsa hiç vermese
Buyuranı hiç sevmez, kendi her an buyurur
Dünya geçilen handır bir zaman oyalanır
Mal canların yongası, can ruhun yalanıdır
Ahrette geçer akçe, kişinin imanıdır
İman yatağın bulur, çatlağını doldurur
İmanın dalga kıran, nefsin azgın dalgadır
Kalpten tövbe edince hamurun mayalanır
İyi, kötü tüm yollar önünde sıralanır
Allah izin verirse, doğru yolu buldurur
Tövbe azabı önler kalplere doldurur nur
Alnın açık gezersin yer etmez göğsünde ur
Allah kelamı olur, yanlışın önünde sur
Hakk kula azap vermez, cennetinde güldürür...
Ocak 2017.Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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İnsanız İşte
Yapmacık da olsa dostluk sunumu
Gururdan hoşlanan insanız işte
Yandaşımız çoksa bizse konumu
İştahı şahlanan insanız işte
Övgü dolu sözle takla atarız
Uyaran dil varsa adam satarız
Yangına su değil çıra atarız
Hasede çullanan insanız işte
Yalanla dolanla yollar yaparız
Baktık olmuyorsa kuyruk takarız
Yalan imal eder yoldan saparız
Yalanla yollanan insanız işte
Hiç akıllanmayız yine yaparız
Aynı suçu işler damda yatarız
Yüz kere batsakta tekrar batarız
Battıkça korlanan insanız işte
Kim karşı durursa ona çatarız
Bir iki kullanır sonra atarız
Kış günü harlanır damda yatarız
Soğukta narlanan insanız işte
Para için önce sağlık harcarız
Sağlık için yine para saçarız
Kısır döngü ile naçar yaşarız
Dünyada mallanan insanız işte
Eldeki varlıklar bin yıl yetsede
Sağlık iyi olup dertler bitsede
Dünyayı kazanıp cepler şişsede
Şiştikce darlanan insanız işte
Sevilmek içindir bizim sevgimiz
Bir iki değildir çoktur derdimiz
Parayı çok sever her bir ferdimiz
Nefsiyle porlanan insanız işte
Çeşit çeşit giyer caka satarız
Fakir fukaraya üstten bakarız
Doğrulmasın diye çelme takarız
Ezdikçe kollanan insanız işte
Ahval dikiş tutmaz yamalı bohça
Esvabı dar gelir kopuyor kopça
Hepsi benimdir der bölüşmez hakça
Koptukça bağlanan insanız işte
Gözümüz hiç doymaz yeniyi arar
Ne bulursak yeriz sağlığa zarar
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Az çok arasında bilinmez karar
Aç gözle zorlanan insanız işte
Üzüm yemek varken bağcı döveriz
Hem emeğin yeriz hem de söveriz
Bazen tekme atar bazen severiz
Hal üzre hallenen insanız işte
Dünya malı için koşar dururuz
Manen yenik düşer özde kururuz
Neler ektik ise onu buluruz
Sıratta sallanan insanız işte...
Nisan 2017.Bülent ARKAN
Dost kalemler.
*yalın ayak yürü hep
incinmesin toprak
ezilmesin çimen.
ürkmesin yuvasında kuş.
sürüme ayaklarını öyle
yapışmasın bir tek kum tanesi.
ceplerini silk iyice
kalmasın küçücük bir 'hak '
giy giyebilirsen
'hiç'lik gömleğini.
yalın ayak yürü hep.
demesinler sen gittiğinde
bir 'insan ' geçmiş buradan! * Hümeyra Gün
Bülent Arkan
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İnşallah
İNŞALLAH
Fırtına öncesi sessizlik hakim
Mehmet'e işaret izdir inşallah
Neşter vurmak üzre yaraya hekim
Kızılelma yolu düzdür inşallah
Terör örgütünün gözü gedikte
Mehmet nöbet bekler eli tetikte
Vurucu timimiz uçar Atak'ta
Girizgaha varış tezdir inşallah
Fırat Dicle bizden yardım bekliyor
Havadan karadan ordum yokluyor
Terörist tedirgin yürek tekliyor
Operasyon sonu hazdır inşallah
Suriye kuzeyi kara kıştadır
Ha dondu donacak ayak yaştadır
Musibet sonrası akıl baştadır
Mülteci dönüşü yazdır inşallah...
13.12.2018.Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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İstanbul
İSTANBUL
Roma, Latin, Osmanlı hepsi sende demlenmiş
Yüz yirmi imparator varlığından ünlenmiş
Üç büyük din gelişmiş din nuruyla yüklenmiş
Resulullah müjdesi sırrı kadim İstanbul
İnsanlık tarihinin medeniyet beşiği
İstanbul'a sevdalı ay ve güneş ışığı
Geçmişten geleceğe milyarların aşığı
İnsanlığın rehberi ehli hadim İstanbul
Taşı toprağı altın minareler sır kalem
İbadet dergahında kubbeyi süsler alem
İki kıta'ya köprü ona hayran el alem
Haçlının üzüntüsü benim şad'ım İstanbul
Nice eserler var ki her biri akla hitap
Bedeli çokça ağır kanla yazılmış kitap
Ehliyetsiz ellerde bazen düşse de bitap
Süzülen masumluğun tuzum tadım İstanbul
Toprakta yüzen gemi yedi düvele küpe
Fatihin toplarıyla delinmiş surlu cepe
Yedi tepe demişler hedefi yetmiş tepe
Türklüğüm soy ağacım sense adım İstanbul...
Mayıs 2019 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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İsteme
Aç ve bitap olsan da
El ayaktan düşsen de
Dermansızca kalsan da
Haram lokma isteme
Çölde kalıp yansan da
Kuma batıp kalsan da
Suya düşüp dalsan da
Susuzluktan ölsen de
Haram suyu isteme
Şeytan gelip dürtse de
Nefsin davul dövse de
Methiyeler dizse de
Başın taşla ezse de
Haram kazanç isteme
Kurusa da ırmağın
Çorak düşse toprağın
Sararsa da yaprağın
Açılsa da çatlağın
Haram merhem isteme
Komşun aç ve açıksa
Uykuları kaçıksa
Hele bir de çocuksa
Bölüşecek şey yoksa
Tok olmayı isteme
Sakın ola şaşırma
Millet malı aşırma
Milyonlara borçlanma
Devlerten mal isteme
İman varsa kalbinde
Şükür varsa dilinde
Nimet varsa elinde
Açlar varsa dibinde
Heba etme bahtını
Varsa çıkar çıkını
Tez paylaş baştacını
Ver hemen ilacını
Diyetini isteme...
Nisan 2017
Bülent Arkan
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İsterim
Sözüm yürektendir özüm mevladan
Eğriyi doğruyu görmek isterim
Süzgeçten geçerim olmam sıradan
Üstümden tortuyu çözmek isterim
Riayet edersem yüce mevlaya
Emin olan insan düşmez belaya
Rotadan sapmazsam vurmam karaya
Denizde kayayı sezmek isterim
Hakka aşık olup düşsem peşine
Her gece uykumda girse düşüme
Köz üstü şiş gibi ben döne döne
Hakk'ın fırınında gezmek isterim
Özde sözde doğru olabilirsem
Rehberle bağlantı kurabilirsem
Yolunda mesafe alabilirsem
Allah'ın izniyle yazmak isterim
Doğru yola levha dikebilirsem
Eğriyi doğruya çekebilirsem
Dünyada sınavı geçebilirsem
Kevser ırmağında yüzmek isterim
Pusulam kabeye yol gösterince
Yüreğim aşk ile af diletince
Dilim güzel kelam laf üretince
Sırattan geçişi çözmek isterim
Genç fidanların suyun taşırsam
Onlara örnek bir hayat kurarsam
Haramdan kaçınıp helal yaşarsam
Neslimle cennette gezmek isterim...
Nisan 2017.
Bülent Arkan
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İsteyici (dilenci)
Yırtıktır pabuçları
Kirlidir avuçları
Pantolon çaksırımsı
Yüz makyajı sarımsı
Bir eli sağa kıvrık
Gövdesi sola devrik
Sesi az hırıltılı
Gözü giz parıltılı
Cami nöbeti işi
Sahte aksak gidişi
Farklıdır içi dışı
Cepleri şişkin mi şişkin
Sözü özünden pişkin
Öyle bir uyanık ki
Her gören sanır şaşkın
Görünüşü vahamet
Sattığı mal selamet
Cazibesi merhamet
Versen bir türlü
Vermesen yürek harlı
Anlaşılmaz alamet
Belki de bir muhannet
Görünüşü emanet...
Bülent Arkan
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İstikamet Allah Yolu
İSTİKAMET ALLAH YOLU
Kelime-i şehadetle
Yaradana ibadetle
En kemal-i afiyetle
Ruhumuzu besleyelim
Olmak için Hakk'ın kulu
İstikamet Allah yolu
Doğru amel bulur bolu
Yan yollara sapmayalım
Dünya bize sınav yeri
Helal lokma alın teri
Gönül gözü gözün feri
Yasaklara bakmayalım
Yaradana dua yapıp
Beş vakiti eda edip
Zekat verip oruç tutup
Meyvesini toplayalım
İnsan gibi yaşayarak
ilmek ilmek döşeyerek
Yol alalım yürüyerek
Cennette gül koklayalım...
07.01.2019. Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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İşin Sırrı
Yanlış işin sonu boştur
Ne yazik ki, cazip, hoştur
Yorulursun koştur, koştur
Koşma azmin mühürlenir
Yanlış olan dilde sözdür
İnananda elde közdür
Asıl olan serde gözdür
Yürek gözden etkilenir
Kalbin kini yüze vurur
Kinlenince gider şuur
Sonra baskın gelir gurur
Gurur kalpte düğümlenir
Yanlış çoktur, doğru tektir
Doğrusunu seçmek haktır
Seçim Hakk'sa, alnın aktır
Yazgın onda belirlenir...
OCAK.2017.Bülent ARKAN
Dost kalemler
Allah birdir ondan gayrı
Herkesin doğrusu ayrı
Kimisi sansa da sayrı
Gerçek kalpte seninledir...

Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'

Sayrı olan mesul değil
Göz kulak dil us'a meğil
Akıl kalbe sunar delil
Vicdan ondan filizlenir...Bülent ARKAN
Doğru birdir bil ki şaşmaz
Sanma zoru geçip aşmaz
Sabreden de durur taşmaz
Bulur menzil çözümlenir...............Bülent BAYSAL
Bülent Arkan
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İşte
Kendine güvenip, erken süzüldük
Başlar dik sanmıştık, korktuk büzüldük
Taviz yok sanmıştık, hemen çözüldük
Severek sevildik, sarıldık işte
Çok naz ettik bize, üstüne gittik
Bazen yalnız kalıp, kendine yettik
Sınırlar çizildi, çizgide çittik
Sırtını dönerek, darıldık işte
Ucundan tutmadık altına girdik
Başkası bir zarar görmesin dedik
Kıymetin bilmedik gençliği yedik
Belde fıtık oldu, kırıldık işte
Mutluyduk beraber, yıllar geçirdik
Gün oldu saatte, ömür bitirdik
Çöptü, saptı derken, hepten yitirdik
Ayazda karpuzduk, yarıldık işte
Alıngan tavırla, kırılgan olduk
Bir eğri bakışa, sarardık solduk
Hayat bizi yordu, biz onu yorduk
Derin çayda aktık, durulduk işte
Yıllarca yokuşu, koşarak çıktık
Küçücük şeylere, canımız sıktık
Birlikte el ele, engeller yıktık
Dere tepe koştuk, yorulduk işte...
Ekim 2016 Bülent ARKAN
Dost kalemler;
Altında kalmadık ülkü yükünün
Savrulduk önünde karın, tipinin
Sağlamdır sanırken hayat ipinin
En zayıf yerinden kırıldık işte... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Artık zamanıdır burdan gitmenin
Arkadaşa, dosta veda etmenin
Gereği yok kimseye kin gütmenin
Ömür geçti, öldük dirildik işte...Yılmaz ÖRMECİ
Bülent Arkan
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İtenek
Yıllarca ekranda boy göstermişler
Tuzaklar kurmuşlar çokmuş düzenek
Körpe dimağları zehirlemişler
Sanat yere düşmüş yokmuş yetenek
Bir matahmış gibi övüp durmuşlar
Aynı filmi kaç kez başa sarmışlar
Neler söylemişler neyi sunmuşlar
Destekçisi bolmuş çokmuş ödenek
Korumak mümkün mü evde çocuğu
Her gün ellerinde mavi boncuğu
Açmadan solmakta gül tomurcuğu
Deriler kirlenmiş yokmuş gözenek
Modacı diyerek başa koymuşlar
Adını tarihten beyden almışlar
Kimse ses etmemiş çokça azmışlar
Görgüsü kalmamış çökmüş görenek
Musubet örneği baş tacı olmuş
Akıllı aletten millete sövmüş
Yavru vatan bıkıp sınırdan kovmuş
Kodesten başkaca yokmuş seçenek
Kadın mı erkek mi anlaşılmıyor
Öyle çirkefmiş ki bulaşılmıyor
Kapsam dışı kalmış ulaşılmıyor
Testi/s/i kırılmış, düşmüş İt/enek
Ocak 2017.Bülent ARKAN
ENEK=Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş olan.
Bülent Arkan
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İtiraf ve Dua
İTİRAF ve DUA
Maziye baktım bir an arpa boyu gitmişim
Açgözlü nefs uğruna ömrü heba etmişim
Eksik yaşanmış ömür geçen yıllara yazık
Ziyan olan ömürde revaçta olmuş azık
Geç de olsa tatmışım Hakk aşkının tadını
O yüzden hep anarım bir olanın adını
Şimdi hazan vaktidir beklerim dergahımı
Sevap bıçağım ile yontarım günahımı
Artık son deme geldik olgunlaştı koruklar
Son bahar kışa döndü kar kaplandı doruklar
Vücudum yorgun düştü uzandım bir sedire
Hesap günü gelmeden avuç açtım kebire
Göğsüme çöktü araz tekliyor aciz kalbim
Azrail zil çalıyor sanırım geldi celbim
Biraz daha zaman ver sevabı doldurayım
Nefsimi döve döve günahı soldurayım
Affetmeyi seversin sen affeyle Allah'ım
Sevabımı bol eyle boşa çıksın günahım...
Mayıs 2018 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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K/aşınanı Kaşırız
K/AŞINANI KAŞIRIZ
Ne zaman ki titreyip kendine gelmiş vatan
Tezden devreye girmiş haçlıya vatan satan
Silahını kuşanmış hain pusuda yatan
Biz ki tarihte her dem bu kamburu taşırız
Ezelden ebede dek k/aşınanı kaşırız
Yüz yıl önceki gibi sırtları kaşınırsa
Hatıralar depreşir zor günler yaşanırsa
Bu millet boyun eğmez zırhını kuşanırsa
Biz ki tarihte her dem bu kamburu taşırız
Hakeden huysuzların sırtlarını kaşırız
Ağustosta yağıyor kış günü yağmayan kar
Şu kocaman dünyaya galiba sığmayan var
Zalimler öldürüyor o yüzden yüreğim dar
Biz ki tarihte her dem bu kamburu taşırız
Ezelden ebede dek k/aşınanı kaşırız
Kitabından ayrılmış köhnemiş haçlı dini
Hastalık mıdır nedir depreşen haçlı kini
Fütursuzca dökülmüş vampire mümin kanı
Biz ki tarihte her dem bu kamburu taşırız
Hakeden soysuzların sırtlarını kaşırız
Her asrın çeyreğinde bu tiyatro oynanmış
Kirli senaryolarla bıçak sırta dayanmış
Bütün dünya bir olup Türk'ün gücü sınanmış
Biz ki tarihte her dem bu kamburu taşırız
Ezelden ebede dek k/aşınanı kaşırız
Eğer tarih tekerrür edecekse yeniden
Yeni yeni hamleler gelecekse caniden
Haçlılar çevremizi saracaksa aniden
Biz ki tarihte her dem bu kamburu taşırız
Ezelden ebede dek k/aşınanı kaşırız...
Aralık 2017 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Kadın
KADIN
Hanemizi süsleyen aşkımızın yüreği
İstikbalin ırmağı neslimizin süreği
Vicdanı ön planda en duyarlı yüreği
Şifa veren bal akar dilinden kadınların
Yuvaların sırdaşı evlerin ekmek aşı
Fedakarlık örneği asla tükenmez işi
Evi ayakta tutan yapının kilit taşı
İzzet ikram eksilmez elinden kadınların...
Mart 2019 Bülent ARKAN
Bülent Arkan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kadınlarımız
KADINLARIMIZ
Kadına olan değer bir güne nasıl sığar
Her güne mutluluğu eker kadınlarımız
Onların sayesinde tan vakti umut yağar
Mutluluk abidesi diker kadınlarımız
Ne de ince yaratmış yaradanım onları
Asırlara yansımış merhametli yönleri
Evlatları uğruna hiç sayılmış canları
Merhamet ırmağından akar kadınlarımız
Tüm insanlık onların sayesinde üredi
Kadınımız yılmadı zorluklarda türedi
Ona değer vermeyen insanlıktan ıradı
Karanlıkta ışığı yakar kadınlarımız
İmanın yarısını onlar yaşatır bize
Âşık eder erkeği yazdırır dize dize
Her mevsim çiçek açar bahar yaşatır güze
Her mekanda mis gibi kokar kadınlarımız
Güçlü olmak değildir en önemli meziyet
Ne olur siz onlara çektirmeyin eziyet
İnsanlık tarihinde parlak değil vaziyet
Fedakarca ya sabır çeker kadınlarımız...
Mart 2018.Bülent ARKAN
Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun
Bülent Arkan
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Kafan mı Karışık
Kafan mı karışık ne bu şaşkınlık
Muallak hislere mahkum söylemin
Nefsin mi kabardı ne bu taşkınlık
Boyundan büyükçe sözlü eylemin
Dünkü sözün tezat bu günkü söze
Bütün söylemlerin aykırı öze
Riyakar bakışın yansıyor göze
Dev aynası gibi eğri düzlemin
Dilinin aczinden muzdarip aklın
Farklı görünüyor aynada şeklin
Sır küpü gibisin çok mudur saklın
Çözemedik seni nedir anlamın
Peşinden koşturan topluma yazık
Müsvette not gibi her yerin çizik
Dilin kaba saba nadiren nazik
Hangi kutuptansın kaçtır enlemin...
Bülent Arkan
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Kainat
Boşlukta dönüyorlar görünür mü istinat
Hepsinin yeri belli sanmayın araftalar
Kurucu düzeninde dem sürüyor kainat
Halkeden sayesinde sürekli tavaftalar...
Bülent Arkan .. Mayıs 2020
Halk eden ........:Yalnızca Allah'a mahsus olmak üzere
yaratan, yoktan var eden

Bülent Arkan
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Kalbine Giremedim
Sevdanın yollarında gönlüm ahuzar oldu
Hengameler içinde vuslata eremedim
Gül bahçemin içinde heryer dikenle doldu
....Kurudu gülistanım gonca gül deremedim
....Ellerim bomboş kaldı güldeste veremedim
Herkeslerden sakladım hapseyledim soluma
Oysa ömür vermiştim bu sevdanın yoluna
Kara sevda yüzünden giremedim koluna
....Cesaretim yitirdim elimi süremedim
....Senden başkası yoktu başka yar aramadım
Kemale erdi yaşım kayboldu gençlik çağım
Böyle geçti bir ömür yok artık hayat bağım
Gül dikene dönüştü virana döndü bağım
....Göğsün çelikten zırhtı zinciri kıramadım
....Bütün yollar kapandı kalbine giremedim...
Bülent Arkan
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Kalp, Ruh ve Nefs
Ruh kalbe seslendi halim haraptır
Nefsinin ördüğü başa çoraptır
Bu gönül o yüzden üzgün bitaptır
Nefse yenilenin cezası haktır
Kalbim cevap verdi her an berattır
Nefsimin gördüğü çölde seraptır
Susuz koydum seni çare çalaptır
Bana yön verecek Cenab-ı Hak'tır............Bülent ARKAN
Ruh nefsten muzdarip, kalpten yardım istiyor, kalp benim elimden fazla bir şey gelmez,
bu mahkumiyetten kurtulmak, nefsi yenmek istiyorsak yaradana yönelmemiz ve af
dilememiz gerek af kapısı her zaman açıktır, tek doğru yolu gösteren sadece Allah'tır .
Bülent Arkan
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Kapalı Gözümün Gördükleri
KAPALI GÖZÜMÜN GÖRDÜKLERİ
Gözlerimi sıkı sıkı kapayıp
Vatanımı düşündüm bu gece
Yaşananlar yaşanacaklara götürdü beni
Düşünmeden edemedim
Gece yırtmıştı eteni
Sabaha doğuyordu
Yetmişleri düşündüm
Tarih tekerrürden ibaretti sanki
O zaman da dik durmuştuk
Tek vücut olup düşman sürmüştük
Yirmi temmuz sabahı marşlar çalıyordu
Askerlik şubeleri önünde kuyruklar
Kapıyı zorluyordu
Ajansları dinlediğimiz anları hatırladım
Her radyo başında bir manga insan
Sessizce soluyordu
Kısık sesli ihtiyarın sesi
Sessizliği bozuyordu
Titreyen elleriyle bastonu güneye doğru çevirip
-Yürüyün aslanların bende geliyorum
-Orada dur dedi bir delikanlı
-Ben varken sana ne oluyor diye karıştı söze
-Ben yok biz varız çömez uşağım
-Ben siper olurum
-Sen de omzuma namluyu dayar nişan alırsın
-Postunu delersin cavırın
-Bir elin nesi
-İki elin sesi
-Belki şehit olurum
-Tüketmeden son nefesi
Diyerek
Göğsünü dövüyordu
İşte o gün anladım iman gücünü
İlk orada tarttım Vatan sevgimi
Şimdi de aynı şeylere mi gebeyiz
Yine biz olur muyuz
Mesela birileri gibi
Dolar alsak mı
Alıp saklasak mı
Yoksa satsak mı diye
Düşünür durur muyuz?
Şimdi değilde ne zaman dedim içimden
Bu çelişkili durum var ya
Aklımı zorluyordu
Koleksiyonumdaki bir dolar düştü aklıma
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Yasaklı günlerden kalma
Hemen bozdurmalıydım onu
Tedaülden kalkmıştır deyip vazgeçtim
işte o bir dolar yüzünden
Vicdanım çürüyordu...
14.08.2018..Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Kar Çiçekleri
KAR ÇİÇEKLERİ
Gökten yıldız yıldız süzülüp indi
Türküler döktürdü kar çiçekleri
Akçaya büründük karalar sindi
Tortuyu çöktürdü kar çiçekleri
Doğa köstek vurdu kötü dürtüye
Bulutlar yol aldı doğru sortiye
Nebatlar el açtı beyaz örtüye
Doğaya baktırdı kar çiçekleri
İçimiz yanarken soğuğa kandık
Kardan topak yapıp pekmeze bandık
Hararet yok oldu titredik donduk
Sobayı yaktırdı kar çiçekleri
Yağarken biz gibi çarpışmadılar
Büyük küçük diye tartışmadılar
Önde gitmek için yarışmadılar
Apolet söktürdü kar çiçekleri
Sarmaş dolaş oldu ilk ve son tane
Deklanşöre düştü son estantane
Mikroplar kayboldu paklandı hane
Halaylar çektirdi kar çiçekleri
Son inen taneyi ilk kucakladı
Güneşe direndi bir konakladı
Ayıpları örtüp kir tokatladı
Sınavda çaktırdı kar çiçekleri...
24 Aralık 2017. Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Kardelenler Açsın
Ecdad soydur baba dağdır ana kar
Balalar kardelen sol yanımda yar
Kardan yoksunluğun ovalara nar
........Duvağın savrulsun doruklarımda
........Kardelenler açsın soğuklarımda
Bulutlar üstümde dönüp gezinsin
Bazen mutluluğum bazen hüzünsün
Gönlüme taht kuran name sözümsün
........Duvağın savrulsun doruklarımda
........Kardelenler açsın soğuklarımda
Eteğimden sular vadiye insin
Toprağı kandırıp içine sinsin
Soğuk suyum içen adımı ansın
.........Duvağın savrulsun doruklarımda
.........Kardelenler açsın soğuklarımda...
Bülent Arkan
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Karıştı
KARIŞTI
İzlediğim dünyada çokça düşman barıştı
Hainlik sevdasıyla tek kulvarda yarıştı
İnsanlıkta densizlik son noktaya erişti
Bırak at it izini atla itler karıştı ...
Temmuz 2017.Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Kayran
KAYRAN
Şekil âlâ sükse zirve
İnsanlıktan nasibi yok
Yaşantısı hepten zırva
Zekatı yok nisabı çok
Şık kulağı küpedendir
Doğru söze hop edendir
Bakışları tepedendir
İçtiği sek yediği hak
Bu dünyada günü gündür
Gittiği yol yanlış yöndür
Hiç utanmaz yüzü göndür
Açlık bilmez işkembe tok
Bakma öyle görkemine
Tez dökülür lime lime
Yenik düşer sam yeline
Yüzeydedir zayıftır kök
İlk bakışta güzel seyran
Eşi dostu mala hayran
Sulasanda toprak kayran
Ağaç kuru meyvesi gök...
Eylül 2018 Bülent ARKAN
Kayran....:Taşlı, kumlu, ekime elverişli olmayan verimsiz toprak.
Bülent Arkan
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Keyfine Keder
KEYFİME KEDER
Nankör yarı yolda bırakır gider
Önünde sonunda perişan eder
Bonkör incitmeden gönlümü güder
Ondan gelen zarar keyfime keder
Mayıs 2018 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Kırık Testi Gibi Çilem Dolmadı
Gözlerine bakıp ördüm saçını
Yüzüme bakmadın aklım almadı
Ne olur değiştir görüş açını
Aşkım alenidir saklım kalmadı
Sana kâr etmedi hiç bir kelime
Adını doladım her dem dilime
Acıyıp baktılar berduş halime
Sevmesem olmadı sevsem olmadı
Gönlüm hayalinde seni saklıyor
Sol yanımda yerin seni bekliyor
Izdırap içinde kalbim tekliyor
Taptaze duruyor sevgim solmadı
Kalbim aşk yorgunu gönlüm çorakta
Saçlarım döküldü sakalım akta
Sürgünlere düştüm senden ırakta
Kırık testi gibi çilem dolmadı
Kırık testi gibi çilem dolmadı....
Bülent Arkan
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Kız Oğlan
Taşlamanın başlığı neden kız oğlan
Özel sebep yok jest olsun diye
Kızın adı önde olsun istedim
Kızların alın yazısı anne rahminde başlar
Anada başlar telaşlar
Erkek mi olsun kız mı diye sorsalar
Bocalar anne
Kız olsun diyesi gelse de
Oğlan olsun der
Kız dese baba kız-acak
Oğlan dese nefsi azacak
Düşünce ye dalar garibim
-Ya bey kız-arsa
-Doğacak büyüyecek serpilip güzelleşecek
-Peşine sapıklar dadanacak
-Birine gönül verecek
-Evlenecek horlanacak dövülecek
- Aman Allah korusun belki de "öldürülecek"
-Yok yok oğlan olsun
Baba zaten dünden razı
-Onca yıl besle büyüt
-El oğlu alsın gitsin
-Olmaz arkadaş
-Yok yok oğlan olsun
Kadın ve erkeğin tek ortak noktası bu
Şimdi gelelim doğum sonrasına;
Kız doğarsa vay haline
-Aman Allah'ım
-Bunu nasıl koruyacağız
-Dizimizi döveceğimize kızımızı döverek büyütelim
-Hemfikir miyiz
-Evet evet kocaya karılığı
-Toprak gibi olmayı
-Beş yaşındayken çocuk bakmayı
-Yemek yapmayı
-Temizlik yapmayı
-Evden çıkmamayı
-Analığı
-Erkeğe hürmeti
-Köleliği
-Esareti
Öğretelim
-Eline oyuncak bebek verelim
-Verelim ki kucağına sıpa almayı
-Sırtında sopa yemeyi
-Kocamdır sever de döver de demeyi
Öğrensin
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Erkek doğarsa işler kolay
Eline bir tabanca verirsin
Şişir babam şişir
-Aslan oğlum
-Kaplan oğlum
-Paşa oğlum
-Yaşa oğlum
-Tepemize işe oğlum
-Geçinirse gül dür oğlum
-Geçinmezse boşa oğlum
-Boşanırsa öldür oğlum
Ve daha neler neler ne naneler....
