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23 Nisan

Türk ve Dünya Çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikle
kutlar, bu haftanın her gününün şenliklerle bayram havasında geçmesini dilerim…

                                23 NİSAN

                            Çocuklar sevinçle kalktı sabahtan,
                            Kutlu bayram armağandı, Ata’dan,
                            Şehit kanıyla atılmıştı, düşman,
                            Seksen yedi yıl önce, yurdumuzdan.

                            Çocuklarla hep birlikte gülelim,
                            Bayraklarla her yerde eğlenelim.
                            Her ırktan dünyanın çocuklarıyla,
                            Bugün bayram, gönülden sevinelim.

                           İlk çocuk bayramı, yirmi üç nisan,
                           Hediye etmiş Atatürk, tek insan,
                           Bugünün küçüğü, yarının genci,
                           Mutluluk, barışa inanan insan.

                            Kutlu bayramı, hep bir kutlayalım,
                            Kin, nefreti, bir kenara atalım.
                            Elde ay yıldız bayrak, kalpte sevgi,
                            Sesimizi, dünyaya duyuralım.

                            Her yıl aynı tarihte, tüm dünyadan,
                            Çocuklar gelecek, her evden, yurttan,
                            Umut, sevgi, habercisi olarak,
                            Dostluklar kurulacak, dört biryandan…

Erdoğan Kırmızıoğlu
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30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun

Altaylardan uzanan Türk göçü destan oldu,
                          Ağustos ayı Türk’ün zaferleriyle doldu,
                          Malazgirt Anadolu’ya ilk geçişti, yoldu,
                          Osman Bey Söğüt’te cihan devletini kurdu.

                                   Otuz Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun,
                                   Türk Milleti tarihin zaferlerle hep dolsun.

                         Anadolu’dan Rumeli’ye akan sel olduk,
                         Varna, Kosova, Mohaç da hep zafere doyduk,
                         Bir ülkü uğruna şehit olmak için doğduk.
                         Zaferlerle üç kıtaya birden hâkim olduk.

                                    Otuz Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun,
                                    Türk Milletinden her bir yerde düşman hep korksun.

                         Osmanlı zayıfladı, fırsat bildi düşmanlar,
                         Biranda yurda askerlerini çıkaranlar,
                         Türk adında bir milleti, birden yok sananlar,
                         Sizlere hep ders olsun, bu kutlanan bayramlar.

                                   Otuz Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun,
                                    Türk Milleti, neslin geçmişle hep gurur duysun.

                         Sakarya, İnönü’de savaştık hiç durmadan,
                         Nefes alınmadı, aziz vatan kurtulmadan,
                         Önde altın saçlı, sert bakışlı, başkumandan,
                         Yaşlı, genç hep bir düşmanı attık yurdumuzdan.

                                    Otuz Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun,
                                    Türk Milleti her yüzyıla damgasını vursun.

                         Bugün ay yıldız sevinçle doğuyor yurduma,
                         Düşmanı, uğratma vatanıma toprağıma,
                         Yarab, tekrar al kan yazdırtma, al bayrağıma,
                         Her zaman Türk Zaferi çınlasın kulağıma.

                                    Otuz Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun,
                                    Türk Milleti, medeniyete açılan yolsun

                                                             Erdoğan KIRMIZIOĞLU
                                                               Tarih Arşt. Şair-Yazar

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Adı Güzel, Kendi Güzel, Ya Hz.Muhammed

Her işe, söze bismillah ile başlayalım.
Bizleri var eden yaratana inanalım.
Başta Allahın resulünü sevip analım.
Gönülde sevgi ile ona selam duralım.

O ki; Allah’ın Resulü, en son peygamberi,
Adı güzel, kendisi güzel ya Hz. Muhammed

Allah onu halife yaratmak istemişti.
O, doğmadan asırlar önce müjdelenmişti.
Kitaplar, peygamberler, âlimler bahsetmişti.
Ondan hep son peygamber diye söz edilmişti.

O ki; Allah’ın Resulü, en son peygamberi,
Adı güzel, kendisi güzel ya Hz. Muhammed

Kutlu doğumunda kâinat bayram etmişti.
Doğumda şeytan hariç, tüm varlık sevinmişti.
Başucunda melekler pervane kesilmişti.
Allah onunla âleme rahmet indirmişti.

O ki; Allah’ın Resulü, en son peygamberi,
Adı güzel, kendisi güzel ya Hz. Muhammed

O doğduğunda dedesi koymuştu ismini.
Annesi Âmine, sevdi Hak Muhammed’ini
Melekler okudu, arşı- alada ismini.
Allah sevindirdi şerefli ailesini.