Eline bir de cıgara verirsin
-Sigara iç savur
-İçki iç böğür
-Kadına sağır
-Yüreği yağır
Olsun ki şenlensin haneler
Bir de;
Anasını döverek
Ana avrat söverek
Dövüp sövmeyi de öğrettik mi heeer şeyyy tamamdır
Yahu
Kadına şiddeti bağıranlar
Her gün şiddet yapıp yapmam diye böğürenler
Sizleri kimler yetiştirdi
En çok ana
Fırsat bulursa arasıra da baba
Yapmayın Allah aşkına
Hepten döndük şaşkına
Sorumlu dedemizin dedesinin dedesi
Sorunlu ebemizin ebesinin ebesi
Sorumlu ana
Sorumlu baba
Sorumlu siz
Sorumlu biz
Hepimizizzzzz hepimizzzzz...
Bülent Arkan
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Kızıl Elma
İstediğidir gördüğü
Seni anlamaz rakibin
Boşa değildir yorduğu
Sana kafidir Hasib'in
İstediğidir duyduğu
Ondan doğar bol nasibin
Rehberindir Hakk buyruğu
Nişangâhadır sâib'in
Hedefinse kızıl elma
Asla eksilmez talibin
Acze düşüp geri kalma
Ödülü haktır galibin...
Bülent Arkan
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Kibir
Kendini üstün görmek kişiyi yalnız eder
Sevgiyi öldürerek özü çürütür kibir
Özümüzü çürüten gururun sonu heder
Toplumu ziyan eder nifak üretir kibir
Kibirli insanlara af ve mağfiret yoktur
Yaradanın indinde ona cehennem haktır
Tepeden bakanların gözü zehirli oktur
Şeytanla birlik olup kemi yaratır kibir
Şeytan kibri yüzünden perişan olmadı mı
Adem ile Havva'ya vesvese vermedi mi
O iblisi Yaradan Cennet'ten kovmadı mı
Kendini yaratana ayak diretir kibir...
Şubat 2020. Bülent ARKAN
-Bakara suresi 34. ayet........: Ve meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. İblis hariç
(hepsi) secde ettiler. O ise, diretti ve kibirlendi, (böylece) kafirlerden oldu.
-Nahl suresi 29. ayet.............: O halde, içinde ebedî kalacağınız cehennemin
kapılarından girin! Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!
Bülent Arkan
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Korkarım
KORKARIM
Çok okumuş cahilden
Derin sulu sahilden
İftiracı failden
Cilalanmış akilden
Korkarım
Bebek yüzlü katilden
Dinamitli fitilden
Üretilmiş delilden
Korkarım
Çok varlıklı sefilden
Kem işlerde ehilden
Özgüvenli gafilden
Hainlikte dahilden
Korkarım
Sonu kötü usulden
Sahte yüzlü asilden
Sinsi olan basilden
Bastırılmış nesilden
Korkarım...
13.11.2019..Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Kudüs
KUDÜS
Kudüs'üm sadece şehir değildir
Semavi dinlerin sılası Kudüs
İşgalci siyonist Ebu Cehildir
Ümmet-i islamın çilesi Kudüs
Kudüs'üm ümmetin ilk kıblesidir
İslamın duası hasmın yasıdır
Ona kastedenin son nefesidir
Ümmet-i islamın kulesi Kudüs
Kudüs inançlara sahiplik etmiş
Ayrılık yapmadan herkese yetmiş
En son saldırıyla sabrımız bitmiş
Ümmet-i islamın sılası Kudüs
Allah'ın resulü arşa yükselmiş
Miraçla demlenip hakça seslenmiş
Tüm islam alemi ordan beslenmiş
Göğe yükselmenin halısı Kudüs
Kudüs'le başlandı namaz kılmaya
Senin gücün yetmez onu almaya
Sakın yeltenmeyin bela bulmaya
İslam sancağının kalesi Kudüs...
07.12.2017 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Küpün İçi
Ortaya bir küp koymuşlar
Dört yanında dört kişi
Küp içini gören yok ki
Rengine meğil
Küpün güneyi yeşil
Kuzeyi hepten kara
Batısı kızıl
Doğusu buz mavisi
Kapağı gri
Her bakan farklı görüyor
Küpün rengini
Bu iş böyle olmuyor
Ya taraf değiştirmeli
Ya küpü döndürmeli
Yok yok en iyisi
Kapağı düşürmeli...
Nisan 2016
Bülent Arkan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Maddenin Gücü
MADDENİN GÜCÜ
Maddiyat manaya bakıp gülüştü
Akıl baştan cebe düştü düşeli
Akile saygıda ölçü değişti
Harisin cebleri şişti şişeli
Tecrübe birikim çöpe atıldı
Kıymetli değerler pula satıldı
Çalışan sırtından caka satıldı
Kolay lokma közde pişti pişeli
Nasibi bol olan kendinden bildi
İnsanlık özünü kökünden sildi
Varlıklı, varlıksız beynini dildi
Keyfi tavan yaptı eli şişeli
Beyni servet olan gömülü cevher
Cebi şişkin olan makbul mücevher
Sanırım maddiyat makbul-ü ehver
Cep sever gevheri sekiz köşeli
Çoktan galip gelmiş madde manaya
Haklının silahı boşa havaya
Hakim köstek vurur haklı davaya
Ağlayanla gülen haris neşeli...
Ocak 2018. Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Marmara
MARMARA
Dingin bir gecenin koynunda uyuyordu
Bir uğultu çöktü gece karanlığına
Duvarlar tavan
Tavanlar duvar
Mekanlar mezar
Dur durak bilmeden
Sallanan bir Marmara
Parselleri değişmiş
Ağaçları eğilmiş
Kökten uca iki parça
Apartman girişi komşu bahçede
Binalar yerle yeksan
Mevtalar istif istif
Kefenden bohçalarda
Defin bekler Marmara
Sağ kalanlar şaşkın
Dövünenler
Ağlayanlar
Ağıt yakanlar
Çığlık çığlığa Marmara
Sesini duyuramayan
Açını doyuramayan
Kendini koruyamayan
Ağustos cehenneminin
Ceset kokulu esintilerine teslim
Toz bulutlu
Boynu bükük Marmara
Biçare insanların kaderine terk edildiği
İçecek bir yudum suya hasret
Eşelediği her çukurda bir ceset
Açık mezar Marmara
Çoğu yakınları merhum
Devlet şefkatinden mahrum
Tırnakları dozer
Avuçları kürek
Yüz binlerce yaralanmış yürek
Sarılmamış yaraların kol gezdiği
Olmayan devlet şefkatinin
Defnedildiği Marmara
Biliyorum ki çok acılar çektin
Yıllar sonra bile taptaze acıların
On binlerceydi kayıpların
Masum çocukların
Ana, baba, kardeş, bacıların
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Mekanları cennet olsun
Başın sağ olsun Marmara...
17.08.2018 Bülent ARKAN
Mekanları cennet olsun.
Bülent Arkan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Masum Ölümleri
MASUM ÖLÜMLERİ
Sütre arkası yorgun sebep karsak illetler
Kanatlar oluşmadan uçamıyor melekler
İnsanlığa musallat kirli şer odakları
Yangınlara gebedir ateşin böcekleri
Karıncalar misali çiğnenmekte masumlar
Ağustos böceğinden farklı değil hasımlar
Emperyalist ellerin iğneleri batıyor
Kutsal coğrafyamızda nice şehit yatıyor
Kaburgası ayanda aç ve cılız bedenler
Müslim bekler kıyamda reva mıdır nedenler
Parmak kadar ceninler annede kefenlenir
Sayıları bilinmez topluca definlenir
Çene içinde saklı çıkmamış incileri
Nasibine değmemiş gün görmemiş dişleri
Uzadıkça bu dava yaklaşıyor kıyamet
Bulunmaz derde deva hayra değil alamet
Dengesizlik mi denge hak mıdır bunca zulüm
Zalim kaçaktır cenge reva mı gence ölüm
Okun yayı gerilmiş sırım ayrılmış oktan
Sirkeler küplerini kazıyıp delmiş çoktan
Pervasızca koşmada yan taburun atları
Zalim gökte uçmakta gölgedir kanatları
Bunca sürü içinde rahvan koşmakta biri
Bir o hakkın neferi sorma kim diğerleri
Onlar yaya kaldılar sanmayın ki seferi
Bu yüzdendir çoğalır masumun ölümleri...
Bülent ARKAN 20.01.2019
Bülent Arkan
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Mavi Hayallerim Vardı
MAVİ HAYALLERİM VARDI
Mavi hayallerim vardı bir zaman
Bazen yakamozlarda parlayan
Bazen gözlerde ışıldayan
Saklandı ay ışığı, dalıp gittiler
Bazen karaya vurdu deniz mavisi
Kayboldu sahilde kaldı mazisi
Yosunlara takılan mavilerim de vardı benim
Onlar da dalgalara yenik düştüler
Parça parça olup sürüklendiler
Güneş vurdu, sönükleştiler
Mavi hayallerim vardı benim
Rüzgarlara kapılan
Göçmen kuşlar gibiydiler
Süzüle süzüle, göçüp gittiler
Şimdi yeşil hayallerim var benim
Sıramı bekliyorum
Bilirim ki mutlaka sıra gelecek
Zaman hızla geçecek
Hayalini görür gibiyim
Burası yalanmış
Orası gerçek...
Haziran 2017. Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Maziden Ati'ye
Maziden ati'ye bir rüzgar esti
Döktüğü yapraklar dizimi aştı
Ayaklar koşmaktan umudu kesti
Ömür son deminde kışa ulaştı
Vuslatı bekliyor tedirgin yürek
Ahret yolcusuyuz bitiyor sürek
Her an hazır olup tevekkül gerek
Gönül ah vah edip derdine düştü
Nefsimi kaynatıp pişsin istedim
Kamburu sırtımdan düşsün istedim
Ruh şeytan seddini aşsın istedim
Nefs harlı ateşte sanmayın pişti
Mal mülk derdi ile engine daldım
Esas görevimi sonraya saldım
Boşa çalışmışım sınıfta kaldım
Üç mevsim nefsimle ruhum boğuştu
Bir ömrü masaya yatırıp süzdüm
Tortular birikti vah vahla kızdım
Kendime yeni bir reçete yazdım
Şeytanı def ettim her şey değişti
Gördüm ki irade her şeye galip
Olabilsek keşke genç yaşta talip
Yalvarıp yakarsak huzurda kalıp
Benimki son demde boyun eğişti
Geçmişte ördüğüm kuru bir çağıl
Bilirim geç kaldım ama son değil
Tez elden abdest al secdeye eğil
Benim için namaz tekrar doğuştu...
Bülent Arkan
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Mermeristan
Burası mermeristan
Mevki şehri kabristan
Kimi mezar bakımsız
Kimileri gülistan
Yan yana dizilmiş demin kaderi
Hepsi etiketli yok bir ederi
Sırça sarayların ışıkları loş
Odalar sıra sıra sokakları boş
Süslü levhalar asılmış adres bildiren
Kimi zemine uzanmış kimisi kat kat
Maniler yazılmış yürek öldüren
Aslına dönüşmüş topraktan hilkat
Bazıları çiçeklerle bezeli
Bakımlı mı bakımlı
Bazıları dökmüş gazeli
Yıkımlı mı yıkımlı
Anılar depreşiyor
Hüzünler iç çekimli
Burada da eşitlik yok
Farklılar besbelli
Kimi beton kemerli
Kimi renkli mermerli
Bağırıyor kimsesizlik
Kol geziyor dengesizlik
İsraf yarışa girmiş
Sebebi bilgisizlik ...
Bülent Arkan
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Mevla'yı Görmek
Çiçek çiçek dolaşıp bal üreten arıya
Güneşten rengin alan al yeşil ve sarıya
Bedeni taze tutup nefes alan deriye
......Gönül gözüyle bakıp sırlara ermek gerek
....."Leyla'ya bakıyorken Mevla'yı görmek" gerek
Irkların ten renginde geyiğin alasında
Merkebin gözlerinde yağız at yelesinde
Gözyaşı döküşünde türlü dert çilesinde
......Hayırında şerrinde sırlara ermek gerek
....."Leyla'ya bakıyorken Mevla'yı görmek" gerek
Bir nefeslik canında damardaki kanında
Dildeki kelamında gönülden selamında
Cesarette korkunda aklında vicdanında
......Hislerin aynasında sırlara ermek gerek
....."Leyla'ya bakıyorken Mevla'yı görmek" gerek...
Bülent Arkan
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Mizan
EŞİTLİK
İnsanlar terazide tartılıncaya kadar eşittir
Dünya terazisi hileciyi ağır gösterebilir
Makbul olan mizanda ağır olabilmektir...
17.02.2019..Bülent ARKAN
Mizan.......= Ahiret aleminde hesap verme olayından sonra herkesin amellerinin
tartılacağı adalet ölçüsüdür.
Bülent Arkan
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Muhatap
MUHATAP
Alçalmadan alçak gönüllü olan
Birliktelik kurar taze ve diri
Muhatap çirkefse sakın ha aman
Tependen dökülür çirkefin kiri...
Mayıs 2018 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Musibet
Musibet uçurtması uçuşurken göklerde
Sömürgeci gözleri baklava böreklerde
Herkesin meselesi insanlığın bitişi
Benim meselem değil maddiyatın yitişi
Para pula dönerken iflasta riyaziyyat
Yaradan hatırlandı yükseldi maneviyat
Azgınlığın meyvesi cazip ve zehirlidir
Dünyalığa tapanın kalp gözü mühürlüdür
Medeniyet çarkına çomak soktu korona
Çok bilinmez denkleme akıl yoran yorana
Bu durum boşa değil çokça şey anlatıyor
Lut kavminin helakı kulağı çınlatıyor
Biliriz ki "musibet bin nasihatten âlâ"
Haddini bilmeyene bildirir Hak Teâlâ...
Bülent Arkan
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Mürekkebin İsyanı
Benlik afakı sarmış bizlik yerde sürünür
Nefs dizgini şeytanda peşin sıra yürünür
Yalan dolan filminde kötü eylem paklanır
Perdenin arkasında aleniyet saklanır
İşine gelmeyenler görmez perde ardını
Perde ardını gören anlatamaz derdini
Derdimi anlatmaya ortam cevaz vermiyor
Gözüne soksam bile bakar körler görmüyor
Heceler sıraladım tatlı canım üzerken
Mürekkep isyan etti son dizeyi yazarken...
Bülent Arkan
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Müslüman
MÜSLÜMAN
Zevkine göre dini yaşamak değil iman
Allah'a teslim olup inanandır müslüman
Her tehlike anında Hakk'tan dileriz aman
Tehlike olmadan da Hakk anandır müslüman
Başa gelen halleri yaratan Hakk'tan bilir
Kendinden güçsüzleri hassaten örnek alır
Yansa da duman salmaz özünde vakur olur
Yüreğe köz düşürüp giz yanandır müslüman
İçi dışı bir olur çevirmez asla dümen
Kula haksızlık etse helallik alır hemen
Şaşırıp yanılınca aklına düşse güman
Erenlerden beslenip tez onandır müslüman
Şeytan nefsi dizginli, hayır işinde yaman
Şeytana yüz vermeyen imandan şifa bulan
İftira nedir bilmez adalet hakta umman
Zinayı, kul hakkını köz sanandır müslüman
Hakk yolu izleyende oluşur ehli iman
Ehli iman olanlar emin olur her zaman
Topluma yol gösterir toplum özenir hemân
Kendinden eman üzre arınandır müslüman
Kalp kırmaktan çekinir dedikoduyu bilmez
Doğru yolundan gider şer işe alet olmaz
Duyduğuna inanıp asla şaibe salmaz
Yalan ile riyadan sakınandır müslüman
Çokça mütevazidir bulunmaz gurur kibir
Kendini bilmeyende yoktur ondaki sabır
Ölümden asla korkmaz gül kokar ona kabir
Beş vakit Allah'ına yükünendir müslüman
Kuran'ı rehberidir ondan alır ilhamı
Nerede güçsüz görse el verir olur hami
Bedeni temiz tutar güzel kokandır demi
Güzel hasletle haşr'a uzanandır müslüman
26.07.2018. Bülent ARKAN
Hassaten : Özellikle
Giz : Gizli tutulan şey
Güman : İstek heves
Eman : Emin
Yükünmek :Secde etmek, saygı göstermek için eğilmek veya yere kapanmak.
Dem :1 Nefes 2. Zaman
Haşr olmak:Öldükten sonra sorguya çekilmek üzere “mahşer” de toplanmak.
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Bülent Arkan
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Nasihat
NASİHAT
Her olayın sebebi var
Güzel ise gönlüne yar
Çirkin ise yüreğe kor
Bir bulutla gök gürlemez
Aldırma boş gürültüye
Aldanma süs parıltıya
Kulak asma hırıltıya
Saldırgan it çok hırlamaz
İster uzak ister yakın
Dolduruşa gelme sakın
Gödülen el olmaz tekin
Yay germeden ok fırlamaz
Dürüst ol ki gözetsin Hakk
Umut kesme delinse gök
Dış yetmezse içine bak
Sirke küpten bal terlemez
Yüzeyselle karar verme
Her gölgeye postun serme
Bilmediğin çaya girme
Derin akan su harlamaz...
Nisan 2019.Bülent Arkan
Bülent Arkan
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Nasihat 2
Yakın dostlarınla siyaset yapma
Siyaset dostluğu siler süpürür
Nefsinin uğruna doğrudan sapma
Dünyalık verse de cennet bitirir
Görmek istiyorsan kalp gözüyle bak
Merhamet anadan doğacaktır hak
İyilik toplayıp deryalara dök
Derya kuzuları Hakk'a götürür
Tartmadan söyleme hiçbir sözünü
Doğru söz sonunda bulur özünü
Farklı bulduğuna eğme yüzünü
Farklılık çağlara icat getirir...
Bülent ARKAN Temmuz 2019
Bülent Arkan
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Nazın Dozu
Naz ayarlarınızı sık sık kontrol edin
Doz aşımı naz çekene zaman kaybıdır...Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Ne Fayda
Çölleşmiş yüreklerin cidarı çelik kaplı
İçeri nüksedemez rahmet yağsa ne fayda
Sığ suda dolaşırlar ahvaller küçük çaplı
Gerçeğin ta kendisi göze ağsa ne fayda
Nur yağsa da göremez gözlerine mil çeken
Taş üstüne taş koymaz dikili taşı söken
Zifiri karanlıkta zanneder ki gül diken
Zırh içindeki ruha güneş doğsa ne fayda
Felaket tellalıdır sirke satar suratı
İçi nefret doludur yürekleri kas katı
İstif istif dizilmiş cehennem mahrukatı
Ruhu mevta olanın teni sağsa ne fayda
En âlâyı versen de mutlaka kusur bulur
Eleştiriye gelmez her dem karnından solur
İçi boş tenekenin gürültüsü bol olur
Rüzgarına kapılıp göğe değse ne fayda...
Bülent Arkan
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Ne Güzeldi
Evimiz kerpiçten tavanı pardı
Ocak başı bize en güzel yerdi
Kül üstü köz yanı çay semaverdi
Alevin şavkında çay ne güzeldi
Bayramda gıngırgeç biner dönerdik
Düğünde keşkeklik buğday döverdik
Beyaz toprak ile duvar sıvardık
Gülün goncasında çiy ne güzeldi
Ocakta yapardık ekmeği aşı
Mayalı hamurdan yapardık bişi
Duman döktürürdü gözdeki yaşı
Keyfimin fevkinde köy ne güzeldi
El ele vererek yuva kurardık
El yordamı ile yara sarardık
Boşu kovalayıp işi arardık
Birlikte yapılan say ne güzeldi
Kendimiz besleyip kurban keserdik
Birlik gücümüzle dala asardık
Kıymayı kavurup küpe basardık
Eti çifte bıçak kıy ne güzeldi
Zekat ile fitre bol verilirdi
Halımız yoksa çul serilirdi
Hayra yapılan iş çok sevilirdi
Fakire verilen pay ne güzeldi
Arife gününde çörek dererdik
Çerezden daha çok çörek arardık
Koştura koştura evden ırardık
Duayla toplanan toy ne güzeldi
Bayram tatilinde dışa çıkmazdık
Ziyaret yapmaktan asla bıkmazdık
Gönüllere girer gönül yıkmazdık
Şu bayram denilen şey ne güzeldi
Yaşlılar örderdi genç nesillere
Karşı gelinmezdi saf asillere
Değer verilirdi öz fasıllara
Köyde sözü geçen bey ne güzeldi
Kapı gıcırtısı müzik gibiydi
Çocukların yeri dizin dibiydi
Büyük küçüğüne önder abiydi
Saygı sevgi dolu huy ne güzeldi
Herkes birbirini kökten bilirdi
Anasına bakıp kızın alırdı
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Baba torun aynı evde dururdu
Hısım akrabalık soy ne güzeldi
Bahçeden toplardık sebze meyveyi
Pek dahi severdik döğme kahveyi
Korurduk kollardık koca mahleyi
İyi dileklerde hay ne güzeldi
Analar dam boyu yufka açardı
Bulgur makarnayı kendi yapardı
Kızlar anasından hüner kapardı
Hayranlık sonunda vay ne güzeldi
Konuyla komşuyla kavga yapmazdık
Dedi kodu nedir asla bilmezdik
Hata yapanları hepten silmezdik
Sevgiyi anlatan oyy ne güzeldi
Horoz ötüşüyle erken kalkardık
Tahtadan dolapta beden yıkardık
Toprağı işleyip tohum ekerdik
Berrak su akan çay ne güzeldi
Yazın sıcağında damda yatardık
Yorganın üstüne yıldız dökerdik
Bolca oksijenli hava yutardık
Geceyi şavkıtan ay ne güzeldi...
Bülent Arkan
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Ne Mümkün
Yazacak çok şey var yaz yaz bitmiyor
Harf, hece, kelime, cümle yetmiyor
Yürek dayanmıyor, dil elvermiyor
Söz kifayetsizmiş, yazmak ne mümkün
Kimisi fetöye kaptırmış özü
Doğruyu bilsede yalandır sözü
Terörü savunur kızarmaz yüzü
Kalpler mühürlüymüş, açmak ne mümkün
Kimi ayrılıkçı gelmiyor yola
Terör estiriyor vermiyor mola
Düşman yandaşını takıyor kola
Haçlıya sarılmış, sarmak ne mümkün
İç dış düşmanımız vermiş el ele
Akıllar kaybolmuş kapılmış sele
Fırtına öncesi koşuyor yele
Kulaklar sağırmış, duymak ne mümkün
Her gün şehitlerle sarsılır ülkem
Her şey aleniyken sana ne müphem
Dört yandan düşmanca sarılmış cephem
Ayak kösteklenmiş, kırmak ne mümkün
Bir tek elin sesi bize yetmiyor
Ne yazık ki herkes çile çekmiyor
Kolumu uzatsam elin vermiyor
Elimiz bağlanmış, çözmek ne mümkün
Tarihim boyunca hep böyle olmuş
Ne biz usanmışız ne onlar caymış
Düzlüğe çıkınca düşman el koymuş
Birlik dibe vurmuş, çıkmak ne mümkün
Kaderimiz midir böyle yaşamak
Konu vatan ise olmaz kaçamak
Bizimde hakkımız kalkıp sıçramak
Kanatlar bağlanmış, uçmak ne mümkün
Yüreğim çaresiz dilim durmuyor
Her an bağırsam da kimse duymuyor
Olmuyor milletim böyle olmuyur
Acı gerçeklermiş, kaçmak ne mümkün...
Nisan 2017.
Bülent Arkan
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Ne Olur
NE OLUR
Sağnağına sakla sevda yelini
Kuru kuru boşa esme ne olur
Öyle yalancıktan tutma elimi
Sevdim diye ahkam kesme ne olur
Gözlerine yükle cümle serimi
Soğutamaz isen yakma derimi
Med cezir olmayım göster yerimi
Gücümden öteye koşma ne olur
Benliği terk eyle sarmala bizi
Ruh halim perişan mecalim cüzi
Tenim yaramazdır geçmiyor izi
Nazende tavrını aşma ne olur
Hayatın gerçeği sürprizle dolu
Deneyim buldurur en doğru yolu
Sevgiyle beslenir insanın solu
Olur olmaz şeye küsme ne olur
Üç günlük ömrümüz geldi son deme
Yorgun yüreğimiz dayanmaz gama
Son demin huzuru gitmesin güme
Kapanmaz yaramı eşme ne olur
Sözüm söyleyemem özde yazarım
Bazen sevinirim bazen kızarım
Küllenmiş halimle ehven tozarım
Rüzgarda od'umu deşme ne olur...
Eylül 2018 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Ne Olur Gitme
Sen gelince yediverenler açmıştı gönül bahcemde,
Karbeyazı,samansarısı, kıpkırmızı ve’de morumsu.
Biliyorum, sen gidince kalacağım kendi köşemde,
Boynum bükük,gönlüm kırık, yapraklarım kupkuru.
Koruma altına alacağım bahçemdeki ayak izlerini,
Ayak izlerine umut çicekleri ekeceğim yeniden.
Ya sabırlar çekeceğim hem gündüz hem geceleri.
Veda günü yine buğu eksilmeyecek gözlerimden.
Şakağıma ağrılar saplanıp dilim peltekleşecek yine,
Boğazım düğümlenip göz yaşları dolacak gözlerime.
Sağa,sola bakınacağım gözlerine bakacağım yerde,
Yutkunarak güle güle diyeceğim titreyen ellerimle.
Yeniden gelmeni umutla bekleyeceğim senelerce,
Özlemin doruklaşacak, silüetin oluşacak hayalimde,
Kulağım kapıda, gözüm ufukta, yüreğim kuşku içinde.
En son sözümü söylüyorum işte sana; Ne olur gitme......
12.12.2013
Bülent Arkan
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Nefsi Pürheves
Hevesi çok olanın yüreği buruk olur
Dünyaları versen de daha der aza gelmez
Aç gözü doyumsuzdur üzümü koruk olur
Neşesi zorlamadır yürekten yüzü gülmez
Haris için mutluluk bulunmamış cevherdir
Gevhere kavuşursa hedefi mücevherdir
Demliğinde çay eksik kaynayan semaverdir
Yanar yanar kül olur içinde közü kalmaz
Gittiği yol çetindir arkaya asla bakmaz
Hırsına odaklıdır hedefe koşar bıkmaz
Doruklara ulaşsa doyumsuz hırsı bitmez
Nefsi zirve soğuktur baharı yazı olmaz...

Bülent Arkan
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Nerdesin
Rüzgarın fısıltısı, kapının kovuğunda
Seni arıyor gözüm, gecenin soğuğunda
Silüetin göründü, tepenin doruğunda
Mevsim kışa d/ayandı, "yağmur gözlüm" nerdesin
Unutamam ben seni, her anı hatırlarım
Sana doğru akıyor, yazdığım satırlarım
Su toplamış akıyor, kanıyor nasırlarım
Kalbim senle c/anlandı, saklı gizlim nerdesin
Gönül cemalin arar, her dem buğulu gözler
Ne söylesem faydasız, tesirsiz özlü sözler
Mimikler dondu kaldı, artık gülmüyor yüzler
Her yer kara boyandı, "yağmur gözlüm" nerdesin
Bastığın her yer bana, maziden bir hatıra
Gözde yaş biriktikçe, ağlarım ara sıra
Asla pes etmiyorum, gelirim ardın sıra
Ateşlerim harlandı, derin izlim nerdesin
Rüzgarın dili olsa, bir selamın getirse
İki kelam söyleyip, hasretliğin bitirse
Kanat taksa koluma, beni ona götürse
Bütün dünya t/arandı, "yağmur gözlüm" nerdesin...
Ekim 2016 Bülent ARKAN
Dost kalemler
Küçücük bir kıvılcım, çaksa sen aklımdasın
Bilsem hangi coğrafya, hangi sır iklimdesin
Nedendir bu ayrılık, niye hep saklımdasın
Her şey ayan, beyandı, yağmur gözlüm nerdesin.. Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Güneş doğmuş doğmamış,ne fark eder sen yoksan
Ömrüm kışmış baharmış,keyfe keder sen yoksan
Yüreğim yangın yeri,ne fazla ne de noksan
İçim yine darlandı,yağmur gözlüm nerdesin...sibelkılıç
Belki bulurum diye biraz umudum vardı
Seni bulduğum zaman bende duygu çağlardı
Ömrümün son baharı bak saçlarım ağardı
Hayat yolum kısaldı yağmur gözlüm nerdesin..şair Yusuf Değirmenci
Gözlerin nur saçıyor, gönlünde pervaneler
Özlemin beste yaptım, yokluğun yürek deler
Ardımda kaldı yıllar, har dolu viraneler
Yeter, sabrım tükendi, yağmur gözlüm nerdesin? ..... Naime ÖZEREN
Bülent Arkan
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Nerede Medeniyet
NEREDE MEDENİYET
Köhnemiş insanların umurunda mı ölüm
Yeni tufan olmadan bitmeyecek bu zulüm
Kadın kızan demeden tenden aldılar canı
Toprak kızıla çaldı boyadı masum kanı
Vatanı elden gitti ne kat kaldı ne yatı
Bu çile bizimkinin sanırım ki bin katı
Vatanından sürülmüş çadırlarda çilekeş
Ardı arkası bitmez katar katar keşmekeş
Mevta olan kurtuldu yaşayanda sefalet
Bu durumun nedeni yönetimde cehalet
Yazın cehennem yaşar kışın donar kas katı
Mülteciler feryatta dönüp bakmıyor batı
Ellerden tutmak gerek ayan fakru zaruret
Gözleri kapatırsak ziyan olur ahiret
Sanırım ki kalmamış insanlıkta kemiyet
Gökkubbe çatırdıyor nerede medeniyet...
Ekim 2017 Bülent ARKAN
Bülent Arkan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nereye Böyle
NEREYE BÖYLE
İçim vesvese dolu kaygımı paylaşan yok
Teselli kar etmiyor yüreğim küpten ağır
Kibir dolu yürekler nefsiyle savaşan yok
Gözlere mil çekilmiş, kulaklar hepten sağır
Yılanın başı büyük dünyayı esir almış
Düşmanın beklediği sırlar hain dilinde
Kırk ayaklı çiyanın kölesi sefir olmuş
Aleyhte çalışıyor kafir lain elinde
Benim yiğit Mehmet'im kelle koltuk savaşta
Tuzu kuru maşalar baronların döşünde
Ülke sırrını satan ajan yaltak revaşta
Mehmedimin postalı simonların leşinde
Dil suskun boyun bükük gözden süzülür yaşlar
Sessizlik hayra değil şerefsiz enselerde
Bir söz etmeye gelmez birden çatılır kaşlar
Kavgada hoyrat dudak istemsiz buselerde
Nefret tohumlarını saçmakta kirli eller
Asit yağmurlarıyla tohumlar çimlenmekte
Borazan gibi öter revaçta sivri diller
Ölüm uykusundaki bedbahtlar dilenmekte
Bakışlar nefret dolu aranır olmuş dünler
Yürekler küf kokuyor sevgiler sürünmekte
Adalet gecikiyor gam keder dolmuş günler
Hain başı saklanmış piyonlar görünmekte
Cehalet hat safhada payandalı felaket
Biz bizden uzaklaştık dikleştik yön safında
Bakan gözler görmez mi yolun sonu sefalet
Böyle devam edersek can mevta, ten definde...
Haziran 2017 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Netekim
NETEKİM
Büyükbaşlar o gün girdi devreye
Netekim diyerek çıktı sahneye
Tevessül ettiler kirli darbeye
Askeri meydana saldı netekim
İlk mesaj okundu gece yarısı
Söz güzel eylemse yüzler karası
Demokrasi rafta kanar yarası
Yıllarca tepede kaldı netekim
Binlece kişiyi dama tıktılar
Yere yatırarak postal bastılar
Kimin öldürdüler kimin astılar
Körpe kuzuları çaldı netekim
İhale zengini oldu her biri
Mapusta suçsuzlar öldüler diri
Yıllarca yıkasan paklanmaz kiri
Yemek diye dışkı saldı netekim
Yitimin hakkıyla lojman yaparak
Türk Kürt davasına çomak sokarak
Sağdan soldan diye mazlum asarak
Milleti ikiye böldü netekim
Örtülü ödenek bütçeyi yedi
Emanet ciğeri bitirdi kedi
Şikayet ettiğim olmuştu kadı
Yetimin malını çaldı netekim
Yolu gösterenler yoldan sapandı
Yargının yolları hepten kapandı
Suçu işleyenler en son makamdı
Millete tokatı çaldı netekim
Darbenin üstünden on yıllar geçti
Halkın oylaması yargıyı seçti
Yargıçlar çalışıp eskiyi deşti
Son demde haddini bildi netekim
General rütbesi çekip söküldü
Bütün pislikleri yere döküldü
Gebermeden önce beli büküldü
Ceza çekmek üzre öldü netekim...
12. Eylül 2017. Bülent ARKAN

Bülent Arkan
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nevbahar Geldi
Bu kışı da gönderdik, Hakk'a şükürler olsun
Salimen karşıladık, biz yeni nevbaharı
Masmavi gökyüzünde, ebabiller uçuşsun
Çamurdan sarayında, yaşasın sevdaları
Ebabil gökyüzünde, içtimalara dursun
Tekrardan oluşursa, yeni fil vakaları
Hain firavunların, hepsi de helak olsun
Ebabil hainlere, yağdırsın bombaları
Ağaçlar mevsiminde çiçeklere bürünsün
Cazibeye toplansın, bizim bal arıları
Her çiçeği dolaşıp, usareyi götürsün
Sevgi aşısı eksin, doldursun kovanları
Kucaklaşsın insanlar, sevgi sel olup aksın
Vadilere ulaşsın, cennetin ırmakları
Barış güvercinleri, gökyüzüne salınsın
Cennetinde yaşlansın, ülkemin insanları
Hasret çeken sevgili, sevdiğine kavuşsun
Sevdalı gözleriyle, seyretsin mehtapları
Yıldızlar ışık saçsın meşaleler oluşsun
Gözümüz açık kalsın, unutsun uykuları...
.....Mart 2016
7+7=14 Hece
Bülent Arkan
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Neyleyim 1
NEYLEYİM 1
Benim dolarım yok bozamaz geni
Bu yüzden olmalı incitmem teni
Neyleyim yüroyu neyleyim yen'i
Züğürt tesellisi gönül hanem var...
Mayıs 2018 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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O Var Ya
O VAR YA
O var ya candı
Sanki cihandı
Tek söze kandı
Acıya bandı
O var ya surdu
Bir yuva kurdu
Ah çekip durdu
Bir cana yandı
O var ya beydi
Göklere deydi
Ne güzel şeydi
Yol bitmez sandı
O var ya bağdı
Yüreği dağdı
Yeni bir çağdı
Ne garip dendi
O var ya er/di
Evladı şerdi
Bakışı yer/di
Mecnuna döndü
O var ya güldü
Sanma ki güldü
Gülmeden öldü
Gözleri dondu
O var ya ondu
Son defa yundu
En güzel sondu
Toprağa kondu...
Temmuz 2017.Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Oğul (leb Değmez)
Niceleri geldi geçti dünyadan
Dünya geleceğin küresi oğul
Uyanış eksiktir tatlı rüyadan
Rüyalar ahretin yarası oğul
Dünyaya gelişin gayesi açık
Ezelde yaşanan doğrular seçik
Yanlışa uzanan duruşlar uçuk
Şerlikler hayırın darası oğul
Erenler diyor ki hayat çok kısa
Dünyalık işleri geçici tasa
Geleceğin için yolunu döşe
Hayat ezan sala arası oğul
Yazan hiçlik yazar akça alına
Giren çıkan çoktur dünya gölüne
Arada olsa da dön öz haline
Atiye hazırlık sırası oğul...
Şubat 2020 ..Bülent ARKAN
Faslı muhabbet atışmamızda LEB DEĞMEZ (dudak değmez) atışma dörtlüklerim.
Leb dudak demektir. İçinde “b, p, f, m, v” gibi dudak ünsüzleri bulunmayan sözcüklerle
yazılan şiire denir. Halk edebiyatında, atışmada icra edilen bir söz sanatıdır. Dudakların
birbirine değmesiyle çıkan harfleri kullanmadan yapılan atışmaya denir. Aşıklar
dudaklarının arasına, dik pozisyonda bir iğne yerleştirip “doğaçlama” olarak, içinde “b,
f, p, m, v” harfleri bulunmayan sözcükler kullanılır.
Bülent Arkan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Okumuş Nadanlar
Nice yıllar dinledik alim sanıp onları
Her kılığa girerek nice canlar yaktılar
Onları bizden sandık değişikmiş kanları
Nadanlığın çirkini başımıza döktüler
Şerlerinden korkarak kapandık içimize
Okumuş cahil kitle göz dikti çeçimize
Hamuduyla götürüp suç attı açımıza
Kutsal toprağımıza ayrık otu ektiler
Karşı koymak istedik gücümüz yetmiyordu
Kısık sesle seslenmek bir fayda etmiyordu
Ne yaparsak yapalım baskılar bitmiyordu
Kibir içinde halka en tepeden baktılar
Acınacak durumda son demdeki halleri
Osmanlı tokadıyla kırılsa da belleri
Takkeleri düşünce görünse de kelleri
Sanmayın ki kibirden el eteğin çektiler...
Bülent Arkan
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Olmalı
Hakk aşığı olup önde duranlar
Ardından gelene minder olmalı
Allah kelamıyla cümle kuranlar
Özüyle sözüyle önder olmalı
Kendine saygıyı gurur etmeden
Kuru sıkı olup boşa atmadan
Kutsala aykırı sözler katmadan
Saman'sız taneli ambar olmalı
Yolu hak yoludur olmaz batıl'ı
Zamanı doludur sevmez atıl'ı
Bedeni tertemiz urba ütülü
Mekanları misk-i amber olmalı
Allah'ın adıyla korku salmadan
Açık konuşarak şahsı yormadan
Alın terlerini hakir görmeden
Kıbleye yönelten minber olmalı...
Bülent Arkan
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Olmayan Vicdanımız
Göç yolları katar katar
Bu günü dünden beter
Bakışları donuk
Umutsuzlukta aranıyor umut
Gamzesine işlenmiş yakarışları
Çamur deryasında susuz
Donuk gözler uykusuz
Tırnak yediriyor açlıkları
Yüzleri yorgun
Benizleri solgun
Yürekleri yangın
Gönülleri dargın
Şanslıların soğuk çadırdan sarayları var
Varsın içi çamur olsun ne çıkar
Umurlarında mı yağmur kar
İnsan derisinden çorapları
Morarmış iskarpinleri var
Endişe dolu gözleri
Çamur içinde dizleri
Etkilemiyor bizleri
Bana ne ki diyenler var
Gitti param diyenler var
Kan akıyor kan
Can gidiyor can
Avrupa fareye bakar gibi bakıyor
Amerika petrol çalıyor
Rusya evi barkı yıkıyor
İran çanak tutuyor
Eset caka satıyor
Türkiye can veriyor
Can verip can katıyor
Bütün dünya rahatsız
Can katmak da batıyor
Şubat ayazındayım
Ben benden utanıyorum
Çaresiz kalıyorum
Teselliye bakar mısınız
Benden kötüleri de varmış
Denizlerde boğarmış
Elalemde acımak da yokmuş
Paramız gidiyormuş
Günde 12 milyon ekmeği çöpe atarken
Bu neyin hesabıdır ki
Yazık yazık çok yazık
Üzüm üzüme baka baka kararıyor gerçekten
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Ben onu bunu bilmem arkadaş
Gittikçe azalıyor sayımız
Arsızca soruyorum
Donuyor mu kanımız
Ceset dolu kıyımız
Acaba sızlıyor mu
Olmayan vicdanımız...
Bülent Arkan
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Olmaz
Yaradan aşkına Hakk yol dururken
Karanlık yollara girersen olmaz
Münbit topraklarda otlar bürürken
Kayranda pulluğu kırarsan olmaz
Müslümanım diyen hata yaparsa
Bunu fırsat gören tweet atarsa
Dine mal ederek yalan katarsa
İslamın feyzinden ırarsan olmaz
Allah akıl vemiş arayan bulur
Tamama ermezse eksiği kalır
Eksiği tamamı Yaradan bilir
Aklını kiraya verirsen olmaz
İlim irfan üzre manayı ara
Masumu gözetle düşürme dara
Kökün derin olsun tutunsun yere
Ham meyve tadında erersen olmaz
Arkandan gelenin güveni olsun
Aç nasip yolunu torbası dolsun
İncitip köreltme senle yol alsın
Maşuğu alenen yerersen olmaz
Kendinden uzak tut yara deşmişi
Geleceğin için öğren geçmişi
Yoluna revan et yoldan kaçmışı
Arkana bakmadan yürürsen olmaz
Tarla tavlı iken tohum ekmeli
Ürün boy verirken iyi bakmalı
Zamanı gelince başak sarkmalı
Olmamış daneyi derersen olmaz
Rehberin şeytansa ateştir hardır
Kiraya verilen akıl firardır
Allah'ın Resulü en güzel yardır
Aşkını deccalda ararsan olmaz...
Bülent Arkan
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Olmazdı
Olmazdı
Bilseydik Allah'ın yüce dinini
Başa taç ederdik dinin yerini
Kalpler unuturdu, nefret kinini
Birlik beraberlik bozan olmazdı
Oku diyor Kuran öğren ilmini
Defeyle seytanı kötü cinini
Ölene dua et kolla dirini
Ateşin harına sazan olmazdı
Ne arsız kalırdı ne de haksızlık
Akla ziyan gelir olsa hırsızlık
Yüzde belirmezdi asla nursuzluk
Esen yele göre tozan olmazdı
Dürüstlük başlasa tüm işimize
Haram şey değmese tek dişimize
Sevgi katılsaydı sevdiğimize
Sevgi deryasını bozan olmazdı
Merhamet gölüne dalıp çıksaydık
Fakirle güçsüzü umursasaydık
Fitreyle zekatı verebilseydik
Mekansız sokakta sızan olmazdı
Huşuyla secdeye varabilseydik
Nefslere kösteği vurabilseydik
Beraber ağlayıp gülebilseydik
Kepçenin mahkumu kazan olmazdı
Dinde hurafeyi üretmeseydik
Tavında toprağı sürebilseydik
Toprağa fidanlar dikebilseydik
Yetişmiş fidanı çizen olmazdı
Ecdadı dosdoğru bilebilseydik
Sevgiyle hoşgörü derebilseydik
Yanlışı doğruyu görebilseydik
Ceddine nefretle tozan olmazdı
Aslımızı örtüp köreltmeseydik
Yalancı tarihi üretmeseydik
Gençliği nefrete yöneltmeseydik
Ataya küfredip gezen olmazdı
Mazlumu zalime ezdirmeseydik
İşkence yaparak bezdirmeseydik
Kafa kesip yolda gezdirmeseydik
Kin, nefret safında düzen olmazdı
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Dini öğreteni susturmasaydık
Derdest edip dama tıktırmasaydık
Horlayıp canından bıktırmasaydık
Milletim devlete kızan olmazdı
Birlikte kol kola girebilseydik
Güzelde el ele verebilseydik
Kötüye duvarlar örebilseydik
Araya haince sızan olmazdı
Şii, sünni, diye bölünmeseydik
Ölen sizden deyip sevinmeseydik
Kardeşi öldürüp gerinmeseydik
Araya nifaklar yazan olmazdı...
....Ocak 2016
Bülent Arkan
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Olmazsın
Vicdanın rahatsa sağlamdır özün
Dilde kemlik olmaz yahşidir sözün
Gönül gözün varsa net görür gözün
Yalandan dolandan talan olmazsın
Derinlik görende olmaz farazi
Verdiğin kararda yoktur körezi
Vicdanda var ise hassas terazi
Rızkın helal olur çalan olmazsın...
Mart 2020. Bülent ARKAN
Körezi......:Sönük, donuk.fulu
Farazi......:Sanal
Bülent Arkan
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Olur
Boşa çekme kürekleri
Yakma sakın yürekleri
Söker isen direkleri
Enkaz altı sonun olur
Kürsüdeysen bilgili ol
Seç kendine en doğru yol
Tamah etme ne sağ ne sol
Hakk yolunda canın olur
Araştırıp öğrenmeden
Arka plan görünmeden
Hele bir de düşünmeden
Konuşursan sanı'n olur
Duy ellerin her sesini
Kel görüsün at fesini
Helalinden al besini
Hakkaniyet yanın olur
Tut güçsüzün boş elini
Kem söyleme tut dilini
Sıkı bağla sar belini
Gaflet içi anın olur
Gurur kibir uzak olsun
Gönlün sevgi ile dolsun
Hakkın yolu yolun olsun
Sımsıcacık kanın olur
Güzel işe gayret eyle
Akıl dışı girme meyle
Doğru olan sözü söyle
Mıntıkanda şanın olur
Büyüklerin sözün dinle
Birlik olma şeytan cinle
Söze girme sakın kinle
Huzur dolu günün olur
Gözlerin ön yüzü görür
Arkasını duman bürür
Destek yoksa fikir çürür
Dil ucunda çanın olur
Temiz tut ki yüreğini
Bükmesinler bileğini
Allah verir dileğini
Ana yolda hanın olur
Kötü işler gelse başa
Şirke koşma sakın haşa
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Hakettiğin gibi yaşa
Kayda değer dünün olur
Çoluk çocuk etsin merak
İlim yaysın usta çırak
Yanlış işi hemen bırak
Aranılan ünün olur
Hırsa sakın fırsat verme
Tanımadan kulu yerme
Yumuşak ol ipi germe
Tüm kazançlar senin olur
Kazandıysan vergini ver
Fazla maldan ürünü der
Herkes kendi nasibin yer
Hakk yolculu gemin olur
Yükü kavra iyi aban
En iyisi olsun çaban
Hırkasıza giydir kaban
Muhatabın emin olur
Çalış kazan ye nimeti
Müsrif olma bil kıymeti
Hor kullanma emaneti
Paylaştığın senin olur
Ömür boyu kalma çırak
Arkanda bir eser bırak
Sakın ola etme merak
Ufku açık yönün olur...
Mart 2016
Bülent ARKAN

Bülent Arkan
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Onda Olmayan
Onu tanımak imkansız
Sır küpü gibi
Anladım ki dilmiş kalbin perdesi
Ah bir açılsa kalbi ayan
Kapalıysa duyamam ki
Onu tanımak imkansız
Mühürlü kitap gibi
Anladım ki kalem kalbin nüvesi
Ah bir yazsa kalbi ayan
Yazmadıysa okuyamam ki
Onu tanımak imkansız
Göz ucundan bakar gibi
Anladım ki göz kalbin aynası
Ah bir baksa kalbi ayan
Bakmıyorsa göremem ki
Onu tanımak imkansız
Giz dolu
Konuşmuyor
Yazmıyor
Bakmıyor
Ne yapayım bilemedim ki
Velhasıl kelam
Üç şeye ihtiyacım var anlaşılan
Onda olmayan...
Bülent Arkan
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Ondan Yazarım
Sorarlar derdin ne, niye yazarsın?
Uyuyan dev gördüm, ondan yazarım
Bu öfken ne böyle, neden kızarsın?
Tehlike büyüktür, ondan kızarım
Kimisi gafletle dalmış içine
Kimisi bilinçli dönmüş itine
Kimisi sapıtmış tapmış bitine
Uyarmak isterim, ondan yazarım
Koskoca adamlar yanında olmuş
Birisi bırakmış, diğeri bulmuş
Binmiş alamete, kalkıyor dolmuş
Kıyamet yakındır, ondan yazarım
Çoğu siyasiler kaptırmış başı
İş adamı zaten pişirmiş aşı
İstemem gelmesin hainin leşi
Ülkemi kirletir ondan yazarım
Maksadım efelik yapmak değildir
Hedefim haine olan meğildir
Halen uyanmayan, ebu cehildir
Gayretim onadır, ondan yazarım...
05.08.2016..Bülent ARKAN
Ebu cehil:Peygamber Efendimiz (sav) ve Müslümanların azılı düşmanlarındandır.
Resulullah tarafından “bu ümmetin firavunu” olarak vasıflandırılmıştır.
Bülent Arkan
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Ondan Yazıyor
ONDAN YAZIYOR
Bahsim siyasetin kirli dilinden
Hakaret şikayet yandan çiziyor
Ayağın sancısı kendi belinden
Kavalı belinde dağda geziyor
Herkesin gönlünde bir aslan vardır
Aslanı kediyse yüreği dardır
Yakar gemileri ateşi hardır
Us pabuç'a teslim yolu uzuyor
Ci ci, cü cü olmak kalbe intizar
Yandaşı olursan çoktur itibar
Naylondur boncuğu sanır kehribar
Özene bezene tesbih diziyor
Mış mış, miş miş diye söze başlıyor
Dere tepe gezip hedef taşlıyor
İtibar görmezse halkı haşlıyor
Paçadan aşağı çirkef sızıyor
Sorumsuz sözlüden mertlik arama
Yandaş çizgisinden sakın ırama
İftira diz boyu bakmaz harama
Yüzüne vurunca mezar kazıyor
Hak adalet hukuk kendisi için
Başkası olunca ses etmez niçin
Nutuğa gelince sıraya geçin
Alkışı duyunca kökten azıyor
İtiraz edelim böyle düzene
Kendini halt sanıp bizi üzene
Güdümlü mayınla dipten yüzene
Kalemim sitemli ondan yazıyor...
Haziran 2017 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Onun Adı Hasan'dı
Bir Has/an vardı
Yaradan sevdiklerini aldı
Yalnız kaldı
Kendini sokağa saldı
Parklarda metroda kaldı
Herkes tarafından kınandı
O sınandığına inandı
Ümidi kaybetmedi
Allah'ı andı
Ufkunu açan ekrandı
Ekrandan tanındı
Dilden dile anıldı
Sınavı kazandı
Göğe uzandı
Bir el arandı
O el bulundu
Ev iş ve araba kazandı
Onun adı Hasan'dı...
Bülent Arkan
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Ortadoğu Kan İçinde
Gözlerini kan bürümüş
Ortadoğu kan içinde
Mezhep ile kin bürümüş
Can gidiyor can içinde
Dünya aval aval bakar
Zalim Esad canlar yakar
Rusya ona arka çıkar
Ölüm kusar an içinde
Öksüz çocuk baba arar
Helikopter çocuk tarar
Bu gidişat kime yarar
Suçüstülük yen içinde
Vicdansızlık olmuş hüner
Çaresizce yürek yanar
Nice canlar yolda donar
Zalim uyur yün içinde
Aklım şaşar bu ne zulüm
El kol bağlı haller elim
Nasıl olur bunca zalim
Canilik var ten içinde...
Bülent Arkan
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Oruca Dahil Olmalı
Ramazan okuldur diyor bir âlim
Tez elden okula dahil olmalı
Gidişat kötüye halimiz elim
Aklımız oruca dahil olmalı
Aç kalmak değildir orucun özü
Tartarak etmeli her türlü sözü
Söndürmek gerekir dildeki közü
Dilimiz oruca dahil olmalı
Uhrevi bakmalı türlü güzele
Gözler bakmamalı başka özele
Dikkat etmeliyiz gözde halele
Gözümüz oruca dahil olmalı
Duyulan sözcükler yürek yaksa da
Şahsına yönelik kem söz çıksa da
Haksız yere seni şerre çekse de
Kulaklar oruca dahil olmalı
Göz kulağa dile kelepçe yetmez
Oruçlu olanlar kem mesaj atmaz
Sanalda kavgaya tenezzül etmez
Parmaklar oruca dahil olmalı...
Bülent ARKAN.. Nisan.2020
Halel ......Bozukluk
Bülent Arkan
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Osmanlı
OSMANLI
Bir soru sor kendine benim soyum kim diye
Sonra biraz meraklan soru sormak da niye
İsterim ki söylenen sözleri kulak duya
Osmanlı dediğimiz Osman dedemiz bizim
Ahmet beyin dedesi osmanlıda reçberdi
Mehmet emmi orduda rütbesiz bir askerdi
Ayşe nine doğurup devlete erler verdi
Osmanlı dediğimiz Hayme anamız bizim
Süleymanla başlamış diriliş hikayesi
Ertuğrulu korumuş Selçukluyu himayesi
Hayvancılık kilimden oluşmuş sermayesi
Osmanlı dediğimiz yörük obamız bizim
Büyük büyük dedemiz bedestende esnaftı
Çıracı Himmet dede hizmetinde pek saftı
Fukarayı doyuran düzen kuran evkaftı
Osmanlı dediğimiz büyük babamız bizim
Atamıza küfreden haçlı olsa anlarım
Kuyruk acılarını erinmeden dinlerim
Küfürbaz soydaşımsa inim inim inlerim
Osmanlı dediğimiz yörük edemiz bizim
Hayretim hat safhada küfür kime uzanır
Küfürbaz soyu nedir hangi soya özenir
Soyuna küfretmekle bilmem ki ne kazanır
Haseki sultan var ya büyük halamız bizim
Fethedenden armağan İstanbul gururumuz
Fatihe söz söyletmem o bizim onurumuz
Tarihe damga vurdu en güzel sürurumuz
Osmanlıdan müreffeh doğru yolumuz bizim
Tüm dünyaya hükmeden üç kıt'a hakiminden
Milyonlarca cilt kitap af bekler hakim/inden
Nedamet ettik artık küfürbaz takımından
Tarihinden bihaber mahrum balamız bizim
Sanılmasın vatanı sokaklarda buldular
Osmanlı devletini kanlarıyla kurdular
Moğolun vahşetinin hesabını sordular
Mazimizi kirletmek ölüm salamız bizim...
18.01.2019. Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Oy ki oy
Yürek nasıl dayansın şehit eşi bacıya
Oy ki oy güne düşen, yürek yakan acıya
Bir gece vakti idi, ecel geldi kapıya
Oy ki oy güne düşen, yürek yakan acıya
Hain pusu kurdular düşman maşası itler
Yan yana sıralandı genç yaşında yiğitler
Onlar ki ölmediler vatan için şehitler
Oy ki oy güne düşen, yürek yakan acıya
Bu nasıl bir öfkedir anlamak mümkün değil
Bu nasıl bir şerefsiz, düşmana eder meğil
Bunların esas adı sanırım Ebu cehil
Oy ki oy güne düşen, yürek yakan acıya
Vatan hainlerinde vicdan merhamet olmaz
Binlerce can alsa da can almalara doymaz
Hangi millet vardır ki, haine karşı koymaz
Oy ki oy güne düşen, yürek yakan acıya
Artık sabrımız bitti şimdi cenk zamanıdır
Haine acımamak yiğitliğin şanıdır
Vatanı vatan yapan şehitlerin kanıdır
Oy ki oy güne düşen, yürek yakan acıya
Hiç bir mazeret yoktur, teröristler övülmez
Hainler içimizde, o yüzdendir görünmez
Uğruna ölen varsa yüce vatan bölünmez
Oy ki oy güne düşen, yürek yakan acıya...
Aralık 2016 Bülent ARKAN
Dost kalemler
Korkarsan teröristten ulaşır amacına
Vurandan beklenir mi ortak olsun acına
Yazacaksın 'Türk Ölmez! ', her dağın yamacına
Oy ki oy güne düşen, yürek yakan acıya... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Bülent Arkan
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Ödüle Doymayan Film
Filmin adı: sözün bittiği yerdeki insanlığın ölümü
Finansör: Amerika ve Rusya öncülüğünde tüm ülkeler
Film seti: müslüman coğrafyası
Senaryo: istihbarat örğütleri
Oyuncular: Silahlı teröristler ile zorla oynatılan silahsız gerçek hayatlar, çocuklar ve sivil
halk
Figüranlar: Tüm seyirciler
Filmin çekim süresi: henüz 6 yıl, süresiz
Görev zayiatı: 600.000 insan
İyi karekter: Türkiye
Kötü karekter: Başta Esat, Putin ve Obama olmak üzere tüm Dünya ülkeleri
Oyuncu sayısı: 50.milyon
Seyirci rekoru: 7 Milyar
Film şirketi: uluslar arası silah şirketleri, istihbarat örgütleri ve terör örgütleri
Hasılat: Silah satışı, petrol, kadın, çocuk ve organ ticaretinden 1 tirilyon dolar
Şu ana kadarki bölüm sayısı: 6x365=2190 bölüm
Bölüm süresi: 24 saat
Aldığı ödüller: 6 şar kez
Oskar ödülü
En acımasız senaryo filmi
En fazla gişe hasılatı olan film
En çok ölümlü film
En cani karekterleri toplayan film
En...
En...
En...vs. vs
Yazıklar olsun...
15.Aralık. 2016.Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Öldükten Sonra
ÖLDÜKTEN SONRA
"Her canlı tadacak mutlak ölümü"
Mizanda duracak öldükten sonra
Dünyada dermişse gonca gülünü
Hakk'ına verecek öldükten sonra
Kim ki bu dünyada kulluk yapmışsa
Nefsine gem vurup rahmet kapmışsa
Şeytana sırt dönüp bağı kopmuşsa
Hasadın derecek öldükten sonra
Ümmet-i İslam'a ömrün verenler
Yaradan aşkına gönül derenler
Hak için koşturup aşkla erenler
Rahmete erecek öldükten sonra
Kimi ağlayacak kimi gülecek
Saklı gizli her şey dile gelecek
Azalar dillenip sırrı delecek
Kendini yerecek öldükten sonra
Handa ikameti dolu geçmişse
Batılı terk edip hakkı seçmişse
Geride sağlıklı tohum saçmışsa
Cenneti görecek öldükten sonra
Bülent Arkan. Haziran 2017.
Bülent Arkan
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Ölümü Öldürenler
Ne ölümden korkarlar ne ölüm sonrasından
Azapsız ölüm seçer ölümü öldürenler
Şehitler ölümsüzdür ayrılmaz yuvasından
İrem'e yelken açar ölümü öldürenler
Vatan Bayrak uğruna ömrünü hiçe sayar
Düşmanlara set olur kendini öne koyar
Ruhu teslim ederken sanmayın acı duyar
Ruhuyla gökte uçar ölümü öldürenler
Şehitler sayesinde hazırlanır istikbal
Böylece şekillenir vatanımda istiklal
İstiklale hizmetle engellenir izmihlal
Düşmana korku saçar ölümü öldürenler...
Bülent Arkan
Kayıt Tarihi : 7.3.2020 02:20:00
İstikbal......: Gelecek (zaman)
İstiklal.......: Bağımsızlık
İzmihlal.....: Çökme, yıkılma, yok oluş
Bülent Arkan
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Ömrüm Dört Nala Koştu
Ömrüm dörtnala koştu yelesi yelken gibi
Nefesi güzel hoştu kumsalda meltem gibi
Kişneyip haykırışı dalgadan yol alışı
Köpürüp ter atışı sulu kar sepken gibi
Mazideki dizlerim zıplardı kaplan gibi
Örtülen ayak izim sarsılır deprem gibi
Ufka bakan gözlerim bilmezdi göz dalışı
Kalbi göğüs kafesim korurdu cepken gibi
Parçayı bütünledim satışım toptan gibi
Yığınağım bitirdim yedeğim çöpten gibi
Murada eremedim boştur ruh yakarışı
Baharımda yitirdim ömrümü hepten gibi...
Bülent Arkan
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Ömrün Son Demi
Hüzünlü geçiyor ömrün son demi
Maziye uzanıp ağlar gözlerim
Yürek özü buldu terk etti kemi
Yaşlı yüreğimi dağlar giz'lerim
Çok bel bağlamışım olur olmaza
Vakit harcamışım kadir bilmeze
Pelesenk etmişim yüzü gülmeze
Engin çaylar gibi çağlar sözlerim
Gözardı ettiğim yitiklerim var
Bilirim günahın karşılığı nar
Boş yıllarım için gönlüm ahuzar
Maziyi ati'ye bağlar sızlarım
Arkamdan gelenler böyle yapmasın
Çıkmaza uzanan yola sapmasın
Esneyip büzülsün asla kopmasın
Umarım tecrübe sağlar izlerim...
Bülent Arkan
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Ömür
ÖMÜR
Ömür sudur akar gider
Beden sanki onu güder
Yaşar iken bizar eder
Ben yine de sevdim seni
Hor yaşadın heder ettin
Yol uzundu erken bittin
Nefsim peşi sıra gittin
Ben yine de övdüm seni
Son demine erdi ömür
Yürek yangın gözler kömür
Sığ limana attın demir
Son nefeste kovdum seni...
Temmuz 2017.Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Ömür- 2
ÖMÜR
Bahara meftun iken akla düşmez ki hazan
Farkına varamadan çoktan dem alır ömür
Uğraşlar hengamedir çarkına sarar düzen
Azgın akan nehirde kendini salar ömür
Kalp akılın peşinde erinmeden koşturur
Dünya nimetleriyle nefs atını çoşturur
Heybedeki zamanı rüzgarlara saçtırır
İstikamet vermeden yolunu bulur ömür
Görünen gibi olup etmediysek takiyye
Amel defterimizde azsa eksi bakiye
Af dileyip gidersek Gufran olan Baki'ye
İremin menbağından ruhları sular ömür...
Bülent ARKAN . Mart 2019
Meftun ............Gönül vermiş vurulmuş
Bülent Arkan
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Ömür Dediğin Ne Ki
Yıllar tespih tanesi her biri bir saniye
Yeni doğana ömür kandırmaca alamet
Ömür kısa diyerek anlatmak zor faniye
Doğum ölüm ipinin imamesi kıyamet
Boş ömrün akıbeti köz içi kızgın demir
Kıymetini bilene serveti sunar ömür
Yolu tarif ediyor kutsal kitapta emir
Unutmamak gerekir verilen can emanet
Kendini aldatana ehven gelir takiyye
Servetini toplasan eksi çıkar bakiye
Ruhunla teslim olup inanırsan Baki'ye
Sonsuzluğa uzanan dar-ı beka selamet...
Bülent Arkan
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Ömür Zekatı
Başkaları için harcanan zaman ömrün zekatı gibidir.
Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Öncü mü Soncu mu
ÖNCÜ MÜ SONCU MU
Döneklik moda olmuş birliği böl parçala
Amaçları çok açık dirliği dür bohçala
Taktikler hep aynıdır nifak çıkar örsele
Küçük lokma istiyor haliçteki simonlar
Buz dağının tepesi piyonlardan kurulu
Görünmeyen bedeni okyanusta gömülü
Şer odağı emrinde çoktur yerli hamili
İçimizden yıkmaya çalışıyor baronlar
Dondurma yemiş gibi bu geçici serinlik
Kendini açık etti stratejik derinlik
Patladı patlayacak yaradaki irin'lik
Usul usul sızıyor taşmak üzre direnler
Ayrılıkçı fitnenin dilinden konuşuyor
Demokrasi diyerek yaramızı kaşıyor
Fütursuzca konuşup haine yanaşıyor
Yakında duyulacak çalmak üzre sirenler
Akıllar baştan firar yerinde et bürümüş
Bin değil on bin değil çokça alçak dürümüş
Vatanı satmak için hain almış yürümüş
Beyinler hastalıklı çaresizdir nöronlar
Oğlu babadan müphem dökülmüş mevta gülü
Hırsı boyundan büyük ortada panik hali
Etrafından dolandım her yeri diken çalı
Her şeyleri aleni sanmayın ki sır onlar
Saldırı çemberini böyle nasıl aşarız
Vatan elden giderse söyle nasıl yaşarız
Şöyle bir tasavvur et ne hallere düşeriz
Öncülük heveslisi soncu bakar kör onlar...
Ağustos 2019...Bülent ARKAN

Bülent Arkan
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Ramazan ve Biz
Aç kalmak değildir orucun özü
Açlar sofrasında ağlamak gerek
Bin kez düşünmeden söyleme sözü
Kötü sözlü dili dağlamak gerek
Harama kapalı olmalı gözü
Akvamı beşere gülmeli yüzü
Eğriyi terkedip seçmeli düzü
Dosdoğru yolları sağlamak gerek
Her türlü haramdan uzak olmalı
Hakk'a açık eller rahmet dolmalı
Doğru tohum ekip hasat yolmalı
Nefs ile şeytanı bağlamak gerek
Sevgi ekip biçip sevgi dermeli
Ramazan nuruyla tezden ermeli
Ruhu besleyerek nefsi yermeli
Yürek dişlisini yağlamak gerek
Kulaklar kem söze kapalı olsun
Kalplerin odası ilahi dolsun
Bırak nefs başını saçını yolsun
Körelen kalpleri zağlamak gerek
Ramazan ayının boldur rahmeti
Hakk yolu işlerin yoktur zahmeti
Zengini fakiri mehmet, ahmet'i
Hakk yol islam deyip çağlamak gerek...
Mayıs 2017
Bülent Arkan
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Reca
RECA
Seceremdir benim şems-i serverim
Bilmemek yüzünden sehv-i kederim
Rüşd'ü salih olsun nev-i kaderim
Ben de yer bulayım havz-ı kevserden
Bir reca benimki yüreğim rikkat
Dönerim sehvimden desteğim dikkat
Revacım önemli verdiğim şefkât
Nasibim alayım havz-ı kevserden
Râyihân recadır şehv-i rikkatım
Bu yüzden lâl oldu hali sükutum
Damağım kurudu hardı yakıtım
İçerek kanayım havz-ı kevserden...
Kasım 2017.Bülent ARKAN
RECA: Umma, dileme, isteme, arzu.
ŞECERE: 1. Tek ağaç, kütük. 2. Bir soyun bütün fertlerini gösterir cetvel, soy kütüğü.
ŞEMS: Güneş.
SERVER: Önde giden, baş çeken, önder
SEHV: Yanılma, hata, yanlış.
RÜŞD: Erginlik.
SALİH: Elverişli, iyi, uygun, yakışır,yetkisi hakkı olan. dinin buyruklarına uygun
harekette bulunan.
HAVZ-I KEVSER: Cennetteki irmak ve havuzun adı
REVAC: Sürüm, geçerlik, itibarda olma, herkesçe aranılma
RÂYİHÂ: Koku
RİKKAT: İncelik, yufkalık,acıma, yürek etkilenmesi
LAL OLMAK: Dilsiz. Söz söyleyemiyen
Bülent Arkan
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Rençberin Sevgilisi
Umut toplar topraktan eker biçer savurur
Her çiftçinin dilinde bu yıldan sonra vardır
Yaz boyu çalışırken kızgın güneş kavurur
Para etmez ürünü sonbahar yürek hardır
Yıllar yılı gözlerim en kutsal emek onun
Elleri nasır tutar zahmetli yemek onun
Nasipse bir yıl sonra seneye demek onun
Dane masrafa gider sap saman ona kardır
Çiçek çiçek dolaşan arı üretir balı
Çiftçilerle birebir benzeşir arı hali
Toptan kaparlar malı at ölür kalır nalı
Tütsülenen arılar kovanda ahüzardır
Okşar sever büyütür en şahane salkımı
Yağmuru özleyen göz gökte arar alkımı
Kuraklık olur ise imam yapar talkını
Yedek akçesi yoksa kışı geçirmek zordur
Komisyoncu olmadan ürünü satamazlar
Alacaklı beklerken ambarda tutamazlar
Hasat açıkta kalır huzurla yatamazlar
Rençberin sevgilisi kabzımallara yardır...
Bülent ARKAN Temmuz 2020
Ahüzar.......: Ah çekip inleyen
Alkım.........: Gök kuşağı
Talkın.........: Ölü defni sonrası imamın mezar başında söylediği dini sözler
Bülent Arkan
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Ruhlar Feryad-ı Gamda
Ameli sınavın var nefsin boş ver derdinde
Nefse pirim verince derdine dert eklersin
Ruhlar feryad-ı gamda dar-ı beka virdinde
Bedbahtlığa düşünce kodeslerde beklersin
Bu kodes ki karanlık Güneşe Aya engel
Kıymeti bilinmeyen bir yudum çaya engel
Çatlayan dudağında en aziz suya engel
Nabız şerbetten ırak yüreğinden teklersin
Bilirim ki gayretler nefs'lere gem vuruyor
Dizgin bizde olunca şeytanlar kuduruyor
Ruhları kodeslerden seccade kurtarıyor
Kutsal din direğini sol göğsüne yüklersin
Bu direk ki imanı taptaze zinde tutar
Dolu geçen her vakit bin yıl kodesi yutar
Müjganlar göz yaşını Havz-ı Kevsere atar
Handa servet toplayıp ahirete saklarsın...
Bülent Arkan
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Ruhu Revan
Hakk aşığı olanlar dünyalık gamı neyler
Dili şifa dağıtır doğru menakıb söyler
Dinlediğin menkıbe derdine deva eyler
Kılavuzun yanlışsa kaçınılmazdır hevân
Görmek istemeyene kaza bela revadır
Duymak istemeyene sözler bad-ı hevadır
Önder eyle münib'i zira derde devadır
Deva üzre yücelir gönülde ruhu revan...
Ocak 2020 ..Bülent Arkan
Bad-ı heva.............Boşu boşuna faydasız
Ruh-u revan..........Ruhun zuhuru. Ruhun ferahlığı. Ruhun akışı
Münib................... Tövbe edip Allah'a yönelen
Menakıb................ Menkıbeler, övünülecek vasıflar
hevân ................. Horluk, aşağılık, zelillik, alçaklık
Menkıbe.................Bir zâtın güzel iş, söz ve hallerini, hayâtını konu edinen hikâye ve
hâtıralar.
Bülent Arkan
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S/öz
Dilin söylediğini uygulamazsa yürek
O zaman söylemeye varmıdır gerek
Sözün içini öz ile doldurmak gerek
Üfleyince yuvarlanır boş olan senek
Olsa dil pamuk,gönül hoş, eliniz selek
Ömür boyu hep birlikte mutluluk demek
Bülent Arkan
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Sabahın Dörtlüğü
SABAHIN DÖRTLÜĞÜ
Çok şükür sabah olmuş sayfamı okumuşlar
Beğeniye basarak yorumlar dokumuşlar
Bülbüller kanaryalar bahçemde şakımışlar
Cumanın sabahında ciçek dolmuş izlerim...
Mayıs 2019. Bülent Arkan
Bülent Arkan
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Sabahın Hüznü
Bir köşeye çekilmiş, sessizce bekliyorum
Kendi kabuğumdayım, öyle pinekliyorum
Biri bir şiir yazsa, ben okusam diyorum
Tüm şiir dostlarımı, candan selamlıyorum
Sabahın mahmurluğu, çöreklendi içimde
Her gün başka bir hüzün, hepsi başka biçimde
Kimi mutlu bahtiyar, kimi derdi peşinde
Sabahın seherinde, mutluluk arıyorum
Kurtulmak için hemen, sabah mahmurluğundan
Gerneşip çıkıyorum, terasın kapısından
Melodi yayılıyor, kuşların gagasından
Osmanlı ocağında, çayımı demliyorum
Güne merhaba demek, güzel günler dilemek
Dilimin ucundayken, güzel şeyler söylemek
Ekranda kara haber, mümkün değil görmemek
Gözlerim sulanıyor, hüzüne dalıyorum
Ahir zaman olmalı, şu anki yaşanılan
Ne kadar azsa doğru, o denli çok yanılan
Her yerde yalan dolan, hem de doğru sanılan
Gücüm yetmiyor artık, ayırt edemiyorum
Sabahı zehir ettim, sizlere biliyorum
Sadece bir kerecik, okuyun istiyorum
Zahmet etmeyin sakın, yorum istemiyorum
Her şeye rağmen size, mutluluk diliyorum...
Nisan 2016. Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Sabır Bitti
SABIR BİTTİ
Bütün vatan sathını sarmış ayrık otları
Üst akıl kullanmakta zekaları kıt'ları
Bin yıllık düşmanımız beslemekte itleri
Kendine hayrı yoklar ite destek çıkıyor
Gözümüz açmalıyız iç kavgaya geçit yok
Şimdi eylem zamanı boş laflara karın tok
Sabrımız rafa kalktı çok oldular artık çok
Uzaktan kumandalı fitne fesat ekiyor
Aleniyet içinde raydan çıkan çıkana
Türkün istikbaline kurşun sıkan sıkana
Güzel olan ne varsa toptan yıkan yıkana
Bir bilen görün diye ortalığı yıkıyor
Böyle devam edemez bu Fırat geçilecek
İstikbalim uğruna boyunlar biçilecek
Kökleri kurutulup yolumuz açılacak
Sabır bitti son nefer ya sabırlar çekiyor...
13.02.2019. Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Sabırdan Işığa
SABIRDAN IŞIĞA
Umutsuzluk mutsuzluktur sabredenle coşar umut
Sabır göster fevri olma hüznün umuda yol olsun
"Sabrın sonu selamettir" sabır soyut sonuç somut
Minik minik umut topla yavaş yavaş heyben dolsun
Can özüne güvenmektir direnmekte esas olan
Sana senden gelir fayda senden gayrı külli yalan
Türkü çalıp arayanla yoktur yitiğini bulan
Tevekkülden önce gelen sağlamca tedbirin olsun
Çelme takan olsa bile sakın hedefinden şaşma
Adımını sağlamca at tuzaklara basıp düşme
Çelme takan pişman olsun iki gözü iki çeşme
Doğru yolda ilerle sen hasetçiler baka kalsın
"İyilik yap denize at, balık değil halik bilsin"
Edep olsun hayat öykün iyi bir insandır densin
Güzelce bir geçmiş bırak erdemini dostun ansın
Güzel adın yad edilsin dostun hayır dua salsın
Başa gelen musibetten kıssa çıkar hikmet ara
Tecrübeyi zihninde tut aynı dertten düşme dara
Gözün ile görsen bile ört ayıbı çalma kara
Muhatabı gizli uyar kırılmadan dersin alsın
Ayakların yere bassın adım atma karanlıkta
Biz olmayı rehber eyle kurda yemlik var benlikte
Tatlı dilin rehber olsun fayda vardır yarenlikte
Usulünce fikrin söyle ışık saçan mumun yansın...
Mart 2018 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Sakın Unutma
Dünyayı dert etme geçer zamanla
Mutlu olan var mı hanla hamamla
Makbuldür yolculuk dinle imanla
Nefse yenik düşüp ahret unutma
Nice canlar geçti han kapısından
Arınmak gerekir kir ve pasından
Fayda olmayacak boşa yasından
Nefsine hakim ol Hak'kı unutma
Düşündüm geriye ne kalır benden
Ruhumuz terkeder çıkar bedenden
Farklı giysi giyen var mı kefenden
Gardrobun boşalır sakın unutma
Dünyaya düşmüşüz küçücük damla
Günlerimiz geçiyor neşeyle gamla
Hak gözetmek zordur tarafla yanla
Nefsindir düşmanın sakın unutma...
Kasım... 2015 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Sarıkamış'ta
SARIKAMIŞ'TA
Doksan bin yiğidim yollara düştü
Hedefe ulaşmak hayaldi düş/tü
Kardan heykellere taşa dönüştü
Ölümü öldürdü Sarıkamış'ta
Sıcak topraklardan dönmüştü yeni
Yola revan oldu üşüdü teni
Emre uyun deyip zorladı geni
Gökkubbe çıldırdı Sarıkamış'ta
Hava buz kesmişti kanı donduran
Ayazın rengiydi teni solduran
Vatan sevgisiydi o'nu öldüren
Kutsalı bildirdi Sarıkamış'ta
Mehmedin hedefi düşman sürüştü
Şahadet yolunda dikçe duruştu
Gözünü kırpmadan mertçe ölüştü
Ruhunu kaldırdı Sarıkamış'ta
Bedrin aslanları aç ve bitaptı
Ayağa giydiği buzdan çoraptı
Son nefese kadar Hakk'ına taptı
Şehadet doldurdu Sarıkamış'ta
Allahüekber'den göğe yükseldi
Sarıkamış işte böyle yüceldi
Dağlardan süzülen borandı yeldi
Namazın kıldırdı Sarıkamış'ta
Yüz yıllar geçse de kalpten anmalı
Doksan bin şehide selam durmalı
Şanlı mazimizden ilham almalı
Ecdat yön bildirdi Sarıkamış'ta...
23.12.2017. Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Savaştan Kaçan Yeğen Ve Ben
Gökyüzü Lacivert
Hava açık, gece ayaz
Rüzgar çıldırmış sanki
Vızıltısı avaz avaz
Sıra sıra dizilmiş buz sarkıtları
Demir parmaklık olmuş penceremde
Cam arkasındayım
Yuvam sımsıcak
Keyfim yerinde derken
Sokak lambasının dibinde
Bir kıpırtı görüyorum
Camı açıyorum
Dikkatle bakıyorum
Gözüme resmini çiziyor
Küçük yumurcak
Elleri donmuş
Yüzü buruşmuş
Dişiyle açıyor çöp poşetini
Naylonla sarmış bedenini
Hışırtılar arasından bir ses
İniltili bir ağlama duyar gibiyim
İçim elvermiyor daha fazla bakmaya
Kapatıyorum pencereyi perdeyi
Bir üşüme peydahlanıyor içimde
O fulu görünüş yer etmiş gözlerimde
Yatağa giriyorum yorgana sarılıyorum
Üşüyeni düşünüyorum
Halime şükrediyorum
Yinede üşüyorum
Bulaşıcı bir hastalık mı ki üşümek
Koca dünyada iki kişiyiz sanki
Sokakta savaştan kaçan yeğen
Ve sıcak yatağında üşüyen ben...
Ocak 2017
Bülent Arkan
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Selamın Gönder
Gözümü açtığımda ben seni gördüm
Dalgalanan saçlarını elimle ördüm
Senin hayallerinle geçiyor ömrüm
Resmini çerçeveye koy bana gönder
Yıllar yılı bekledim yaktım kendimi
Ben kabıma sığmadım yıktım bendimi
Ne yapsam anlamadın teptin sevgimi
Mutluluk senin olsun derdini gönder
Gözümde canlanıyor ham hayaletin
Ne de bitmez bir şeymiş kinin nefretin
Beni anlamadıysan senin gafletin
Bir sözün kalmadıysa selamın gönder...
07.10.2015
Bülent Arkan
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Sen
Bazı anlar vardır ya hani
Zaman dursun istersin
Kalbin bir başka atar çığlık gibi
Hep böyle atsın istersin
İşte sen öyle zamanlarımın ürünüsün
Hasat zamanı geldi farkındamısın...
Nisan 2017
Bülent Arkan
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Sen Vatanımsın
SEN VATANIMSIN
Çektiğin çileler oku oku bitmiyor
Nereye baksam seni görürüm
Seni koklar
Sana sevdalanır
Seni yaşarım
Sen Vatanımsın
Hangi taşı kaldırsam
Hangi dehlize ışık tutsam
Hangi sayfayı çevirsem
Heybetini
Görkemini görürüm
Sen Vatanımsın
Alnındaki kırışıklar sıra dağların
Dağlarından süzülen göz yaşların
Göz yaşından beslenen ovaların bağların
Seninle övünürüm
Sen Vatanımsın
Üstünde gezindiğim
Fitursuz tepindiğim
Zaman zaman gafletle
Korumaya erindiğim
Erindikçe tökezlerim
Tökezleyip düşerim
Düştükçe üzülürüm
Sen Vatanımsın
Söyle bana neler çektin
Seni kimler kanla suladı
Bin yıl önce bir çınar diktin
Üç kıtaya ışığın ektin
Dalını yaprağını kimler budadı
Gövden midir Anadolu dediğim
Etrafımı çevirirler boğulurum
Sen Vatanımsın
Hep aynı yerdendir aldığın darbeler
Her musibet sonunda sıralanır tövbeler
Ne olur anlat yaşadığın musibetleri
Belki adam olurum
Sen Vatanımsın
Her çentiğin ayrı bir yara izi
Anlat ki yeni nesil öğrensin
Oyun aynı oyundur kalmamıştır gizi
Ne olur tarih tekerrür etmesin
Anlat ki ağlamasın anası kızı
Kurban olurum
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Sen Vatanımsın
Ne olur aydınlat bizi
Anlatırsan istikbalimi görürüm
Göremezsem ölürüm
Göremezsem ölürüm...
Bülent ARKAN....Mart 2019
Bülent Arkan
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Sende Kalsın
Haydi başka kapıya, seni tutmadı gözüm
Seni dost edinirsem, kızarır sonra yüzüm
Romana ihtiyaç yok, kafidir bir tek sözüm
Sakın yoluma çıkma, izlerin sende kalsın
Karşımda konuşurken, gözün başka yerlerde
Ağzın laf yapar iken, kaşın oynar göklerde
Olur ya rast gelirsek, belki bir gün bir yerde
Sakın ha dönüp bakma, gözlerin sende kalsın
İki yüzlü olanla, asla bir işim olmaz
Doluya koysam almaz, boşa koyarsam dolmaz
Aç gözlü birisine, ömrümü versem doymaz
Sakın çeneni yorma, sözlerin sende kalsın
İçerin başka söyler, dilinde başka sözün
Göründüğün gibi ol, olduğun gibi görün
Sana eşlik edemem, kendi başına sürün
Sakın keyfimi bozma, gizlerin sende kalsın
Temmuz 2016.
Bülent Arkan
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Sensiz Bir Gece
Gecelerim tılsımlı,uykusuz,sessiz çığlık içinde,
Gecelerim zehir zemberek, kapı mandalım elsiz.
Zifiri karanlığı kokluyorum,kokun yok nefesimde,
Acı veriyor bana karanlığın kokusu,gözlerim fersiz.
Garip sesler duymaktayım geceleri rüyalarımda,
Hışımla soluma bakıyorum, sol yanım sensiz.
Ter içinde kalan alnım gömülüyor yastığımda,
Sağ gözümü yastığına dikiyorum,yastık bedensiz.
Gökyüzüne bakıyorum karanlıkları delercesine,
Şimşekler parlıyor gökkubbeden, kalpte tesirsiz.
Çarpışmakta bulutlar, gümbür gümbür delicesine,
Severcesine ağlıyor gökyüzü amma, sana etkisiz.
Göz yaşlarımla inatlaşmakta sanki düşen damlalar,
Göz pınarlarımda sarmaş dolaş olan damlalar evsiz.
Göz yaşlarımı örtmek ister gibi sanki yağan yağmurlar,
Sevenin gözyaşları herkese yerli amma,bir sana yersiz.
Bir sana yersiz...
05.08.2014
Bülent Arkan
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Sergide Aleniyet
Mağrur denizin sahili cehennem ateşinde
Cezirle gelen ölüm kokusu pek yaman
Ortada raks ediyor ateşsiz duman
Kavurma kazanında ölü yosunlar
Çakılları okşayan dalgaların kolu kırılmış
Can derdiyle feryatta minik canlılar
Deniz kuşları bayram yapıyor
Kuşlardan orkestra şeddeli seranatta
Sahillere serilmiş seccade
Martıların gagaları secdede
Kabuğu kırık midyeler sekeratta
Her yer ölüm kokuyor
Çürük yosun zulasında deniz solucanı
Azraili beklemede
Aziz safrasını kusmuş sahile
Kabuktan evler kırık dökük
Enkaz dolu her yerde
Eşrefi mahlukat enkaz altında
Bir deniz kızı güneşleniyor sükseli yatında
İnsanlık suçları sergiye çıkmış
Deliller ayaklarda takoz olmuş
Her adımda ben buradayım diye avazda
Koskoca sahiller deklanşöre düşmüş
Tabelasız mezarlık gibi
İmdat çağırıyor denizin dibi
Med aşkıyla yanıyor kızgın kumlar
Sahiller denize küsmüş
Leyla mecnundan ayrı düşmüş
Vuslatı bekliyor kumrular
Ne hallere hamile ademiyet
Suç üstü raporunun delili aleniyet
Delil karartma derdinde med
Dalga peşine düşmüş
Gelişmiş medeniyet
Deniz çöpleri batıyor gözüme
Bir kızarıklık düşüyor yüzüme
Cevap bulamıyorum yürek özüme
Bu kızarma güneşten değil
Benden bu kadar ey insanoğlu
Sen istersen böbürlen
İstersen eğil...
Bülent Arkan
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Serüven
SERÜVEN
Bizler mutluluğu gökte ararken
Ayaklar altında ezip geçmişiz
Saçları kellikte titiz tararken
Mazide telleri yele saçmışız
Kendi içimizde kendi kurarak
Bazen okşayarak bazen vurarak
Hoşa gitmeyeni kökten sürerek
Ayağa koşarken ser'den kaçmışız
En çok sevilene tamah ederek
Nefse yenik düşüp peşden giderek
Saplı çöplü deyip gözle tadarak
Ruhunu bilmeden adam seçmişiz
Benliğin yüzünden bizi yok edip
Birlik kuvvetini kenara itip
Sel gibi çerçöpü önüne katıp
Doğanın bağrında yara açmışız
Sırma saçımızda beyaz görünce
Yaş kemale erip akıl yorunca
Ahiret kokusu ruhu sarınca
Sürüne sürüne yardan uçmuşuz...
27.11.2108...Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Sesleniş (ruhun bedene seslenişi)
SESLENİŞ (Ruhun bedene seslenişi)
Ruhtan bedenine bak dinle şahım
İleri geriden sıkıldı ruhun
Senden ayrılırsam çekilmez ahım
Ben dingin sen yaşlı iki karındaş
Gidersem geriye dönmem arkadaş
Yaradan bahşetmiş seni bana eş
Savurgan tavrınla yaşadın beleş
Gel kendin harcama ruhuna ulaş
Ben dingin sen yaşlı iki fırındaş
Gidersem geriye dönmem arkadaş
Fani gömleğimdin beni gezdirdin
Bu salaş halinle beni bezdirdin
Kusura bakma da beni kızdırdın
Ben dingin sen yaşlı olduk süründaş
Gidersem geriye dönmem arkadaş
Arzuhalim yazdır kendi elinle
Us makama ilet elde gülünle
Güzel bir sunum yap yahşi dilinle
Ben dingin sen yaşlı iki sorundaş
Gidersem geriye dönmem arkadaş...
Bülent Arkan 22/10/2018
Bülent Arkan
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Sessizliğin Çığlığı
Sessizliğin Çığlığı
İki elim ensemde uzanmışım terasımda
Yıldızların göz kırpışı dikkatimi çekiyor
Bu umursamazlık nedir böyle dercesine
Kaş çatıyor dudak büküyor
Sonra bir yıldız kayıyor şimşek çakarcasına
Avaz avaz bağırıyor
Sessizliği dinletircesine
Dinliyorum
Kimbilir kaç yaralı yürek sessizce haykırıyor
Çığlıklar birbirine karışmış sanki
Bir uğultu nüksediyor kulaklarımda
Gecenin dinginliğinden gelen çığlıkları duyar gibiyim
İrkiliyorum
Dayak yiyen bir kadın sesi sıyrılıyor aradan
Alışkanlık etmiş olmalı etkisiz ve sıradan
Bir cümbüş kopuyor tuzu kuru korodan
Bir tabanca sesi çınlatıyor kulaklarımı
Ayak seslerini duyuyorum
Koşturmacada eşini katletmiş cani bir adam
Üzülüyorum
Parkta yatan bir kimsesizin iniltisini duyar gibiyim
Dişleri ısılmış son nefesi ıslık çalıyor sanki
Bir cep faresi dolaşmakta etrafında
Seziyorum
Ruhum bedenden ayrılıyor bir süreliğine
Sokak sokak şehir şehir dolaşıyor
Geziyorum
Salıyorum gözyaşlarımı yokuş yukarı
Kaşlarım ıslanıyor alnım ter içinde
Bir şırıltıdır almış başını gidiyor Güneydoğuda
Kan revan içinde toprak
Kımıldamıyor yaprak
Tuzak içinde tuzak
İnsanlığımdan uzak
İğreniyorum
Ruhum karadenize uzanıyor
Serinliyorum
O da ne gökyüzünde kızıl noktalar uçuşuyor
Bir bebenin son çığlığı duyuluyor
Kemençeye eşlik eden feryadı figan arasında
Şaşırıyorum
Kaçıp saklanıyor ruhum ormanlar arasından
Kanat açıp süzülüyor marmaradan
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Gözlerim zulada kendini satan cesetlere ve ceset yiyicilere ilişiyor
Kimi ağlamaklı, kimi istemsiz gülüşüyor
Neler neler, ne naneler gidişiyor, didişiyor
Utanıyorum
Yorgun düşüyor ruhum denize düşüyorum
Boğuluyorum.
Bir fren sesiyle çınlıyor kulaklarım
Kıpkırmızı olmuş yanaklarım
Gözlerim sulu sepkin
Bedenim bitkin
Ruh bedene sığınmış
Uyanıyorum...
Temmuz 2017 Bülent ARKAN

Bülent Arkan
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Sevda Ateşi
Sevdaya yelken açan yürek her dem sızılar
Dalgalarla demlenir rüzgarın kucağında
İlkbaharda kırlarda oynaşırken kuzular
Gençliğin kanı kaynar cemreler sıcağında
Gizemli bir bakışla pembeleşir yanaklar
Yar sesini duyunca çehrede gül konaklar
Küçük bir ayrılıkta yeis dolar konaklar
Ağustos sıcağında buz sarkar saçağında
Coşkun nehir gibidir yaşanan aşkın hali
Sevgi saygı ve emek yoksa acıdır balı
Zengin fakir ayırmaz başa dert olur malı
Harlı sevda ateşi buz tutar ocağında...
Bülent Arkan
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Sevgili
Nur hüzmesi misali Ay yarıldı geceden
Süzülerek gönlüme akıp girdin sevgili
Sen bana bahşedilen armağansın Yüceden
Sol yanıma nüksedip yaram sardın sevgili
Toyluğun girdabında kıymetin bilemedim
Sabrının karşısında fütursuz kalamadım
Öyle bir yerleştin ki kalbimden silemedim
Zaman ilacım oldu sende erdim sevgili
Bilirim ki geç kaldım hazan mevsimi geldi
Benimle yürüdüğün çile dolu bir yoldu
Sabrının sayesinde seninle yüzüm güldü
Gönlümün sarayından gönül derdin sevgili
Yaşantıma yön verdi hayat arkadaşlığın
Aciz cana güç verdi zor günde yoldaşlığın
Kırık kol yende kaldı sağlamdır sırdaşlığın
İki yüce dağ gibi oğul verdin sevgili...
Bülent Arkan
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Sevi
Nefsin sevisi dünya ruhun sevisi ahret
Çatışan iki sevi bir yüreğe sığar mı
Biri geçici heves biri sonsuza suret
Böylesi evlilikten cennet-i adn doğar mı
Biri çürüyecektir diğeri dürüyecek
Dürüyen göğsün gerip Rab'bine yürüyecek
Ruh nefsini yenerek kendini koruyacak
Nefse yenik düşen ruh Hakk katına ağar mı...
Bülent ARKAN
Cennet-i adn........: Ebedi ikamet cenneti
Ağmak..................: Meyletmek
Dürümek...............:Doğmak, olmak, türemek, yeniden var olmak
Bülent Arkan
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Seyyar kütüphanem ve Ben
SEYYAR KÜTÜPHANEM ve BEN
Seyyar kütüphanemi okudum bugün
İlk cümlesi "şimdiye dek neredeydin" yazıyordu
İçindekilere baktım
- Müracaat kayıtlarım
- Başarılarım
- yenilgilerim
- yenilgi sebeplerim
Şeklinde uzayıp gidiyordu
Okudukça çözüldüm
Utancımdan büzüldüm
Geç kalışa üzüldüm
Başarı sebeplerim
Doğru adrese müracaat
Yenilgi sebebime baktım
En değerli varlığımı ihmal etmek
Sonuç hataların tekerrürü
En değerli varlığım ne mi?
Seyyar kütüphanem
Adresi mi?
Kafatasımda
Neresinde mi?
Beynimin içinde
İçeriği mi?
Gizli hazinem
"Hafıza kayıtlarım"...
Bülent ARKAN 24.12.2018
Bülent Arkan
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Siya/set
SİYA/SET
Bir tek oy uğruna yırttı kendini
Sınır tanımadan üzdü siya/set
Azgın seller gibi yıktı bendini
Her menfeze girdi gezdi siya/set
Her eve sinsice serdi postunu
Hakaret ederek ezdi dostunu
Cüsseli olanlar dövdü astını
Dostun mezarını kazdı siya/set
Din-i mübinimi hedefe koydu
Ortak değerlerin altını oydu
Şaşkınlık anlamsız olacak buydu
Gece aleminde sızdı siya/set
Kendi sözlerine kendi inanmaz
Bırakın masumu fend'i dayanmaz
Denir ki "Güneş'e balçık sıvanmaz"
Elde fırça ile gezdi siya/set
Hoşgörü içinde hormona bandı
Eldiven takmadan dokunan yandı
Boş vaad sözüne milyonlar kandı
Büyüdü beslendi azdı siya/set
Kardeş kardeşini tanımaz oldu
Vaziyet toplumu ikiye böldü
Başa geçemeyen kahrından öldü
Şerliğe vesiyet yazdı siya/set
Kapı örtülüyse bacadan girdi
Bacayı kapattık locadan sardı
Kadınlar şiddeti kocadan gördü
Mekana sinsice sızdı siya/set
Araya nefretle öten dil girdi
Ayrılık besleyip birliği sildi
Anlamak imkansız bu nasıl dildi
Nice dostlukları bozdu siya/set...
Ocak 2018. Bülent ARKAN
Siya...........: Kürekleri tersine çekerek sandalı geriye yürütme.
Set............: Bulunulan yerden daha yüksekte olan yer, doğal akışa mani olan bent,
bariyer, engel
Bülent Arkan
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Soğan Erkeği
Henüz on beşine basmıştı
Güzelliği dile destan
Üstünde basma fistan
Yeni çiçek açmıştı
Mis kokulu gülistan
Yüzüne bakmayan bir babası
Kızını döven bir anası
Kötü günler için kınası
Bir de akranı sevdalısı vardı
Baba muhatap oldu kızına
Para lazımdı besbelli
Talipti müntesip kazına
Lafa girdi vakur halli
Bak kızım dedi ilk kez
Senin kaderin dul müntesip
Müntesip'in kazı bana münasip
Ben ördek miiiiyim babaaa
Deyiverdi usulca
Sevgili hayal oldu
Gözleri yaşla doldu
Hüngür hüngür ağladı
Karaları bağladı
İkna olmadı baba
Kaz ördeği dağladı
Müntesip'in neyi varsa aldılar elinden
Söz kestiler filmden
Kına yaktılar eline
Kırmızı kuşak taktılar beline
On beşinde kadın doğdu körpe gelinden
Umutları sönmüştü
Ruhu ölmüştü
İstikbali belliydi
Adam kelli felliydi
Yaşı ise elliydi
Kazlar gitmişti
Para bitmişti
Adı yoktu kadının
Tükenmişti ereği
Kalmamıştı gereği
Haberi yoktu kadı'nın
Ruhu uykuya daldı
Elinde iki şey kaldı
Biri soğan ekmeği
Bir de soğan erkeği...
Bülent Arkan Temmuz 2020
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Müntesip.............: Bir yere, birine bağlanmış, kapılanmış, intisap etmiş olan
Bülent Arkan
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Son Dem
SON DEM
Ömür kısa hayal uzun
Çabuk geçer bahar yazın
Her bir fani anlar güzün
Çaresizce çeker nazın
El ayaktan düşmeye gör
Sesin çıkmaz yok olur sör
Yerleşkedir yüreğe kor
İçin için yanar özün
Diş dökülür kalmaz azı
Tat aforoz meyve mazı
Kocayınca kurda kuzu
Nanik yapar çöker dizin...
Mayıs 2018 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Son Tren
Bir bankın üzerindeydi yalnız başına
Yılların çizgilerini yalıyordu göneşin şavkı
Başı sağa, aşağıya eğilmişti
Derin sessizliğin içindeydi mekanı
Sol eli yumruk yumruktu
Sımsıkı tutmuş, zamanı durdurmuştu
Çok derinlere dalmıştı
Taa çocukluğuna uzanmıştı
Tarih sırasına soktu, tüm yaşanmışlıklarını
Kendini arıyordu
Bir şey tasdik eder gibiydi
Başını sallıyordu
Paslı bir çivi gibiydi işaret parmağı
Şakağına saplanmıştı
Boğazı kurumuştu
Üst üste üç kez yutkundu
Sağ elini kulağına çevreledi
Dikkat kesildi
İçin için inliyordu
Sol yumruğu açıldı
Sayfa çevirir gibiydi
Parmağı oynuyordu
Önünde tozlu kitap
Kendini okuyordu
Kulakları pür dikkat
Sesini dinliyordu
Yere düşen baston sesiyle irkildi birden
Rüzgar tesiri yapmıştı bastonun sesi
Karışıp kaybolmuştu okuduğu son sayfa
Topladı sayfaları koydu yüreğine
Aldı eline bastonunu
Ağır aksak yürüyordu
İstasyon yönünden çalmıştı siren
Perondaydı son tren
Dizini tuttu adam
Dedi az daha diren
Yolunu biliyordu
Vakti yoktu
Acele ediyordu
"Perona gidiyordu"...
Ekim 2016 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Son/bahar
SON/BAHAR
Sonbahara benzettim kendimi
Ömür dediğin mevsim misali
Dördüncü mevsim yakın besbelli
Çiğ damlaları yeryüzünde billurlaşıyor
Yapraklar salınarak dökülüyor
Son dem koruganında kuytuya çekiliyor
Tavan yapmış reçberlerin gururu
Üzüm bağlarından son hasat toplanıyor
Leylekler kanat çırpıyor güneye doğru
Aşiyan viran olmuş, zulasından çıkıyor
Doğa hazır kıta terhise
Son şafağını çiziyor
Yeşil urbasını atmış sırtından
Rüzgarlar nebata boya sürüyor
Sarının tonlarından
Arı memnun kovandaki balından
Daldaki yaprak petekteki bal sarı
Meyve vedada dalından yaprağından
Daneye dönüşmekte kundaktaki son darı
Ağrılar nüksediyor sinirler itirazda
Sıvısız eklemlerin sızısı dizlerimde
Esmede deli rüzgar kış eli kulağında
Doğanın yansıması ressamın tuvalinde
Bütün renkler aleni, tablosu gözlerimde
Kuzular son otları topluyor yaylalarda
Mor dağlar beyaz kalpak derdinde
Gökyüzünde bulutlar koşturuyor
Bu ahvalin depremi şu aciz bedenimde
Güneş koşaradım batıyor
Geceye teslimiyet telaş içinde
Bulutlar perde perde ışık yutuyor
Doğurdu doğuracak bulut hamile
Atmışıncı son baharı yaşıyor ömrüm
Kapıya dayandı dördüncü mevsim
Kışı atlatır mı solgun bedenim
Tekrar direnir mi yorgun dizlerim
Duaya yükseliyor, çatlak ellerim
Ağladı ağlayacak, nemli gözlerim...
Eylül 2016 Bülent ARKAN
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Bülent Arkan
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Soyumuz Oğuz Boyu
SOYUMUZ OĞUZ BOYU
Gaflet zamanı değil uyanık olmak gerek
İpine sarıldığın girdaplı dipsiz kuyu
Sandalın su alırken haybeye çekme kürek
Kapat tüm çatlakları defet çirkefli suyu
Uyumlu çek küreği hedef asla sapmasın
Suya aheste dokun yalpalama yapmasın
Birliğe katkı sağla millet bağı kopmasın
Zincirin halkası ol terkeyle bencil huyu
Binlerce kez yaşadın zalimlerin zulmünü
Gerçek tarihten öğren tekerrürün ilmini
Bu kaçıncı matine çok seyrettik filmini
Asla vazgeçmeyecek haçlının batıl soyu
Kopuzun tellerinin akordunu iyi yap
Uyumu bozulmasın oynamasın keser sap
Bağdat'tan hayır yoktur olmaya yanlış hesap
Ayrı telden çalmasın tezelden topla toyu
Sen ki bu güne değin çok badire atlattın
Osmanlı tokatını enselerde patlattın
Dünyaya hakim olup yürekleri hoplattın
Senin ilham kaynağın soyumuz Oğuz boyu...
Bülent Arkan 06 11 2018
Bülent Arkan
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Söz-5
Doğru zannedildiği için yalana inanılmaz
Yalana inanmak için doğru zannedilir.
22.06.2019.Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Su Aktı Yarığın Buldu
SU AKTI YARIĞIN BULDU
Gün batımı çıktı yola
Gece boyu yoktu mola
Ayak ayağına sürttü
Parmak pabucunu dürttü
Millet canın derdindeyken
Sırtlanların derdi kurttu
Kurda karşı kurt türedi
Nifak çıktı dert üredi
Yetkililer verdi emir
Namluda eridi demir
Delindi sırtlanın postu
Kucak açtı kurda dostu
Dört yanları çit eyledi
Dil yerine el söyledi
Mermi düşmanı payladı
Terör çukura boyladı
Güneş ufku ağartırken
Hazırlandı puslu hava
İyi, kötü çoğaltırken
Ampulde parladı dava
Bozdular tüm oyunları
Topladılar mayınları
Şaşırttılar hayınları
Dik tuttular boyunları
Seller aktı meydan doldu
Sel üstü palavra boldu
Görünüşte diller baldı
Parlattıkça yüzler güldü
Kimi geçti kimi kaldı
Biri güldü biri soldu
İşte final böyle oldu
Su aktı yarığın buldu...
24.06.2018 Bülent ARKAN
Bülent Arkan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Suizan
Topluma fitne salar dillerdeki zemmi zan
Bumeranga dönüşüp ruh öldürür suizan...
Bülent Arkan
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Süreğim
Ömrümün baharıydı
"İnsan yaratılmışların en şereflisidir"
Hoş geldin dediler imrendim
Güvenmelisin dediler güvendim
Mutlu başladı süreğim
Yaz geldi sular kaynadı
Yer yerinden oynadı
Isındı toprak
Yeşerdi yaprak
Buharlaştı azizler
Olgunlaştı lezizler
Börtü böcek sardı dört bir yanımı
Köstebekler emdi kökümdeki kanımı
Tırtıllar dadanmak istedi meyvalarıma
Öz suyumla direndim
Canıma tak ettirdi süreçteki kurağım
Bir uğultu çöktü serinlerden
Son bahar rüzgarları esti en derinlerden
Sarardı yapraklarım
Döküldü birer birer
Örtüldü topraklarım
Gerçekleşti ereğim
Soğuk geldi bir hışım
Göğsüme çöktü kışım
Dallarım çırılçıplak
Cidarım çıtır çatlak
Kara yelle taşlandım
Kabuğumdan haşlandım
Siyah saçlar aklandı
Börtü böcek saklandı
Güvendiğim dağlara lapa lapa kar yağdı
Rüzgarlar imecede dik yamaçlara yığdı
Bir gürültü yükseldi dağların doruğundan
Damarlarım büzüldü rüzgarın soğuğundan
Anladım ki dostlarım üstüme düşen çığdı
Yaklaşmıştı durağım
Güvendiğim dağların enkazında yüreğim
Dördüncü mevsimdeyim son deminde süreğim ....
Ağustos 2020
Sürek....... : Süren, devam eden zaman
Bülent Arkan
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Şafak Ağacı
ŞAFAK AĞACI
Boynu büküktü şafak ağacının
Doğa geçmişini kurutmuş
Gövde yaşamayı unutmuş
Geleceği salkım saçak
Kökleri vurgun yemişti
Toprağı soruyordu
Mevta olan geceden
Rüzgarın mızrabı boşa çalıyordu
Mızrap yaprak arıyordu
Çoktan pörsümüştü dalları
Gövde bir kemirgene teslim
Dökmüştü kabukları
Kuruyordu
İnceden, inceden
Ağaçkakan delmişti
Göğüs kafesini
Asalaklar çalmıştı
Son nefesini
Kamburu çıkıyordu
Göğe uzanan dallar
Toprağa bakıyordu
Şafakta doğan ağaç
Şafakta çürüyordu
Ölümün öncesinde
Pişmanlık duyuyordu
Niceden, niceden
Ziyaretçi izleri de silinmişti gövdeden
Sanırsın ki yeşili yükmüş
Son filiz dahi yaprağın dökmüş
Tan yerinde silueti
Boynunu bükmüş
Dileniyordu
Yüce'den, Yüce'den...
Temmuz 2019 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Şair Olurdum
ŞAİR OLURDUM
Çok şey yaşadım
Az şey yazdım
İçimde demlendi yutkunduklarım
Dürüm dürüm oldular bocaladım
Cümle kuramadım heceledim
Ar damarım çatlasın diye çok bekledim
Bir ara çatladı ar damarım
Bir sızıntı yazayım dedim
Derdime dert ekledim
Ne yapsam bilemedim
Keşke dememek adına
Yutkunduklarımı keşke yazabilseydim
Varabilseydim tadına
O zaman
Belki de şair olurdum.
Ulaşırdım katıma...
Bülent ARKAN 17.7.2018
Bülent Arkan
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Şans
ŞANS
Şansa inanır mısınız?
Ben inanmam
Şans olsaydı
Hayat kumar olurdu
Hep kaybederdik
Şans olsaydı
Gidişata müdahale etmez
Yan gelir yatar
Çalışmazdık
Şans olsaydı
İyi şeyleri kendimizden
Kötü şeyleri başkasından
Bilmezdik...
Nisan 2018. Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Şaş/ma
ŞAŞ/MA
Şaş/ma bu gafletin kol g/ezişine
Okuyup ışık tut yol sezişine
Aldanma gafilin bol y/azışına
Yalancı tarihin cılkları çıktı
Tozlu raf mahkumu geçmişin aslı
Çoktan unutuldu d/evrenin faslı
Zamanla çürüdü gafletin nesli
Köprünün altından suları aktı
Sır dolu geçmişim tarih hikaye
Raflarda saklıdır sahih bakiye
Güne referanslar tashih takiye
Bir devir, mirası, çağları yaktı
Sakın inanmayın hakça yazdılar
Gerçek dile gelse çokça kızdılar
Bütün karaları akça yazdılar
Bu durum maziyle bağları yıktı
Neresi açıksa ordan sızdılar
Gerçeği bilenler candan bezdiler
Milletim sustukça nobran azdılar
Şehitler gerilen ağları çekti...
Aralık 2017.Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Şaşırdı Düşman
ŞAŞIRDI DÜŞMAN
Büyük oyunlara gebe günümüz
Oyunları bozduk kudurdu şişman
Bugüne örnektir şanlı dünümüz
Oyun kuranların hali bin pişman
Gün oldu saldırdı üstü örtülü
Saldırı isteği haçlı dürtülü
Densizler sandı ki sonuç yortulu
Ebabil vurunca şaşırdı düşman...
Ocak 2018 Bülent ARKAN
Yortu...........Hıristiyan bayramı
Bülent Arkan
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Şehit Anası
Hazırlık yapmıştı telaş içinde
Oğlunu gözledi penceresinde
Nüksetti özlemi başka biçimde
Ayy dedi geliyor, döktü yaşını
Gece karanlığı çoktan olmuştu
Çekingen el ile kapı vurmuştu
Ananın yüreği yandı tutuştu
Vah dedi kuryeye eğdi kaşını
Anladı bir anda kötü gerçeği
Acının tartısı yoktu ölçeği
Dilinde dolandı ilk diyeceği
Eğildi kapıya çaldı başını
Teskere yakındı gelmişti sona
Tez sarılacaktı biricik cana
Sevdiği yemeği yapmıştı ona
Aldı tencereyi, döktü aşını
Bir garip uğultu sardı dört yanı
Kim neyi söyledi neydi beyanı
Başından aşağı cekildi canı
Oy dedi dövündü yoldu saçını
Emanet elinden kayarak gitti
Kim ne derse desin evladı yitti
Söylenen ağıtlar yürek eritti
Dövdü duvarları kırdı taşını
Kim ne bilirdi ki nasıl büyüttü
Ağladı dövündü göğsün çürüttü
Herkesin verdiği tek bir öğüttü
Şehidim diyerek eğdi başını...
Istı çenesini, kırdı dişini.....
Ocak 2017...Bülent ARKAN
Dost kalemler
Çölde can pazarı, analar vaha
Hisseder yüreği, karışır aha
Gözünde evladı çocuktu daha
Sormadı hiç kimse kaçtı, yaşını... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA
Bülent Arkan
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Şerefsiz
Bir Yunan soysuzu kürsüye çıkmış
Bayrağımı yırtıp atmış şerefsiz
Bütün nefretini ortaya dökmüş
Makron'dan destekli itmiş şerefsiz
Yunan kıralı da böyle yapmıştı
Bayrağı çiğneyip bir de tepmişti
Sonra da geldiği gibi gitmişti
Ataları gibi etmiş şerefsiz
İngiliz piyonu bunların soyu
Asla yola gelmez değişmez huyu
Millet vekiliymiş yabani ayı
Kendini tüketip gitmiş şerefsiz
Milletin namusu onuru Bayrak
Bağımsız kalmanın gururu Bayrak
Bir millet olmanın süruru Bayrak
Kutsalı bir pula satmış şerefsiz...
Bülent Arkan
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Şey Dediler
Hay dediler huy dediler
Paran yokmu hey dediler
Selam bile vermediler
Göz önünde görmediler
Param oldu bey dediler
Ne istesem hep verdiler
Gece gündüz benleydiler
Gittiğim her yerdeydiler
İşler kesat cep boşaldı
Sevenlerim pek azaldı
Selam verdim alınmadı
Züğürt olmuş şey dediler
Herkes safın belirledi
Gerçek dostlar selam verdi
Can yoldaşım deyiverdi
Kardeşten de öteydiler...
Şubat 2016
Bülent Arkan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şey Gibi
Can gibi
Canan gibi
Yaren gibi
Gemide dümen gibi
Dost olan düşman gibi
Sanki sever gibi
Seni önemser gibi
Görünce över gibi
Arkandan söver gibi
Arkandayım der gibi
Dönünce döver gibi
Şu görünen dağ gibi
Balıkçıda ağ gibi
Değişkendir çağ gibi
Sol gösteren sağ gibi
Üzüm veren bağ gibi
Kendisi her şey gibi
Kaftanıyla bey gibi
Yanık öten mey gibi
Her şeyi görür gibi
Bazen bakar kör gibi
Dıştan baksan sör gibi
Ben yarattım der gibi
Dünya benim der gibi
Hele yüzü nur gibi
Korunaklı sur gibi
İçin yarsan ur gibi
Çulu yoksa el gibi
Tekmelenen bel gibi
Kışın esen yel gibi
Sanki hiç gibi
Şaka gibi
Yaz yaz bitmez gibi
Aslında var ya "Şey gibi"
Ekim 2016.Bülent ARKAN
Dost kalemler
'Şey gibi..'
Baksan ağzı var gibi
'Söz' istesen zor gibi
Oyna desen dar gibi
Yüksek desen yer gibi...
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Kim bu desen?
'Hava gibi, su gibi..' Bazen gerekli, bazen fazla gibi..
İşte, insanoğlu...
Güzel şiir.. Biraz yergi, biraz övgü.. Hiciv gibi......Mustafa Bay Zeybek hoca
Bülent Arkan
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Şiir ve Ben
ŞİİR VE BEN (Oğlum SAYGIN'a ithafen)
Pek fazla şiir okuyan biri bile değildim aslında, dünya meşakkatinden mi bilemem ama
yazma dürtüsü de bana uğramamıştı belki de, ya da kapımı çalmış ama ben
duymamıştım.
İlk şiirimin ilhamı can özüm, en büyük dayanaklarımdan biri, gönlümün gururu büyük
oğlum Saygın'ın yurt dışındaki eğitim macerasıyla başladı, (önce Finlandiya sonra İtalya
devamında Fransa derken en son staj için İspanya macerası) eğitime, umuda, geleceğe
yolculuğa uğurlayışlarımdan birinde geri dönmez endişesiyle "Ne Olur Gitme"
cümlesinin boğazımda düğümlenmesiyle başladı, hava alanında bu cümleyi
haykırmamak için kendimi zor tutmuştum.
Erkekler ağlamaz ya o anda ben de ağlamadım. Eve dönüp odasına bir göz attıktan
sonra çözdüm boğazımdaki düğümü, yazmalıydım dedim bu yoğun duygularımı, ama
nasıl yazıya döksem bilemedim, yazsam satırlara sığmazdı içimdeki çığlıklar bu ruh
halimin duygu dergahımın fay hattını tetiklemesiyle başladı şiir ve doğaçlama ilk dizeler
düşmeye başladı yüreğimin can duvarına " Ne Olur Gitme" diye haykırdı kalemim ve
yazmaya başladım. İşte o gün;
NE OLUR GİTME
Sen gelince yediverenler açmıştı gönül bahçemde,
Karbeyazı,samansarısı, kıpkırmızı ve’de morumsu.
Biliyorum, sen gidince kalacağım kendi köşemde,
Boynum bükük,gönlüm kırık, yapraklarım kupkuru.
Koruma altına alacağım bahçemdeki ayak izlerini,
Ayak izlerine umut çicekleri ekeceğim yeniden.
Ya sabırlar çekeceğim hem gündüz hem geceleri.
Veda günü yine buğu eksilmeyecek gözlerimden.
Şakağıma ağrılar saplanıp dilim peltekleşecek yine,
Boğazım düğümlenip göz yaşları dolacak gözlerime.
Sağa,sola bakınacağım gözlerine bakacağım yerde,
Yutkunarak güle güle diyeceğim titreyen ellerimle.
Yeniden gelmeni umutla bekleyeceğim senelerce,
Özlemin doruklaşacak, silüetin oluşacak hayalimde,
Kulağım kapıda, gözüm ufukta, yüreğim kuşku içinde.
En son sözümü söylüyorum işte sana; Ne olur gitme......
12.12.2013. Bülent ARKAN
Demiştim.
Bu doğaçlama şiirimi kural kaide bilmeden yazıp paylaşmıştım dostlarımla, devamını
sağlayan ise can dostlarımın beğenisiyle gerçekleşti çok şükür.
Önceleri şiir ile yolculuğun bu denli zor olduğunun farkında bile değildim. İşin içine
girdikçe farkettim neye soyunduğumu, yüzme bilmeden yüzmeye kalktığım deniz öyle
derindi ki çırpındıkça batıran cinsinden. Pes etmedim ve çırpına çırpına çıktım suyun
yüzüne, yüzme bilenlerle tanıştım zaman içinde, üsdadların şiirleriyle demlenmeye
çalıştım önceleri, fakat o ünlü şairlerin dizeleri birikiyordu bilinç altımda ve bu yüzden
ünlü şairlerin şiirini okumaktan vazgeçtim uzun süre, kendim olayım kendi kabımda
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demleneyim istedim. Bu dalgalı denizin hala kıyısında boyumu geçmeyen sığ sularda
çırpınmaya devam ediyorum.
Şiir öyle birşey ki;
Şiir su gibi berrak ve akışkan, ayna gibi yansıtıcı,güneş gibi aydınlatıcı, ciltler dolusu
kitabın özetinin özeti, muhatabına en özlü mesaj, sevdanın en kısa haykırışı, gözlemin
en sade hali, aşığın nazı, Hakk'ka niyazı, Duygunun hilesiz hali, Gönlün meali, peteğin
balı gibi geliyor bana. Bu yolda bir adım atabilmek bile büyük cesaret diyerek kendimi
avutuyorum aslında.
Şiir yazmanın en zor taraflarından biri de yazdıklarımızın yaşanmışlık sayılması, bence
şiir yazmak gerçekten cesaret işi, ne kadar cesaretin varsa o kadar başarılısın. Şiir
yazanın değil okuyanındır aslında, okuyucu ne anlarsa, kendinde ne bulursa şiir o
olmalı, herkeste farklı çağrışımlar yapabilmeli, herkesin zaman tünelinde gezinebilmeli
diye düşünüyorum.
Şiir yazabilmek için ilk önce her türlü derdi dertlenmek, güncel, toplumsal ve bireysel
sorunları gözlemlemek, kendini başkalarının yerine koymak, gözlemlemekle yetinmeyip
doğruları aramak, araştırmak, özetlemek, öze ve gerçeğe olaşabilmek, Aynadan
yansıyanın dışında aynanın ardındaki sırrı sezebilmek ve bütün eleştirel görüşlere
tahammül ederek sözün özünü yazmayı göze almak gerekiyor.
Bütün bunları bir arada toplayabilenler ise şair oluyor. Ben henüz yolun başında birisi
olarak diyorum ki " şair olabilmek için daha kırk fırın ekmek yemek gerekiyor ama
olsun başlamak bile başarmanın yarısıdır derler.
Yeni yılda sığ suda çırpınışımın sesine kulak verilmesi, bütün umutlarımızın çığ gibi
büyüyerek gerçekleşmesi dileklerimle.
Saygı, sevgi, selam ve dualarımla şiirli günlerde görüşmek dileğiyle. Şiir gibi olun,
şiirde kalın mutlu yıllar.
Okuduğunuz için çok teşekkür ederim.
Bülent Arkan
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Şiir ve Şair
Şiir ve şair
Birbirine dair
Sevdayı, derdi, gamı yüklenir
Diğer işler vesair...
Bülent Arkan
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Şiir Yazarım
ŞİİR YAZARIM
Dizeler yazarım sığ gözlemimle
Okunsun isterim çığ özlemimle
İnişli çıkışlı dağ düzlemimle
Engeller aşarak şiir yazarım
Düşüne düşüne düşler düşlerim
Birin yaşadımsa binin gözlerim
Kimin açık eder kimin gizlerim
Bardaktan taşanla şiir yazarım
Yazma dürtülerim içimi yakar
Yazmasam birikim bendimi yıkar
Bilirim kendim de değilim şikar
Rahatlamak için şiir yazarım
Şairin sözüne gücenmek olmaz
Binlerce yürektir dar kaba sığmaz
Muhatabı çoktur tek cana konmaz
Çoklu muhataba şiir yazarım
Sermayem hayatın ta kendisidir
Kalemim gönlümün efendisidir
Çoğu dizelerim toplum sesidir
Şahsım üzerinden şiir yazarım
Son nefese kadar yazmak dileğim
Rüzgarını bekler tozlu yüreğim
Sürsün istiyorum avda süreğim
Hece avlağımdan şiir yazarım...
Eylül 2017.Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Şiirlerim ve Ben
Dizeler gözlemim özü ben değil
Dumanı göz yakar köz benim değil
Dörtlükler bendendir sözü ben değil
Aynadan yansıyan yüz benim değil
Manidar bakmayın yazdıklarıma
Methiye dizemem kızdıklarıma
Tercüman olurum sezdiklerime
Yemek benim amma tuz benim değil
Dertliyi hisseder derman ararım
Nasıl yazsam diye zihnim tararım
Hedefe varmaktır en son kararım
Göz bana hediye gez benim değil
Bir hece tetikler yazma azmimi
Davetkar bir bakış döver dizimi
Açığa vurdurur kalpte gizimi
Camdaki suretim giz benim değil
Bazen zorlansam da yazmak isterim
Okurum beğenmem, artar kederim
Harmoni bozulur, kopar tellerim
Düzen tutturamam, haz benim değil
Hakk'kın izni yoksa kalem sersefil
İlham Allah'tandır, olamam ehil
Zamanı gelince, yön verir celil
Ben çalar söylerim, saz benim değil...
Ekim 2016. Bülent ARKAN
Dost kalemler
Nice kavram bildim, çoğu değişti
Saygı raftan indi, boyun eğişti
Kim haklı kim değil bilmem ne işti
İddia nefsimin, tez benim değil... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Mahzun bir bakışla titrer kalemim
Tatlı bir gülüşle rahatlar içim
Her şiir özneden alıyor biçim
Kalem benim ama, yazan ben değil..........Naime ÖZEREN
Dert ile dertlenir mertlik ararım
Bu hal üzre yaşamaktır kararım
Olursa da olsun bundan zararım
Sitem benim amma, naz benim değil ........Hasan.C.ÖRS
Şiir yazarken hepten umutluyum
Yeni dize eklerken hudutluyum
Bazen hüzünlüyüm bazen mutluyum
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Sevdadan yanarım, köz benim değil ...Osman Akçay
Bülent Arkan
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Şimdi
ŞİMDİ
Ayrık otlarından muzdarip Vatan
Oy için revaçta Vatanı satan
Su uyur, uyumaz sinsice yatan
Uyanık kalmanın zamanı şimdi
Hatırla mazide gördüğün resmi
Yılan deri döktü değişti cismi
Yeniden depreşti kamilin hasmı
Vakurlu olmanın zamanı şimdi
Bütün endişemiz torun, oğuldur
Gerçeği görmemek acze meğildir
Yıkılmaya mahkum kuru çağıldır
Uygun harç bulmanın zamanı şimdi
Aslolan yüzeyde gezen olamaz
Eğriyi görmeyen doğru bulamaz
Vatansız olanın yüzü gülemez
Derine dalmanın zamanı şimdi
Nefesler üflesin kül altı közü
Yılanı delikten çıkarsın sözü
Yüreğe işlesin sözünün özü
Gönüle dolmanın zamanı şimdi...
13.01.2019.Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Şimdilik Bizde
Hayat ve ben
Var olmakla yok olmak arası bir ilişki
Birlikteliğimiz uzun sandığımız kısa bir an
İnişli çıkışlı
Çoğu alışkı
Bazen uyum var bazen de çelişki
Ruh ve beden
Kısa bir dönem
Biri meleğe
Biri toprağa
İşte burada önem
Bedenin çilesi ruha
Ruhun firesi toprağa
Üç aşamalı yolculuk
-Doğum öncesi
-Dünya hayatı
-Ebediyet
İki ölüm
-Biri cenin
-Biri tenin
Üç doğum
-İlki suda
-İkincisi havada
-Üçüncüsü darı bekada
İman varsa
Ruh sefada
İman yoksa
Sorgu sual el yakada
Darı beka iki mekan
-Biri nar
-Biri bahar
Tercih temelde
Bilet amelde
Fırsat nerede
Şimdilik bizde...
Bülent Arkan
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T/an
T/AN
Gecenin gündüze pes ettiği an
Yaratılanları ağartıyor t/an
Nasipler yağıyor haydi kalk uyan
Uyanış aşkıyla El-Kerim'i an
Ezan sesleriyle yer gök inlesin
Varlığı bahşolan onu dinlesin
Evrenin sahibi kimdir anlasın
Yaratan aşkıyla El-Alim'i an
El uzat azize al abdestini
Namazın kılarak doldur testini
İhtirastan kurtul körle nefsini
Namazın aşkıyla El-Rahim'i an
Başla yeni güne düne el salla
Yüzün gülümsesin dilini balla
Bir adım geleni karşıla gülle
Es-selam aşkıyla El-Halim'i an
İnsani olmayan işler düşlersen
Nefsine kapılıp günah işlersen
Farkında olmadan haram dişlersen
El-Gaffar aşkıyla El-Hakim'i an...
Mayıs 2018. Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Tablodaki Derinlik
Neden niçin nasılı şiar edin kendine
Kendine soru sormak düşünceyi doğurur
Besle büyüt uygula renk karıştır rengine
Boya fırça ve tuval yeni tablo çağırır
Daldır spatulayı gezdir tuval üstünde
Arka plan belirsin yakın plan postunda
Görüş açın genişler yol alırsın pistinde
Tablodaki derinlik benim diye bağırır...
Bülent Arkan
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Takiye mi Baki/ye mi
TAKİYE Mİ, BAKİ/YE Mİ
Yaratılma gayen tekamül için
Bunu insanoğlu bilmiyor niçin
Doğruluk yolunda dert biçim biçim
İnsanca yaşamak yüzün akıdır
Şikayet ederek söyleme açım
Açların yüzünden ağardı saçım
Yan gelip yatmakla olur mu geçim
Rastgele şakımak selde akı'dır
Bedenin yüreğe hamal olmasın
Dikkat et günahla torba dolmasın
Yahşi iz bırakan anın solmasın
Anısız yürekte beden şakidir
Kalıcı değiliz Dünya bir durak
Çalışıp çabala bir eser bırak
Bedenin gitse de eserden ırak
Güzel anın varsa ömrün bakidir...
Mayıs 2018. Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Tarihi Yeniden Yazıyor Mehmet
İstiklal istikbal vatan uğrunda
Bütün coğrafyada geziyor Mehmet
Kahraman yürekli yüce bağrında
Büyük tehlikeyi seziyor Mehmet
Havadan karadan düşman vuruyor
Bahar kalkanıyla yurdu koruyor
Katil sürüsünden hesap soruyor
Zalim mezarını kazıyor Mehmet
Zalimler girecek delik arıyor
Sihalar tepeden onu görüyor
Karadan iz sürüp düşman sürüyor
Leşleri yan yana diziyor Mehmet
Fırat kalkanıyla başladı söze
Zeytin dalı ile girmişti göze
Barış pınarıyla getirdi dize
Bahar kalkanıyla eziyor Mehmet
Sinsi planları bir bir bozuyor
Yedi düvel gelse üstün çiziyor
Kahraman ordumuz tarih yazıyor
Emperyal güçleri üzüyor Mehmet
Dünya karşı çıksa korkusu yoktur
Benzeri bulunmaz dünyada tektir
Bu şanlı orduya istikbal haktır
Terörist avına sızıyor Mehmet
Tendürek Gabar'da Irak Kandil'de
Amanos Cudi'de Halep Erbil'de
Dağlarda ovada deniz sahilde
Bütün oyunları bozuyor Mehmet
Anadan babadan yarinden ayrı
Egemen güçleri yıldırır seyri
Yeniden şahlandı koşuyor gayrı
Tarihi yeniden yazıyor Mehmet...
Bülent Arkan
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Tekamül
Akıl aynı olsaydı yapay zeka olurduk
Tekamül hayal olur aynı yerde dururduk
Yaradan zeka verip beşere yol göstermiş
Oku diye başlayan Kuran'ımı göndermiş
Farklı farklı yaratıp parmağa şifre koymuş
Azalar üzerinden Hakka deşifre koymuş
Akıl sabit olsaydı okumak olur muydu
Dünyada sınanmaya ihtiyaç kalır mıydı
Yaratılan her şeyin mutlak bir sebebi var
Bunu inkar edenin tereddütsüz sonu nar
Bu yüzden olsa gerek farklılıklar olağan
Akıl bize verilen en değerli armağan...
Bülent Arkan
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Temelsiz Aşk
Cana tak etti yeis
Yürek çoktan yorgundu
Kapıldı Temel reis
Safi-naz'a vurgundu
Geçmiş zamandı
Deli gibi sevmişti
Sevda yamandı
Herkeslere övmüştü
Toz kondurmazdı sevdasına
Bayılırdı edasına
Aldırmazdı cefasına
Sevdaya yol açtılar
Kanatlanıp uçtular
Safi-naz'la kaçtılar
Nice dağlar aştılar
Bencillik vardı serde
Cicim ayları bitti
Sevda çiğnendi yerde
Kafa tasları attı
Başları düştü derde
Naz aşık usandırdı
İçin için yandırdı
Nazı istiflediler
Dağ olup devrildiler
Altında kaldılar sevginin
Nefesi kesildi sevgilinin
Attılar yüzükleri
Yırttılar tüzükleri
Azrail gözlüyordu
Yüreği ezikleri
Herşey ayan beyandı
Haller feryat figandı
Ömür sona dayandı
Ruhunu teslim eden
Aşk oduyla yanandı
Musallaya uzandı
Arkasından ağlayan
Bir zamanlar kızandı
Karaları bağlayan
Zarı zarı ağladı
Geçince Bor pazarı
Süslediler mezarı...
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Bülent Arkan
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Tersli, Düzlü, Tuzak Şiir
Kısa yoldur çoğumuzun tercihi
Bol olur kolay işin cazibesi
Kuyuya taş atmak bir kişi işi
Taşı geri çıkaramaz bin kişi
Kafa karıştırmak oldukça kolay
Kafası karışanla çekilir halay
Karşı gelenlere pekala hayhay
Güzel söylemiş bozkırın tezenesi
Rahmetlinin zihnimde yanık sesi
"Tatlı dile güler yüze
Doyulur mu doyulur mu
Aşkınan bakışan göze
Doyulur mu doyulur mu"
Görülür mü görülür mü
Kim ne çaldı bilinir mi
Üç beş kuruş vermeyinen
Tüm günahlar silinir mi
Güneş balçık sıvanır mı
Tersten doğar dolanır mı
Yeni mintan boyanır mı
Yırtılmadan yamanır mı
Tükürülen yalanır mı
Yalanır mı, yalanır mı
Halının ilmeği yüzeyden sayılır mı
Tersinden bakmayınan desen algılanır mı
"Dolana ay dolana, dolana gün dolana
Şirin canım vereyim, bana yari bulana"
Kim inanmaz yalana
Yüzmeyi bilmeyenler sarılmaz mı yılana
Can benim, canan benim
Ne duysam onu derim
Gör düşün oku derim
Zor iştir der geçerim
Yıpranmaz gözde ferim
"Manda yuva yapmış söğüt dalına
Yavrusunu sinek kapmış gördün mü
Amanın yandım
Amanın amanın amanın yandım"
Yüzmeyi bilmeyenler, neden çıkar kavağa
Kellesi kızarmıştır, dönüşür bal kabağa
Fukaradan ona ne, milyar koyar tabağa
Elini hiç uzatmaz, düşmeyesin darlığa
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Doğru işe koşanlar, meşakkatle boğuşur
Kolay tercih edenler, hemencecik yoğuşur
Kafanız karışmazsa boş verin okumayın
Okunan anlamsızsa zihninizi yormayın
Boşa zaman harcayıp rafları doldurmayın
Yılan bize değmezse sakın ha dokunmayın
Hele tuzlar kuruysa hayat olur balayın
Ben kuyuya taş attım
Sakın ha çıkarmayın
Kusuruma bakmayın
Son mısralardayım
Ben değil kalem hayın
Köleyim ne yapayım
Biraz mayın döşedim
Sakın ola bas/mayın
Basınca patlar mayın...
Ocak 2016... Bülent ARKAN
Bülent Arkan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Türk Olmak
TÜRK OLMAK
Türk demek güç demek kuvvet demek
Kudrete yol alan olgunluk demek
Türeyen, çoğalan, var olan demek
Yola revan olmak kaderdir bizde
Adalet, hoşgörü, üreten demek
Kollayan, koruyan, gözeten demek
Himaye altına, girmeyen demek
Kula kul olanlar hederdir bizde
Asildir, emindir, çok da adildir
Yiğittir, bileği güçlü kamildir
Tarih değiştiren iş'te amildir
Hakk yolunda koşmak seferdir bizde
Şanlı tarihine destan yazandır
Kasırga, yıldırım, ışık saçandır
Ezelden ebede yollar açandır
Dünyaya hükmetmek zaferdir bizde
İlk günden bu güne türkçe konuşur
Varlığından beri itle boğuşur
Sabırlıdır dinler, en son konuşur
Mazlumu korumak görevdir bizde
Ölçmeden tartmadan işe girişmez
Soyda sopta asil asla değişmez
Sözünün eridir ölse vazgeçmez
Müşkül hale düşmek kederdir bizde
Irkçılık yapmamış tarih boyunca
Birliktelik kurmuş kendi huyunca
Beraber yaşamış soylu soyunca
Birlikte yaşatmak hünerdir bizde
Örnek bir millettir bütün dünyaya
Kadimlik şanıyla inmiş sahaya
Gerçeğin özüdür düşmez hülyaya
Allah'ın yardımı siperdir bizde
Çalışır kazanır tembellik yoktur
Dünyayı doyurur örneği çoktur
Başka yola sapmaz düsturu Hakk'tır
Hakka boyun eğmek ödevdir bizde
Dünyayı önünde diz çöktürendir
Boşuna konuşmaz iş üretendir
Göğsünü gererek döş çürütendir
Türklüğü yüceltmek hedeftir bizde
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Allah'ın yoluna başın koyandır
Hakk yolunda koşup İslam yayandır
Kahraman Türk'lere dünyam hayrandır
Türk olmak ünvanı şereftir bizde...
Mayıs . 2017 .Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Ukba
Toyluk vardı gençliğimde
Ruhu nefse kul edindim
İhtirasın açlığında
Koştur koştur mal edindim
Sağlığımla avunarak
Varlığımla övünerek
Benim deyip sevinerek
Birkaç petek bal edindim
Emanetmiş can ile mal
Can mal yükmüş beden hamal
Son demimde tek bir emel
Hakk'a giden yol edindim
İyi kötü gün yaşadım
Han içinde yaş döşedim
Hakk yolunda nefs boşadım
Ukba üzre hâl edindim...
Ukba......: (Osmanlıca) Ahiret, Öbür dünya
Bülent Arkan
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Üç Duraklı Yolculuğum
Yaradandan ol denildi
Dem gölünde maya oldum
Göbeğimden bağ kuruldu
Gelişerek göle doldum
Anaya sancı verildi
Süre doldu öl denildi
Sancı tuttu göl yarıldı
Cenin öldü bense doğdum
İlk nefesim genzim yaktı
Gözlerimden yaşlar aktı
Göbek bağlarından koptu
İlk dağamım sütü emdim
Altım üstüm arıttılar
Pışpışlayıp büyüttüler
Paytak paytak yürüttüler
Dünya denen handa kaldım
Gittiğim yol birkaç adım
Yolu çoktan yarıladım
Han kapısın araladım
Sonsuzluğa bilet aldım
Ruh bedenden ayrılacak
Ahir ömrüm dirilecek
Son hesabım görülecek
İrem olsun ruhu şadım...
Ağustos 2019 Bülent Arkan
Ben doğumu ceninin sudaki ölümü ve bebeğin dünyaya gelişi olarak düşünmüşümdür
hep tıpkı dünyadaki ölüm ve ahiretteki diriliş gibi kendimize şu soruyu sorarsak "anne
karnındaaki bebek suda yaşama son verip doğmak su yerine hava tenefüs ederek
yaşayıp mutlu olmak vadedilse bile dünyaya gelmek ister miydi acaba" bence istemezdi
kimbilir sonsuzlukta dirilmek ve yaşamak daha da güzel olabilir mi? ne dersiniz. Tabi ki
hazırlanmak kaydıyla. İyi okumalar
Bülent Arkan
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Üçüncü Hayat
Mutlu ve de mesuttu suda kulaç atarken
Ekmek elden su gölden yaşayıp duruyordu
Göbeğinde bir hortum torbasında gezerken
Rahatsız eden varsa tekmeyi vuruyordu
Zamanın doldu deyip onu uyandırdılar
Dünya çok güzel deyip cenini kandırdılar
Sudan çıkmış balığı hevâya bandırdılar
Ciğeri hava doldu refleksle soluyordu
Cenin öldüğü anda nur topu bebek doğdu
Yapıştırıp ağzını anadan mama sağdı
Gelişerek büyürken her derde boyun eğdi
Her şeye rağmen yine dünyayı seviyordu
Bu dünya hayatına kaptırmıştı kendini
Benliği öne çıktı unutmuştu andını
Çaydaki seller gibi devirmişti bendini
Fani dünya içinde sonsuzu arıyordu
Akıl baliğ olunca sınava hazırlandı
Göğsü iman doldukça kem nefsi mühürlendi
Sınavları geçtikçe yüreği huzurlandı
Gidenlere bakarak sonunu görüyordu
Bitmez sanılan demde tükenmişti vadeler
Melekler tarafından başlamıştı hadiler
Emanet canın için zaman doldu dediler
Hayat çok güzel deyip ayağın diriyordu
Sonsuzu anlatarak ikna ettiler onu
İremin hevesiyle çoktan unuttu dünü
Böylece gerçekleşti ikinci hayat sonu
Üçüncü hayat için Cennete yürüyordu...
Bülent ARKAN Temmuz 2020
Hevâ ........:nefsin, akıl ve din tarafından yasaklanan kötü arzulara karşı olan meğil
Bülent Arkan
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Vah Ki Ne Vah Haller Perişan
Onlar vatanlarına sahip çıkmadılar
Milyonlarcası bertaraf oldular
Çil yavrusu gibi dağıldılar
Ve kayboldular
Vah ki ne vah haller perişan
Yardım eylesin Allah-ı azimüşşan
Çoğunluktular
Birlik olamadılar
Önce horlandılar
Sonra yaralandılar
Bakakaldılar
Bombalandılar
Artık vatansızdılar
Ve kayboldular
Vah ki ne vah haller perişan
Yardım eylesin Allah-ı azimüşşan
Kimisi cami önünde dilenci
Kimi düşmanına bile mülteci
Kimisi denizlerde boğuldu
Kimi tel örgüden kovuldu
Çelme takıldılar
Yerlere yuvarlandılar
Coluk çocuklar
Anasızdılar
Babasızdılar
Vatansızdılar
Vah ki ne vah haller perişan
Yardım eylesin Allah-ı azimüşşan
Binlercesi suda, binlercesi gazda boğuldu
Düşmanına aman dedi tekmelendi kovuldu
Daha yeni başladı sanma sakın duruldu
Harabeye döndü güzelim yurdu
Yerle yeksan oldular
Açtılar
Açıktılar
Vatansızdılar
Vah ki ne vah haller perişan
Yardım eylesin Allah-ı azimüşşan
Önce zulme sessiz kaldılar
Sonra seyre daldılar
Vuruldular
Telef oldular
Kalanlar tarumar oldular
Ve kayboldular
Vah ki ne vah haller perişan
Yardım eylesin Allah-ı azimüşşan
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İşte bu yüzdendir vatan uğruna şahadet
Vatansız kalmak felaket
Bu yüzdendir Kuran'daki işaret
Vah ki ne vah haller perişan
Yardım eylesin Allah-ı azimüşşan...
Nisan 2017
Bülent Arkan
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Varlık Sınavı
Toplanmış parsalar enseler kalın
Bakan yok çevreye, ayaklar yalın
Hesabı sorulur her türlü malın
Akibet ardan mı, yoksa hardan mı
Boyun geri kasık öne eğilmez
Hakça bölüşmek yok zekat verilmez
Bugün tuzlar kuru yarın bilinmez
Sende mi marifet, yoksa Hak'tan mı
Olmaya kimsenin keyfine keder
Varlığın hesabı ahrete gider
Verdiğin her lokma ateşe siper
Ahretlik sermayen, yoksa çoktan mı
Durum vahim halde Hak'ka uyan yok
Helâl rafa kalkmış haram yiyen çok
Komşun aç uyurken niye karnın tok
Bu gurur, bu kibir, yoksa vardan mı
Bilinmez nedendir senin sınavın
Böylece ölçülür Hak'ka imanın
Notun yüksek ise cennet limanın
Ödülün vardan mı, yoksa yoktan mı...
Aralık 2016... Bülent ARKAN
Dost kalemler
Bu dünya mademki bir sınav yeri
Hasatlar toplanır vardır gideri
Sualin mal kadar toplam ederi
Sermaye mi yedik yoksa kârdan mı......Bülent BAYSAL
Bülent Arkan
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Vatan
Dünya sana gıpta eder
Çok büyüktür bize yeter
Yokluğun ölümden beter
İlk öncelik sana vatan
Nakış nakış işlediğim
Gece gündüz düşlediğim
Hayran kalıp izlediğim
Sevdam sana yüce vatan
Yüreğimi yakar har'ı
Koruyorum nazlı yarı
Sevgimizdir yoğu varı
Ortak sevda sana vatan
Ben ağlarım zarı zarı
Korkuyorum rengim sarı
İncitmeyin ahuzar-ı
Bölünmesin canım vatan
Cennet gibi dört bir yanı
Harap etme ol bağbanı
Herkes sevsin gülüzar-ı
Gülistanım olsun vatan...
2015...Bülent Arkan
Ahuzar
Gülistan
Gülizar
Bağban

= Ah çekip inleyen
= Gül bahçesi
= Gül yanaklı
= Koruyucu, bekçi, Bahcevan

Bülent Arkan
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Vatan İçin
Oynanan oyunlar yabancı değil
Şer odaklarına eğleme meğil
Haddini bildirir namerde oğul
Şehit olanları gör vatan için
Ezelden ebede şerefle şanla
Kahramanlık ile girmiştir gönle
Her bir Türk oğlu vuruşur binle
Mehmetin yüreği sur vatan için
Dört ülkede birden mücadele var
Yiğidim dinlemez yağmur boran kar
Her biri yürekten kızıl elme der
Acıma soysuza vur vatan için
Neden oradalar sebebi malum
Hepsi aynı safta meşrebi zulüm
Konu vatan ise Hakk yoldur ölüm
Düşmanın boynunu kır vatan için
Türklüğün gücünü tekrar görsünler
Şanlı tarihimden ibret alsınlar
Yerlere eğilip selam dursunlar
Haçlı defterini dür vatan için
Özün de sözün de mazlum yanında
Her şeyden öteye feda canında
Soylu Türk'lük vardır senim kanımda
Vahşet hesabını sor vatan için
Allah Allah diye nara atsınlar
Düşman sürüsünü öne katsınlar
Katil ordusunu yardan itsinler
Bir Allah bir Bayrak bir Vatan için...
Bülent Arkan
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Vatan Sevdası
VATAN SEVDASI
At üstünde uyur nöbet tutarız
Yar'e göz dikeni yardan atarız
Mazlumu gözetir elden tutarız
Tüm canlı yaratık türüne kadar
Güçlü Türkiye'ye fesatları var
Belliki ceddimle hesapları var
Bebekleri kesen kasapları var
Kılıçtan geçirdik çar'ına kadar
Korkuyu bilmeyiz sağlamdır maya
Soyumuz yörüktür alpliktir paye
Ceddimden armağan vatandır gaye
Ünlü Çin seddinin sur'una kadar
Yeter ki ikilik olmasın serde
Birlikte olunca düşülmez derde
Türkün adaleti her an her yerde
Ay yıldız güneşten derin'e kadar.
Bilal'i diyor ki korunsun vatan
Toprağa gömülsün vatanı satan
Ayağa kalkalım kalmasın yatan
Kadını kızan'ı er'ine kadar...

Bülent Arkan
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Vatan Sevgisi
Maksatlar korumaksa sorgu sual sorulmaz
Vatan kutsal Cennet'tir, yaşamaya doyulmaz
Bütün yük üstündedir, tepinsekte yorulmaz
Everest'ten yüksektir, bizde VATAN sevgisi
Bizde vatan kutsaldır, asla ihanet olmaz
Fırsat vermem haine, hainin eli durmaz
Düşman hain elele, bize nefes aldırmaz
Hainleri yaşatmaz, bizde VATAN sevgisi
Azimle çalışmadan, bal'a petek örülmez
Düşmanı iyi gözle,sinsi olur görülmez
Birlikte çalışırsak korkma vatan bölünmez
Petekle bal yapmaktır, bizde VATAN sevgisi
Konu eğer vatansa teferruat sorulmaz
Vatan namusumuzdur, onsuz abad olunmaz
Korumazsan vatanı, onun beli doğrulmaz
Gerekirse ölmektir, bizde VATAN sevgisi...
25.01.2014
Bülent Arkan
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Vatan Uğruna
Yıllardır yıprandık çok yara aldık
Eller Ay'a çıktı biz yaya kaldık
Dünya çalışırken biz seyre daldık
Kendine gelinsin VATAN UĞRUNA
Sabreden murada erermiş dedik
Azıcık kazandık anında yedik
Vergiyi topladık faize verdik
Yerinde harcansın VATAN UĞRUNA
Kimimiz ağladık kimimiz güldük
Sözde vatan sevdik özde çürüdük
Para olmaz ise çalınmaz düdük
Can dişe takılsın VATAN UĞRUNA
Üç beş hain deyip gülerek geçtik
Sırtımız duvarda özel yer seçtik
Yaramız kaşındı eştikçe eştik
Yaralar sarılsın VATAN UĞRUNA
Kimi darbe yaptı zorla nam saldı
Dürüst biriktirdi hırsızlar çaldı
Çoğunun günahı mahşere kaldı
Hesaplar sorulsun VATAN UĞRUNA
Tez elden aşılı fidan dikilsin
Dibi temizlensin ot üremesin
Sorumluluk bilen nesil yetişsin
Gülümüz derilsin VATAN UĞRUNA
Atamız ne yapmış araştırılsın
Her köşe bucağa ulaştırılsın
Geçmişle gelecek kaynaştırılsın
Özümüz sevilsin VATAN UĞRUNA
Milleti yaşat ki devlet yaşasın
Nerde çözüm varsa orda koşasın
Herkes bildiğince işe yarasın
Çalışıp üretsin VATAN UĞRUNA
Terör sona ersin sussun silahlar
Piyonlar ölürken sefada şahlar
Fayda vermez bize çekilen ahlar
Kılıçlar çekilsin VATAN UĞRUNA...
Haziran 2016
Bülent Arkan
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Vatan/sızlar
VATAN/SIZLAR (Cinaslı kafiye denemesi)
Haçlının özlemi coşuyor yine
İslam düşmanları şerde birleşti
Bildik senaryolar düşüyor güne
Unutma o günler kokan bir leşti
Yeni kuşaklar da keşke görseler
Sana ne demeyin vatandır derdim
Vatan mı canın mı diye sorsalar
O benim kutsalım vatanım derdim
Örülmek istenen başa çoraptır
Ahtapot sarıyor bak sine sine
Cazip görünenler çölde seraptır
Saldırı milletin p/ak sinesine
Karanlık bir yola halı yazanlar
El ele tutuşup mezar kazanlar
Öyle böyle değil çok kalpazanlar
Gasil için kaynar kara kazanlar
Hatırlayın dünü var mıydı kazanç
El pençe duruşa üzülen bendim
Rabbim yaşatmasın böyle bir utanç
Millet dik durursa yıkılmaz bendim
Üzüntüm bunlara çanak tutandır
Yaşayıp gördüğüm yüreğim dağlar
Hedefim her daim boşta yatandır
Sözümden utanır şu koca dağlar
Sadece ben miyim yanıp sızlayan
Ceddimden emanet şu vatan sızlar
Umudum bitmedi özü gözleyen
Hezimet görecek bu vatansızlar...
Mayıs 2018 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Ver Allah'ım
Bu gökkubbe altında ellerim sana doğru
Allah Allah diyerek döverim aciz böğrü
Cehalet deryasında çürüttüm kara bağrı
Ecrine ram olayım, dermanı ver Allah'ım
Bir yanım dünya diyor bir yanım ahret ara
Nefsime yenilirsem yüreğim düşer dara
Sarmakla tükenmiyor her yanım bere yara
Nefsime gem vurayım, feymanı ver Allah'ım
Hayatımın son demi azdır vuslata çağrı
Koşsam yaradanıma açar mı bana bağrı
İnsanlık raydan çıktı Dünya nâr oldu gayrı
Neslime dem olayım, fermanı ver Allah'ım...
Mayıs 2017.
Nâr..............Ateş,od,cehennem
Feyman....... Ahlakta olgunluğu amaçlama, iyi ahlaka yönelme.
Dem.............Soluk,nefes,zaman
Vuslat...........Kavuşma
Ecr...............İyilik, mükâfât, Allah'ın râzı olduğu işleri yapanlara verdiği sevâb.
Ram olmak....Boyun eğmek,itaat etmek
Bülent Arkan
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Vesair'im
VESAİR/İM
Sanmayın ki ben şairim
Asıl değil vesair/im
Sözcü olmaya dairim
Sütre ardında gezerim
Tekaütüm işim yoktur
Görünüşe karnım toktur
Aç kalsam da sırtım pektir
Eleğimle sır süzerim
Makbul olan sözün özü
Tasvip etmem kötü sözü
Hanemizi yakan közü
Ayak altında ezerim
Taklit söze meğil vermem
Söz benimdir elden dermem
Kuru çağıl duvar örmem
Yürek söyler ben yazarım
Fazla şiir okumadım
Okuyarak dokumadım
Taş fırında bekimedim
Yürek terimden sızarım
Yazmayınca dağılırım
Nefes yetmez boğulurum
Sanmayın ki sağılırım
Odun kesen kör hızarım
Baktığında görmeyene
Nedendiri sormayana
Özde akıl yormayana
Ne yazık ki çok kızarım
Amatörce döktürürüm
Ara sıra sektiririm
Okuyanı bıktırırım
Bu yüzdendir pek bizarım
Bilali'yim serttir sözüm
Gördüğüne yanar özüm
Kan ağlasa iki gözüm
Dosta söyleyip üzerim...
09.11.2018.Bülent ARKAN
ohh be en zoru kendimi yazmakmış.
Bülent Arkan
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Vesselam
İlgi odağı olmak
Zor durumdan kurtulmak
Çıkar sağlamak
Kolay sıyrılmak
Gündem olmak
Rakibini altetmek
Zor zanaattır
Ustalık zeka kurgu ister
Boyundan büyükse yırtılır astar
Açığa çıkar
Herkes söyleyemez
Akılsızlar beceremez
Şeytana dil olmaktır
En büyük günahtır
Ayıptır
Zor anların sığınağı
Yürekte yılan
Şeytan nefsin barınağı
Yalandır yalan
Kötü huydur vesselam...
Bülent Arkan
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Vicdandır Kem Güce Engel
Çığlıklarla sarsıldı yine Türkiye
Bu deprem başka deprem
Vicdanlar enkaz altında
Fay kırığından yavrum ölmesini duyardık sık sık
Bu defa magmadan yükseldi feryad
Annem ölmesin avazıyla sarsıldık
Sarsıntı öyle şiddetliydi ki
Gözlerimiz sırılsıklam
Öylece donakaldık
Bu nasıl bir travmadır böyle
O evlat nasıl yaşar ki bundan böyle
Aklım almıyor
Vicdanım delik deşik
Yürek yangınım kontrol dışı
İnsanlığın hitamına ramak kaladayız
Bu yolun sonundaki en son eşik
İşte tam da oradayız
Ey insan oğlu
Gerile bu eşikten
En başa dön tezelden
Titre ve kendine gel
Vicdanı besle ve büyüt beşikten
Vicdandır kem güce engel...
23.08.2019
Bülent Arkan
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Vururum Amerika
VURURUM AMERİKA
Dost görünüp düşmanca tuzaklar kurmaktasın
Yüz yüze gelemezken arkadan vurmaktasın
Şu haline bak hele terörle kundaktasın
El tetikte karşında dururum Amerika
Al götür uşağını vururum Amerika
Toplama ordu kurup bana meydan okuma
Teröristle birliksen hedefsindir okuma
Her şey ayan beyanken kara dedin akıma
El tetikte karşında dururum Amerika
Al götür uşağını vururum Amerika
Yaptığın oyun ayan hatan binleri aştı
Teröristle bir olan haline dünya şaştı
Bölge senin yüzünden közlü ateşe düştü
El tetikte karşında dururum Amerika
Al götür uşağını vururum Amerika
Uzanan zeytin dalı sırtınızda şaklandı
Türkün gücünü gören dehlizlere saklandı
Mehmetçik sayesinde koca dağlar aklandı
El tetikte karşında dururum Amerika
Al götür uşağını vururum Amerika
Ziyan ettin kendini şanın yerde sürünür
Bayrağın teröristin ellerinde görünür
İnsan utanmasa da bu durumdan erinir
El tetikte karşında dururum Amerika
Al götür uşağını vururum Amerika
Her gün zılgıt yiyorsun düştüğün şu hale bak
Tehdit eden tavrınız canımıza etti tak
Allahın yardımıyla tezahür edecek hak
El tetikte karşında dururum Amerika
Al götür uşağını vururum Amerika...
Ocak 2018. Bülent ARKAN

Bülent Arkan
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Vuslat
Sana selam getirdim, erenler otağından
Hatıralar topladım ovasından dağından
Elimdeki çiçekler yüreğimin bağından
Adın çağlar dilimde dökülür dudağımdan
Öyle bakma bir tanem kendimden geçiyorum
Sana kavuşmak için ya sabır çekiyorum
Gözlerinden müjgana bir damla yaş akmasın
O buğulu gözlerin bana mahsun bakmasın
Manidar bakışların yüreğimi yakmasın
Sol yanımda yerin var hiç aklından çıkmasın
Öyle bakma bir tanem kendimden geçiyorum
Sana kavuşmak için ya sabır çekiyorum
Menbağımdan akarak yol aldım sana doğru
Engelleri aşarken çürüttüm kara bağrı
Yüreğim söz dinlemez avazı aşka çağrı
İnan ki çok yorgunum solumda müzmin ağrı
Öyle bakma bir tanem kendimden geçiyorum
Sana kavuşmak için ya sabır çekiyorum
Nefsimi yuğmak için yıllar yılı uğraştım
Yuvasız kuşlar gibi dağlar bayırlar aştım
Kabıma sığamadım dolu bendimden taştım
Vuslata ermek için koşup sana ulaştım
Öyle bakma bir tanem kendimden geçiyorum
Sana kavuşmak için ya sabır çekiyorum...
Nisan 2016 Bülent ARKAN
Dost kalemler;
Sevdanın çöllerinde meçhule gider yolum
Boşa koysan dolmaz sırrın deryasında dolum
Kalmadı takat tutmaz ne ayağım ne kolum
Aşkın taçlanmış hali ki mabedidir solum
Öyle bakma bir tanem, kendimden geçiyorum
Sana kavuşmak için, ya sabır çekiyorum................Bülent Baysal
Vuslata gün saymakla bir ömür geçirsem de
Yandıkça şu gönlüme kızgın lav içirsem de
Her selam göç katarı sana kuş uçursam da
Sanma deli divane aklımı kaçırsam da
Öyle bakma bir tanem, kendimden geçiyorum
Sana kavuşmak için, ya sabır çekiyorum... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
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Hislerim can bulmuştu tutunca ellerinden
Savruldum bir köşeye sevdanın yellerinden
Sana besteler yaptım gönlümün tellerinden
Taştı coşkun ırmağım aşkının sellerinden
Öyle bakma bir tanem, kendimden geçiyorum
Sana kavuşmak için, ya sabır çekiyorum... Kemal Bölükbaşı

Belli ki çok sevmişim seni oldum olası
Senin ıtrınla dolu şu gönlümün doğası
Gözümdeki bu yaşlar o günün hatırası
Nasıl mümkün olacak senden sana varması
Öyle bakma bir tanem kendimden geçiyorum
Sana kavuşmak için ya sabır çekiyorum.........Yüksel Nimet Apel
Bülent Arkan
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Yakarış
YAKARIŞ
Ey yüce Allah'ım
Ne zaman gökyüzüne baksam
Derinliğini
Yüksekliğini
Yüceliğini
Ululuğunu
Koruyuculuğunu
Doyuruculuğunu
Azametini
Kerametini
Görür
Seni düşünürüm
Güneşin sıcağında gazabını
Işığında kitabını
Yıldızlarda hitabını
Terazide nizamını
Bulutlarda rahmetini
Ayda siluetini
Kara delikte akıbetimizi
Hisseder
Seni düşünürüm
Gezegenlerinden tavafı
Sonsuzluğundan darı bekayı
Atmosferinden sığınmayı
Hissederim
Ne zaman toprağa baksam
Bitkilerde rengini
Doğada ahengini
Yaşarım
Yüreğimle hissetmeyi
Aklımla düşünmeyi
Gözümle görmeyi
Kulağımla duymayı
Bana bahşettiğin için
Doğruyu yanlışı
Allah'a yönelişin yolunu
Yönelenin sonunu
Müjdelediğin
Kutsal kitabını rehber edinir
Sana sığınırım
Beni ailemi ve bütün inananları emin
Yaşantımızda mümin
Darı bekada hamim
Olmayı nasip eyle Allah'ım
Amin amin amin....
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Temmuz 2019 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Yanarım
Sırrına ermeden ömür tükendi
Yarını düşlerken düne yanarım
Nefesim daralır damar tıkandı
Kabına sığmayan cana yanarım
Dumana değiştim onca nefesi
O yüzden muzdarip göğüs kafesi
Pes etmek bilmiyor gönül efesi
Pıhtılaşıp çöken kana yanarım...
Bülent Arkan
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Yanarım.2
Vaktin kıymetini çok geç anladım
Geri dönülmeyen düne yanarım
Geleceğe dair çok şey dinledim
Ukba'ya pervasız güne yanarım
Yalan galip gelir tüm asıllara
Kötü örnek çoktur genç nesillere
Özenti büyüyor yoz asillere
Özünü kaybetmiş üne yanarım
Sırılsıklam aşık özenti üne
Plastik elyaflar asalak yüne
Derdimiz bir iken ulaştı bine
Canlara kasteden kine yanarım
Yaradan göstermiş en doğru yolu
Sahte müderrisler şaşırtır kulu
Toplumu katleden hançerdir dili
Toprağa dökülen kana yanarım
Gidişat elemli istikbal kara
Bu yüzden yüreğim düşüyor dara
Bebek ölümleri göğsümde yara
Beşikte sonlanan cana yanarım...
Bülent Arkan
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Yaprağın Hüznü
Sonuna kadar dirensede yaprak
Bir rüzgar yaprağın sonu olacak
Avuç açmış onu bekleyen toprak
Toprağın bağrındalar kucak kucak
Sonbaharın hüznü çökmüş yaprağa
Direnç kırılmış, düşecek toprağa
Çürük yaprak, dönüşecek toprağa
Vitamin olacak, yeni yaprağa...
Ekim 2015
Bülent Arkan
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Yar/ı
YAR/I
Beraber geçersin onlarca yar'ı
Düzlükte bırakır yolunu yarı
Hiç kimse istemez böyle bir yar'ı
Yol ayrımı olur kısa gün kar'ı
Mayıs 2018 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Yaradan Kucağında
Karakışın en çetin çetrefilli gününde
Üç beş odun kalmıştı ocağının önünde
Kadıncağız diz çöktü ocağın en dibinde
Karnı burnunda gebe yükte ise ağırdı
Vadideki derede bey odun arıyordu
Fırtınanın şarkısı yükseldi avaz avaz
Kristal ağaçları süsledi kuru ayaz
Avazla raksa daldı yerden savrulan tane
Kapı altından girdi soğuk denilen nane
Ateşi üşütmüştü igloya döndü hane
Nefesi kokan kurtlar ulu orta seslendi
Korkuya düşen kadın çokça endişelendi
Analık işgüdüsü çökmüştü yüreğine
Bebek tekmeleriyle girmişti süreğine
Tekmenin şiddetiyle sarsılmıştı aniden
Her tekme yiyişinde irkilmişti yeniden
Bebeğinin babası evine dönmemişti
Endişeliydi ama umudu sönmemişti
Yeniden yakmak için buz tutan alevleri
Uzanarak kavradı titreyen idareyi
Yeni tekmeler yedi sabırsız bebeğinden
Duvardaki kazanı indirdi çivisinden
Kar doldurdu kazana eğilip pencereden
Omuzda odunuyla yola düşmüştü adam
Göz gözü görmüyordu şiddetli fırtınadan
Umudu yitirmeden sığındı mağaraya
Buz tutan elleriyle yalvardı Yaradan'a
Son iki odununu yakmıştı körpe ana
Alev ulaşmıyordu karla dolu kazana
Sancılar sıklaşmıştı ısınmamıştı suyu
Dayanılmaz acıyla feryadla doğdu soyu
Makası köze tutup kesmişti göbeğini
Yarı ılımış karla yıkadı bebeğini
Ağladı kış bebeği sızladı yalnız kadın
Yorgunluktan sızdılar vakit sabaha yakın
Kapının mandalına basıldı gün doğumu
Koca teşrif etmişti kucağında odunu
Kadın kanatlarıyla sarmıştı çocuğunu
Çoktan unutulmuştu hane içi yorgunluk
Mutluluğa dönüştü anadaki kırgınlık
Odunlar kucağında sarmaş dolaş kaldılar
Ana baba aşkıyla yavruyu kokladılar
Kadın sitemli sözle seslendi kocasına
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Yalnız bıraktın dedi bu ıssız barakada
Tebessüm etti baba el sürdü yanağına
Sevecence seslendi sevgili karısına
Sen yalnız değildin ki Allah vardı yanında
Sen en emin eldeydin
YARADAN KUCAĞINDA....
18. 10.2015
Bülent Arkan
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Yaren'e
YAREN'E
Düşün düşün bu iş nereye kadar
Kendini bu kadar horlama yaren
Kulağın pür dikkat gözlerin radar
Boş yere aklını zorlama yaren
Bilirim yüreğin yangın yeridir
Yangınlar söndüren gönül eridir
Sözünün hedefi kalın deridir
Yakma yüreğini korlama yaren
Gönül dağarcığın kaynamış pişmiş
Boşa mı yanmışsın bu nasıl işmiş
Yüzüne çilenin izleri düşmüş
Gidişata bırak arlama yaren
Anlayana sinek saz olur derler
Görse de faydasız ufuksuz körler
Haklı çıkmak için hışımla gürler
Sesini kulakta derleme yaren
Onları azdıran nefs ile para
O yüzden olmalı yürekte yara
Tezeği tartarken aranmaz dara
Eksik oldu diye parlama yaren
Şöyle çevreye bak kim kime yakın
Eğilip bükülme net tavır takın
Kendin bilmeyene acıma sakın
Her düşene hemen fırlama yaren
Bırak inceldiği yerinden kopsun
Kimi Hakka kimi paraya tapsın
Ana yol dururken yan yola sapsın
Düşsün ateşlere karlama yaren...
Mayıs 2018 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Yarım Kalan Şiir
Kelimeler coşuyor, şu gönlümün telinde
O sözcükler ki öksüz, söylenmeyen dizeler
Cesaretsiz yüreğim, ödlek mürekkebim de
Bende yoksa cesaret, mürekkepte ne gezer
Koptu gönül tellerim, yedeği yok elimde
Benim maharetlerim, gönül telimmiş meğer
Cesaretin tortusu, kalmıştı yüreğimde
Kuş olup uçup gitti, heceler, kelimeler
Mürekkebinden mahrum, kalem kaldı elimde
Unuttum dizeleri, edemiyorum ezber
Sözcükler mahsur kaldı, tutuklandı dilimde
Şiirim yarım kaldı, ilhamdan yok bir eser...
ocak 2016
Bülent Arkan
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Yazdım
Hayat yolu taşlı tarla
Saçlar ağarmadı karla
Göçeceğiz büyük sırla
Şeytan nefs'e kanıp bezdim
Mal mülk için ettim gayret
Geri baktım dedim hayret
Sanmıştım ki zaman hoyrat
Eski dem'i anıp ezdim
Geçmiş dem'e göz atarak
Dertlerime dert katarak
Çırpındıkça tez batarak
Kor ateşte yanıp kızdım
Han yolunda seke seke
İnci gerdan döke döke
Bülbül idim oldum saka
Yolum doğru sanıp gezdim
Göle maya çalmış gibi
Derin suya dalmış gibi
Söz söyledim olmuş gibi
Şeytanımı yenip sezdim
Herkes ettiğini bulur
Bata çıka yolun alır
Ümit ettim izim kalır
Suya divit banıp yazdım...
Bülent Arkan
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Yazmasan Bir Türlü, Yazsan Bir Türlü
Bilemem dünyanın sonu nereye
Çakallar dadanmış girmiş haneye
Masumlar çaresiz sinmiş köşeye
Görmesem bir türlü, görsem bir türlü
Zalimler mazluma bombalar atar
Sorun üç beş değil dert katar katar
Soysuzluk revaçta hainlik yapar
Bilmesem bir türlü, bilsem bir türlü
Gerçekçi bakarsan insanlık ölmüş
Bir hiçlik uğruna ocaklar sönmüş
Kahpe hain kaçmış düşmana sinmiş
Bıraksan bir türlü, tutsan bir türlü
Gammazlık hainlik tavana vurmuş
Umurunda değil vatanmış, soymuş
Alışkanlık elde vazgeçmez huymuş
Gürlesen bir türlü, essen bir türlü
Ahlak namus yitik haya kalmamış
Ataya dedeye saygı duymamış
Karnı doymuş ama gözü doymamış
Okşasan bir türlü, dövsen bir türlü
Doğruya dürüste hasret kalmışız
Bize sunulanı seyre dalmışız
Buğday ektik sanıp sapa kalmışız
Toplasan bir türlü, saçsan bir türlü
Ne bir zorluk görmüş, ne iş'te pişmiş
Haram helal bilmez, ne bulsa yemiş
Nefsine uygunsa, doğrudur demiş
Yazmasan bir türlü, yazsan bir türlü...
Mayıs 2017.
Bülent Arkan
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Yeni İstanbul
İstanbulu gezdim üç gün üç gece
Bin yılın anısı bir bir canlandı
Her taşın üstünde binlerce hece
Ceddimden utandım, yüzüm allandı
İstanbulu gezmek geçmişle bağdı
Gözümün yerine bulut ağladı
Baktığım her yerde bir tarih vardı
Atamı düşündüm, aklım zorlandı
Bastığım yerlerden ne canlar geçmiş
Yüzlerce yıl önce kim neler etmiş
Vatanı uğruna kim ömrün vermiş
Göz karam büyüdü, akı kanlandı
Tıkanmış olmalı kan damarları
Köstebek yuvası deniz altları
İçinden salmışlar marmarayları
Yolculuk ederken, beynim sulandı
Ayaklar dikilmiş iki yakadan
İnciler bağlanmış parlıyor gerdan
Tokalaşır gibi her iki meydan
Yüreğim kabardı, gönlüm harlandı
Bütün haşmetinle cansın İstanbul
Sevene en güzel yarsın İstanbul
Bakıp gören göze kârsın İstanbul
Sen oldun ilhamım, dilim ballandı...
Kasım 2016. Bülent ARKAN
Dost kalemler
İstanbul aşktır şairin ilham kaynağı
Üstüne kurulmuş ceddin o kutlu otağı
Ebu Eyüp El Ensar gibi bir zat yatağı
Fatihin avlusundan bir çağ dallandı.........Bülent BAYSAL
Mavisi bir başka, alı bir başka
Kartal'dan girince düşersin aşka
Kalsaydın az daha birkaç gün keşke
Harem'den ıslak bir mendil sallanır... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA
Bülent Arkan
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Yeter
Yeter diyorum artık, çok acıttın canımı
Sabrım taşırıyorsun, dökeceğiz kanını
Düşmanlar çevirsede,yurdun her bir yanını
Mehmedim süngü taktı, kırıyor kafasını
Mazeret bitti artık, herkes alsın safını
Yasımız sona ersin,düşman tutsun yasını
Kınından çıktı kılıç, silmeliyiz pasını
Mehmedim süngü taktı,kırıyor kafasını
Arş-ı alaya çıktı, şu senin zulümlerin
Sonu hüsran olacak, şu kahpe hainlerin
Yas tutmana az kaldı,hazır mı manilerin
Mehmedim süngü taktı, kırıyor kafasını
Birlik olmuş seninle, rus, ermeni, acem'i
Amerikan uşağı, seni hain acemi
Dünümü hatırlarım,başta Çanakkale'mi
Mehmedim süngü taktı, kırıyor kafasını...
Şubat 2016
Bu şiir...7+7 = 14 hece kalıbı ile yazılmıştır.
Dost kalemler
Dursun dökülen kanlar,sınamayın milleti
Masumların canıyla,beslenen tüm illeti
Süngü takar oynatır,zalimi türk milleti
Uyan miletim uyan,bitsin terör illeti...Ender SELVİ
'Yeter! ' sözü boşuna, söylenmiyor bilmeli
Ölecekse 'tek' Mehmet, vatan için ölmeli! Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Bülent Arkan
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Yıldızını göreceksin
YILDIZINI GÖRECEKSİN
Çok mu bunaldın
İçin mi daraldı
Umutsuz mu kaldın
Benzin mi sarardı
Demek ki yalnızsın
O halde geceyi bekle
Kaybolsun ışığın
En karanlık yere git
Gökyüzüne bak
Yıldızlar gibi sağa sola ak
Bir oraya bir buraya savrul
Seni arasın aşığın
Sonra gözlerini kapat
Gözlerin açıkmış gibi düşün
Tekrar görmeye çalış
Ne görüyorsun
En son gördüğün ışığı
işte o ışık var ya
Senin ışığın
Gözlerini açma sakın
Son ışığınla aşığına koş
Ve ona de ki
-Ben kendimi yalnız hissetmiştim
-Bu yüzden de kahrolmuştum
-Meğerse yanılmışım
-Milyonlarca yıldır yalnız olan yıldızlar gördüm
-Sana bir armağanım var
De ve sus
Aşığın merak etsin
Konuşma
Israrını bekle
Ve aç gözlerini
Aşığının gözlerine bak
Ne mi göreceksin
En son gördüğünü
Yalnızlığını gidereni
Aşığında ışığını göreceksin
Yıldızını göreceksin...
Bülent Arkan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yine Yangınlardayım
Yine yangınlardayım içim daraldı inan
Millet sanki enayi kandıran kandırana
Bıktık usandık artık sınırsız dolu ekran
Birbirini yiyerek sindiren sindirene
Evimizin içinde her dem aynı simalar
Sözleri çok tutarsız niteliksiz imalar
Gayesini sorarsan cebe dolan nemalar
Sanal alemde çarkı döndüren döndürene
Ekranda yer alamaz siyasette yansızlar
Tercih edilenlerdir meslekte vizyonsuzlar
Yalanlar gırla gider atmasyonda sonsuzlaz
Siyaseti mum gibi söndüren söndürene
Ağızları torbasız büzülmez hiç birisi
Konuşanı bastırır nefesin en irisi
Öyle kalınlaşmış ki kızarmıyor derisi
Çıkınını silmece dolduran doldurana
Hep birden konuşurlar mikrofonlar isyanda
Konular darmadağın hesi başka meyanda
Kimseye faydası yok seyredenler ziyanda
Sözün üstüne sözü bindiren bindirene
Hiç önünden yiyen yok gözü karşı tabakta
Rakibi leb demeden diller karşı atakta
Eller havada gezer dilleriyse kötekte
Karşıdaki tabağa bandıran bandırana
Karşıdaki tabağa bandıran bandırana...
Bülent Arkan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yiyorum Kederimi
YİYORUM KEDERİMİ
Zerrenin zerresiyim şu kocaman cihanda
Merak edip tartmadım dünyada ederimi
Çıkışa koşuyorum iki kapılı handa
Yüreğimin içinde sindirdim kaderimi
Hayallerim uğruna intihar etmiş ömür
Hancı nizamiyesi yolcuya vermiş emir
Yolculuğun gemisi limana atmış demir
Mevta nefs-i emmarem bulmuşum hederimi
Elbet benim de çoktur nefse yenik düşüşüm
İstemeden de olsa yaş tahtaya basışım
Mutluluk kaynağımdır şeytanla bağ kesişim
Keyfime dürüm yapıp yiyorum kederimi...
04.11.2018...BÜLENT ARKAN
Bülent Arkan
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Yoksun Bugün
Gülüşün gülistandır, gönlümün güzel süsü
Ay yüzlümün bülbülü, figan eyledi bugün
Cemalin gösteriyor, yüreğinin büyüsü
Misk-i amberin arar, g/özüm seğirdi bugün
Bir süre ayrılığın, yakar cismi canımı
Yanımda değilsin ya, sinem tarumar bugün
Gönlüm yad ile meşgul, arıyor cananımı
Işığından mahrumum, g/özüm manidar bugün
Sıdk ile ayrı düşse, can gönül sevdasından
Bülbüller göçe uçar, dergahım mahzun bugün
Ayrı düşmüş canandan, yoksundur yoldaşından
Cismi cananım yoktur, can y/ardan yoksun bugün...
Şubat 2013.. Bülent ARKAN
Dost kalemler
Ne koklanan gülleri, ne aldığım nefesi
Yaşanmamış saydım ben sensiz geçen günleri
Beni sana bağlayan ruhunun güzelliği
Varlığın cennetimdir seninle doğdum bugün......Naime ÖZEREN
Aşk sarılınca güzel, gül bülbül ile güzel
Açmayınca gonca gül, yaşamadım say bugün
Ayrılık yoktu evvel, hayat seninle güzel
Gel artık sevdiğine, gülüşün eksik bugün.......Vahit Varol
Bülent Arkan
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Yollar
İnişli çıkışlı
Kenarları yeşil nakışlı
Kimi karanlık, kimi ışıklı
Bazen kavuşturan
Bazen ayıran
Kimine arabalı, kimine yayan
Kiminin asvalttır demi
Kimi deniz üstünde gemi
Ray üstüne dizmişler
Katar katar treni
Kimi yolcu ayakta
Kimi yolcu yatakta
Bazen eyer üstü kıratlı
Yollar adım başı sapaklı
Bazen gök yüzünde kanatlı
Gök konuksal avratlı
Ah o yollar yok mu o yollar
Bazen kucak, bazen tuzak
Ahmet'e yakın, Mehmet'e uzak
İşte o yollar
Üstlerinde gezdirir
Birisini bezdirir
Birisini azdırır
Bana mı
Şiir yazdırır...
OCAK 2017...Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Yorgun
YORGUN
Gözlerim mahrun şimdi cağlayan ırmağından
İçine hüzün doldu ark yorgun savak yorgun
İnciler düşmez oldu süzülen pınarından
Temelden sarsılıyor bark yorgun revak yorgun
Gönül çağına esir ırar sevdiklerinden
Birlikte olmak ister el yorgun ayak yorgun
Hasretlik kol geziyor çağlar iliklerimden
Kulağım dost sesinde dil yorgun duyak yorgun
Soğuğa yenik çiçek bahar sönük geçiyor
Buluta yenik güneş dağ yorgun koyak yorgun
Dilim lal oldu artık tadı buruk seziyor
Dizelerim özensiz bağ yorgun uyak yorgun
Unutkanlık başladı, hafıza yer tutmuyor
Rafları dolup taştı us yorgun siyak yorgun
Gecelerim ızdırap ne yapsam kar etmiyor
Gündüz gece farkı yok kas yorgun ayak yorgun...
Nisan 2016.Bülent ARKAN
Dost kalemler;
Öpmedi yaban eli eteğinden tutmadı
Ekvatoru dolandı kan yorgun, damar yorgun
Kem sözü unuttu da sevgiyi unutmadı
İçinde sakladığı söz yorgun, zaman yorgun... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA
İnadına dünyaya,kazık çakarım amma
Gök kubbeyi tutacak,bez yorgun direk yorgun
Ben nasıl doldurayım,gam yükünü kervana
Kusurum günahım yok,kol yorgun kürek yorgun-İbrahim Kurt
Akmaz oldu dereler, mavide rengim solgun
Sanma ki bahar yaşar bu yürek, güze yorgun
Yagmurları kıskanır, gözlerim ondan dolgun
Ben benden geçtim ama şu beden benden yorgun....Bülent BAYSAL
Demir aldım çaresiz,son dediğim limandan
Kader yine peşimde,düşmediki yakamdan
Yine kırdı dümeni,etti beni rotamdan
Hayallerim yorulmuş,umut yorgun,ben yorgun....Mahmut M. Özdemi
Bülent Arkan
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Yoruldum
Her şey öyle sıradan ki ati mazinin tekrarı
Gözlemekten çok yoruldum her yer gafletin nektarı...
Bülent Arkan
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Yoruyor
YORUYOR
İnsanı mahveden çizgiyi geçmek
Bilmeden gaflete düşmek yoruyor
Boşuna gayrettir mevsimsiz açmak
Soğukta donarak pişmek yoruyor
Zannetme ki insan işten yorulur
Zanneder ki dünya ondan sorulur
Boz bulanık akar sonra durulur
Güzergahta bendi aşmak yoruyor
Uzun lafa gerek var mıdır bilmem
Aynı yoldan geçtim ahvale gülmem
Şeytan ninnisiyle uykuya dalmam
Gecede gündüzü eşmek yoruyor
Dizeler hayattan bir estantane
Züğürt tesellisi şeytan bahane
Nefs'e gem vurursan herşey şahane
Nefsimin peşinden koşmak yoruyor...
03.01.2019. Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Yüce'sin
Altı günde gökleri tüm evreni yarattın
Alemlerin Rabb'isin nur ağdıran Yüce'sin
Gündüzü kovalayan karanlığı ürettin
Güneş Ay ve yıldıza baş eğdiren Yüce'sin
Güneşe aydınlığı aya nuru yükledin
Saman yolu aksında yıldızlar sürükledin
Nice alem yaratıp milyarca tür ekledin
Kundaktaki bebeğe süt sağdıran Yüce'sin
Denizlerden karadan gökte buhar toplayıp
Bulutların içinde zerrecikler saklayıp
Bulutu çarpıştırıp yıldırımlar ekleyip
Canlı hayat iksiri su yağdıran Yüce'sin
Varlığın inkâr etmek hangi akla hizmettir
Yarattığın her bir şey bizim için nimettir
Bizlerden istediğin varlığına hürmettir
Bir hücrenin içine bin sığdıran Yüce'sin...
Bu şiir kainatın yaratılışı ile ilgili ayetlerden esinlenilerek yazılmıştır.
Bülent Arkan
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Yük Çekmiyor Dizlerim
Ömrümün ilk demiydi mazide bıraktığım
Sonbaharda maziyi arar oldu gözlerim
Deli çaylar gibiydi boz bulanık aktığım
Yaprak döküyor ömür gazel doldu izlerim
Alnımdaki çizgiler sıra sıra eklenir
Çizgilerde kayboldu en değerli hazlarım
Bu yolculuk molasız sanmayın ki beklenir
Şikâyet edemem ki kendimedir nazlarım
Ne de çabuk geçiyor bu dünya rüya gibi
Kışıma ramak kala ilkbaharı özlerim
Akıntıya kapıldım dönüş yok siya gibi
Sandalım alabora yük çekmiyor dizlerim...
Bülent Arkan
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Yüreğil
YÜREĞİL
Söğütten yol alıp gelmiş dedemiz
Oğuzlardan ilham almış Yüreğil
Bu günlere gebe kalmış ebemiz
Yeni nesle ışık olmuş Yüreğil
Ertuğrul Gazinin öz torunları
Kökünden halletmiş tüm sorunları
Düşünüp ezelden giz yarınları
Toprağa kökünü salmış Yüreğil
İnsanlık timsali nesil yetişmiş
Ayrılık bilmemiş hakk'ça bitişmiş
Her şey haktan deyip öyle yatışmış
Peteği dolduran balmış Yüreğil
Balaya helalden sütün sağarmış
Çalışır çabalar ürün yığarmış
Hak hukuk adalet özde değermiş
Bu yüzden ayakta kalmış Yüreğil
Yokluklar kıtlıklar görmüş geçirmiş
İlim yapanları köyden göçürmüş
Hakk'a dua edip şerbet içirmiş
İlim irfan üzre kulmuş Yüreğil
Kimseyi arkadan asla vurmamış
Muhtaç olanlara kimlik sormamış
Sağ eli verirken solu görmemiş
Bu yüzden nimetle dolmuş Yüreğil
Dünyada tek olan adeti vardır
Ne kadar verirse o kadar kardır
Her şeyden öncesi Hakk'ına yardır
Her demde doğruyu bulmuş Yüreğil
Çoluğu çocuğu hasretlik çekmiş
Bilim adamları bağrından çıkmış
Dünya genelinde cehalet yıkmış
Eğitip donatıp salmış Yüreğil
İşte o köy var ya benim köyümdür
Hanemin kaynağı aşım suyumdur
Aslına ram olmak benim huyumdur
Dosdoğru gidilen yolmuş Yüreğil...
HAZİRAN 2018.Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Yüreğil Köyü
Bindörtyüzelli'lerde göçüp oğuz boyundan
Anadoluya gelmiş öz Türk'lüğün soyundan
Yörük imiş aslımız sürüleri koyundan
Yüreğil köyüdür aslımız can damarımız
Oğuzdan gelip yörük temel atmış köyüme
Alimler yetiştirmiş ışık saçmış çevreme
Millete hizmet için her birisi her yerde
Yüreğil köyüdür aslımız, can damarımız
Dağı, ovası, yaylaları her şeyi başka,
Bağı, bahçeleri işlenir azimle aşkla
Köyümün tarihi temizdir söylenmez keşke
Yüreğil köyüdür aslımız, can damarımız
Türklük sevdası yoğrulu Yüreğil'in özü,
Yüreğil'dedir çevredeki herkesin gözü,
Mertliktir mayamız,yiğitçe söyleriz sözü
Yüreğil köyüdür aslımız, can damarımız
Oyumca çevresinde yayılır yaylaları
Vadilere inince gonca üzüm bağları
Dört yanına dizili sarp ve yüce dağları
Yüreğil köyüdür aslımız, can damarımız
Namı değer yeşillik güzel Bekirtepesi
Güzel sesli kekliğin duyuluyor neşesi
Temiz güzel havası dolduruyor nefesi
Yüreğil köyüdür aslımız, can damarımız
Ayakların altında yemyeşildir ovası
Üzümü şırasıyla dolar pekmez kovası
Yiğit insanlarının alnındadır aynası
Yüreğil köyüdür aslımız, can damarımız
Yüreğil'de insanlar işle güçle yoğrulur
Kızlar ile evlerde halı kilim dokunur
Gece sohbeti ile gam-ı keder yok olur
Yüreğil köyüdür aslımız, can damarımız
Dağlarından suları tilki çayından akar
Yiğidi harman döver ekinin tozu yakar
Güzeldir insanları asla düşünmez çıkar
Yüreğil köyüdür aslımız, can damarımız
Cehaletle savaşa köyümden yön verilmiş
Nice körpe beyinler gurbete gönderilmiş
Körpe beyin azimle kendini yetiştirmiş
Yüreğil köyüdür aslımız, can damarımız
Köyüme elçi gelmiş hocama Ankara'dan
Meclise gönderilmiş duayla arkasından
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Ankara'nın şerefi ilk vekil Hasan Tokcan
Yüreğil köyüdür aslımız, can damarımız
İlim yuvası köyüm, hem de yiğidin hası
Bilekleri bükülmez çokça güçlüdür kası
Yüzlerce alimiyle gurur duyar atası
Yüreğil köyüdür aslımız, can damarımız
13 ocak 2016...Bülent ARKAN
Bu şiir 14 lü hece kalıbıyla yazılmıştır.
YÜREĞİLLİ OLMAK BİR AYRICALIKTIR
Acıpayam ovasına tepeden bakan ilk yerleşimi yamaçlarda olan ama daha sonra
çok azda olsa düzlüklere, verimli topraklara doğru yerleşime açılmış Kuzeyinde
yaylaları,batısında bekir tepesi, güneyinde Acıpayam ovası,doğusunda Sanat kültür ve
medrese eğitimiyle yüz yılladır cevresine ışık saçan Yatağan kasabasının bitişiğinde
bulunan yaklaşık 200 haneli bir köydür benin köyüm. Türkiye genelinde meydana gelen
dejenerasyondan çok az etkilenmiş asla bozulmamış bir köydür Yüreğil köyü, hala çok
özel ve güzel insanlar yaşamaktadır.
1450 yılında 6 hane olarak kurulan köyümüz Oğuz'un 24 kolundan bir tanesi
olup anadolunun çeşitli bölgelerine yerleşmiş 40 ın üzerinde Yüreğil köyü
bulunmaktadır. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Selçuklu Uçbeyi
Ertuğrul Gazi'nin Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde bulunan türbesinde yüreğil kaydı
bulunmaktadır. Milli mücadele döneminde Acıpayam ve havalisinde etkin bir rol alarak
halkın örgütlenmesinde Türk bağımsızlık savaşı boyunca iç ve dış düşmanlara karşı
çalışan ve çarpışan örgütlenmiş sivil ve askeri bir bir güç olan Kuvayı milliye ye destek
sağlanmasında önemli faaliyetlerde bulunan Yüreğillilerin bu faaliyetleri ve bu konuya
öncülük eden (Hasan Hilmi Tokcan) Garbi Karaağaç müftüsü Yüreğilli Hasan efendi
hocanın gösterdiği performans, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından da farkedilmiş,
Atatürk tarafından Çeşitli testlere tabi tutulmak suretiyle (Gönderdiği istihbarat
elemanlarıyla ceşitli vaatlerde bulunmak suretiyle işgal devletleri lehine faaliyetlerde
bulunması teklif edilmiş, bu teklif karşısında şiddetli bir direnç gösteren Hasan efendi
hoca Ankaraya çağrılmış,ancak ne amaçla Ankaraya çağırıldığı bilinmediğinden bu
durum köy halkında bazı endişelere yol açmış, bütün köy halkı köy meydanında
toplanmak suretiyle Hasan efendi hocayı göz yaşlarıyla uğurlamışlardır. Köy halkının
asıl endişesi Atatürk'ün hocaların başını kestirdiği yönünde yayılan yalan ve yanlış
dedikodulardan kaynaklanmıştır. O kadar endişe edilmiştir ki Hasan efendi hocanın dini
kitapları dahi torağa gömülerek ortadan kaldırılmıştır.) vatan hainleriyle gerçek
müslüman ve önderlerin ayırımını iyi yapan Atatürk tarafından güvenilir bir önder
olduğu kanaatine varıldıktan sonra Sivas kongresine davet edilerek katılımı sağlanmış
ve İlk mecliste milletvekilliği görevi ile ödüllendirilmiştir. Bu özellikte ve güzellikte olup
aramızdan ayrılarak hakkın rahmetine kavuşmuş olan tüm geçmişimize Allah'tan
rahmet diliyorum.Allah onlardan razı olsun. Mekanları cennet olsun.
Köyümüzün bir başka özelliği ise 1900 lü yılların başında Acıpayam ve
çevresinde okuma yazma oranının çok düşük olduğu 3-5 kişinin okuma yazma bildiği
bir dönemde ilk olarak 1907 yılında Ali Vehbi hoca ve Hasan Efendi hocanın
gayretleriyle Köy halkı tarafından imece usulüyle köy nüfusunun çok üstünde
talebenin eğitim ve öğretim görebileceği büyüklükte bir okul yapılarak eğitim ve
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öğretime başlanmış olmasıdır.(ilk öğrencileri arasında Rahmetli Hüseyin Cahit Arkan
dedem de bu okuldan mezun olduktan sonra hem arap harfleri hemde latin harfleri
döneminde öğretmenlik yapmış cevre köylerde okul yapımı faaliyetlerine öncülük etmiş
ve eğitim öğretimin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuş, çeşitli dergilerde yazıları
yayımlanmıştır.) Yüreğil köyünde yaşayanların kendi imkanlarıyla yaptıkları bu okulun
çevre köylerdeki öğrencilerin de yoğun ilgisiyle karşılaşması üzerine çevre köylerdede
okul yapımına neden olmuş adete model okul olmuştur.
Gelenek ve göreneklerine oldukça bağlı kalan köyümüzde Yaklaşık 600 yıldır
kurulduğu tarihten buyana uygulanagelen adetleri bulunmaktadır. Bunlardan bir
taneside çörek dağıtımı dolayısıylada toplanması hadisesidir. Dini bayramlarda arefe
günü sabah namazından sonra daha önceden hazırlanmış olan yüz yıllar öncesinde
bişi,cörek,börek olarak dağıtılan günümüzde ise çocukların daha çok rağbet ettiği
çikolata,şekerleme türleri dağıtılmakta, (çocukluğumda çörek derme gününün
dolayısıyla bayramların gelmesini nasıl dört gözle beklediğimi, o çörek kesesini hiç
elimden düşürmediğimi hatırladığımda bu adetin hiç bir zaman bitmemesi gerektiğini ve
bu geleneğin diğer köylerde de yaygınlaştırılması gerektiğini hep düşünmüşümdür.)
Bütün çevre köylerin çocukları en güzel kıyafetlerini geceden hazır etmek suretiyle
sabah ezanından sonra köy meydanında toplanarak hep birlikte çığlıklar atarak çörek
derme faaliyetlerini gerçekleştirmekte, yılın en güzel gününü yaşamış olmanın edası ve
yorgunluğuyla huşu içinde uykuya dalmaktadırlar. Bu ne güzel bir gelenektir böyle,
başka örnekleri varmıdır bilemiyorum. Çörek dağıtmanında en az benim çocukluğumda
çörek dermekle eriştiğim mutluluğu aratmayacak kadar özel ve güzel bir tarafı
olduğundan eminim.
Hala bu gelenek ve göreneklerine sıkı sıkıya bağlı çevresinde en yüksek oranda
okuma yazma, yüksek tahsil ve bilim adamına sahip Yüreğil köyü halkına saygı ve
sevgilerimi sunuyorum.
ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA, GİTMESEKTE, GÖRMESEKTE O KÖY BİZİM
KÖYÜMÜZDÜR.
Oğuz boylarından Yüreğil kolu ve yerleşim yerlerinden bazıları YÜREĞİR
İL İLÇE
Yüreğil
Afyon-Dazkırı
Yüreğil
Afyon-Emirdağ
Üreğil
Ankara-Beypazarı-Uruş
Yüreğil
Ankara (semt adı)
Yüreğil (Menderesboğazı) Balıkesir-Sındırgı
Yeniyüreğil
Bilecik-Bozüyük-Dodurga
Yüreğil
Burdur-Bucak-Kızılkaya
Yeşilköy (Yüreğil)
Burdur-Tefenni
Üreğil
Bursa-Orhangazi
Yüreğil (Yüreyil)
Denizli-Acıpayam
Dilek (Öregel)
Giresun-Şebinkarahisar
Karademir
Giresun-Tirebolu
Yüreğil
Kayseri-Güneşli
Eskiyüreğil (Atikyüreğil)
Kütahya-Köprüören
Oluklu (İregül)
Ordu-Fatsa
Öreğil (Üreğil)
Sivas-Hafik
Büyükyüreğil
Sivas-Şarkışla
Küçükyüreğil
Sivas-Şarkışla
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Bülent Arkan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yüreğim
Yüreğim
Uzun bir yolculuk yaptık seninle
Her demde uzlaştık muhlis yönünle
Ben seni çok sevdim bugün dününle
Sığmadın göğsüme dar mı yüreğim
Gün oldu görmeye yanıp tutuştum
Cemalin göründü sandım kavuştum
Bir bakış baktın ki hemen sıvıştım
Dumanı savrulmuş kor mu yüreğim
Maziden zihnimde dizeler kaldı
Şu mahsun gözlerim seyrine daldı
Sonuç alamadan gidişe saldı
Sormadın ahbap mı yar mı dileğim
Yazarak derdimi anlattım durdum
Binlerce heceden cümleler kurdum
Seni candan sevip kalbimi yordum
Bilinmez ilhamda var mı süreğim...
Haziran 2017.Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Yürü Git Avarına
YÜRÜ GİT AVARINA
Kırmamak adınaydı son demde suskunluğum
Çakal biri çiş yapmış caminin duvarına
Birdenbire kayboldu sedirde miskinliğim
Hiciv yazasım geldi şapşalın davarına
Eceli mi gelmiş ne yine siymiş camiye
Hoşt hoşt dediler diye hav hav etmiş hamiye
Söz etmeden düşündüm şöyle bir kaç saniye
Sabırsız dil dedi ki yürü git avarına...
27.06.2018 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Yüz Yıl Önce Çanakkale'de
Çetin mi çetin bir savaş, Ülkemde Çanakkale'de
Hep birlikte savaştılar, ana, oğul, nine, dede
El ele, kol kolaydılar, saf tutmuşlardı cephede
Bedenler sura dönüştü, cephede Çanakkale'de
Zafer yolu meşakkatli, kahpe düşmanlar hileli
Böyle savaş duymamıştı, milletim kendin bileli
Başarıya uzanan yol, hem çok zor hem de çileli
Kınalı kuzularımız, siperde Çanakkale'de
Yüzbinlerce canavarla, saldırdı boğazımıza
Bütün dünya halay çekmiş, gülmüştü avazımıza
Canla başla sarılmıştık, başlar koyduk davamıza
Dağa taşa tarih yazdık, cephede Çanakkale'de
Düşman denizden saldırıp, karaya dayandığında
Unutulmaz dersler aldı, can verdi Conkbayırında
Şehit kanları sel oldu, toplandı Türk Bayrağında
Bütün dünya dersin aldı, yenildi Çanakkale'de
Başarı hikayesiyle, sonuçlanmıştı cengimiz
Tüm Dünyada arandı da, bulunamadı dengimiz
Toprağımı boyayan kan, Bayrağımdaki rengimiz
Onurla göğe yükseldi, Bayrağım Çanakkale'de
Bu savaşla belirlendi, günümüz geleceğimiz
Kan ve barut kokar hala, denizle Çanakkale'miz
Şehitlere saygı için, nöbette Mehmetçiğimiz
İlelebed gökyüzünde, Bayrağım Çanakkale'de...
Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Nur içinde
yatsınlar,
18.03.2015
Bülent Arkan
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Zaman 1
Zaman ömrün sıvı halidir
Kaynatırsan buharlaşıverir...Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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Zaman 2
ZAMAN 2
Acımasız, kıymetli, koşar uçardır özü
Ebediyet yolunda sonsuz adımdır zaman
Başlangıcı bilinmez yanar erimez közü
Bir saniye öncesi yitik şadımdır zaman
Ona söz geçiremem eritir ederimi
Duyarsız kaldığım an belirler kaderimi
Yiten her gün sonunda artırır kederimi
Maziden yad-i hazin derdi yâdımdır zaman
Ezelden ibret verip ebede yol gösterir
Koşmaktan yorulanlar sedir üstü kestirir
Elden düşmez eleği duvarlara astırır
Geleceğe uzanan itikadımdır zaman
Toprağı eşelesen ne zamanlar dirilir
Maziye ilmek ilmek ince dantel örülür
Yılların yıprattığı nice ören görülür
Eştikçe yüze çıkan minel kadimdir zaman...
31 mayıs 2018 Bülent ARKAN
Ebediyet : Sonu gelmeyen, sonsuzluk.
Şad : Neşeli, sevinçli, mutlu
Minel kadim: Çok evvelden.Eskiden beri.(Osmanlıca'da yazılışı:min-el kadim)
Yad-i hazin :Hüzünlü hatıra
Bülent Arkan
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Zaman ve Mekan
ZAMAN ve MEKAN
Zaman dediğin ne ki bir ömürlük bilmece
Sonsuzluğa akışkan geçmişini silmece
Bulut geçişi gibi sürüklenecek zaman
Kızgın kuma düşecek ağlamaklı gülmece
Ömür denilen kavram birkaç nefeslik bir an
İsrafille Azrail içredir akan zaman
Azrail kucağında sonlanır ömrü sefan
Ruhların hedefinde dört nala yeni mekan
Dünyada bırakılan bedenler çürüyecek
Kokuşan bedenlerde böcekler dürüyecek
Aç gözlü yaratıklar yemeğini yiyecek
Yaratık dışkısında nebatlar büyüyecek
Ruhun işi daha zor sınavda terleyecek
Doktora tezi için mahşerde bekleyecek
Kimisinin cevabı tam takır kuru bakır
Kimisi şakır şakır, kimisi tekleyecek
Kısacık zaman için yakma ebediyeti
Dünyalık boşa kürek nedir ki mahiyeti
Boş işlerle uğraşma hoş olsun nihayeti
Vakti dolu geçenin servettir hidayeti...
Temmuz 2017 Bülent ARKAN
Bülent Arkan
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