O ki; Allah’ın Resulü, en son peygamberi,
Adı güzel, kendisi güzel ya Hz. Muhammed

Küçük yaşta, annesiz, babasız yetim kaldı.
Sütanne Suveybe, Halime ona bakardı,
Dedesinin ona özel bir sevgisi vardı.
O’nun olduğu yere hep bereket akardı.

O ki; Allah’ın Resulü, en son peygamberi,
Adı güzel, kendisi güzel ya Hz. Muhammed

Yetimlik Muhammet’te derin izler bıraktı.
Amcası Ebu-Talib ile ticaret yaptı.
O, kavmin cahil adetinden uzak kalmıştı.
Kavmi O’na “ El-Emin “ lakabını takmıştı.

O ki; Allah’ın Resulü, en son peygamberi,
Adı güzel, kendisi güzel ya Hz. Muhammed

Hz. Muhammed ilk Hz. Hatice ile evlendi.
Hıra dağına gider. Hep ibadet ederdi.
Kırk yaşındayken, Rahman’dan O ilk vahiy geldi.
“İkra” sözleri Allah’tan gelen ilk emirdi.
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O ki; Allah’ın Resulü, en son peygamberi,
Adı güzel, kendisi güzel ya Hz. Muhammed

Muhammed’e ilk inanan eşi Hatice’ydi.
Ebu-Bekir, Ali, ilk İslâm’a girenlerdi.
Allah Muhammed’e ayetlerini indirdi.
Kuranla insanlar İslâm’a davet edildi.

O ki; Allah’ın Resulü, en son peygamberi,
Adı güzel, kendisi güzel ya Hz. Muhammed

Kısa zamanda insanlık İslâm’la nurlandı.
Cihan-şümul olan en son hak dini İslâm’dı.
Resul son hutbesini Kâbe’de noktaladı.
İslâm kıyamete kadar ışık olacaktı...

Erdoğan KIRMIZIOĞLU
Tarih Araş.Şair-Yazar
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Akdenizim

Akdeniz de yazlar hep erken başlar,
Birden ısınır deniz, kumsal, taşlar,
Birleşir her yaz mavi-yeşil tonlar,
Mavi güzel denizim, Akdenizim.

Soğuk geçen kış günlerin ardından,
Deniz-sahile koşulur her yandan,
Plajlar insanlarla dolar sabahtan,
Tuzlu, güzel denizim, Akdenizim.

Antalya, Anamur, Mersin, Adana,
Pamuk, zeytin, portakal, muz, yan yana
Toroslar uzanır, biryandan, yana,
 Koylar la güzel deniz, Akdenizim.

Mavi berrak plajlarında, yüzülür,
Gökyüzünde martılar hep süzülür,
Kıyıda her çeşit balık görülür,
Sıcak güzel denizim, Akdenizim

Uçar kuşlar denizin ötesine,
Aşklar hep anlatılır öylesine,
Aşk muhtaçtır gönül tesellisine,
Dalgalan güzel deniz, Akdenizim

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Anavatandan Parçamız, Yavru Vatan Kıbrıs'ımız.

Yıllardır yirmi temmuzda,
                              Kıbrıs'ın her mekânında,
                              Coşulur kutlamalarda,
                              Alınlar ak, toprağında.

                                            Anavatandan parçamız,
                                            Yavru vatan Kıbrıs'ımız

                     Rumlar azmıştı, Kıbrıs'ta,
                     Türk kanı aktı, her yan da,
                     Mehmetçik indi, biranda,
                     Yirmi temmuz  sabahında.

                                            Anavatandan parçamız,
                                            Yavru vatan Kıbrıs'ımız

                             Türk gücü adaya çıktı,
                             Kahramanca hep savaştı,
                             Makaryos korkarak kaçtı,
                             Enosisi hep den yıktı.

                                            Anavatandan parçamız,
                                            Yavru vatan Kıbrıs'ımız

                               Haklı dava hep sürecek,
                               Bir gün sonuca gidecek,
                               Halkının yüzü gülecek,
                               Tüm dünya bunu bilecek.

                                            Anavatandan parçamız,
                                            Yavru vatan Kıbrıs'ımız

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Anılar

Hayat ibarettir, iki kapılı handan,
Geçerken kalacaktır anılar bu yoldan

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Anılar Kalacak Bu Yoldan

Hayat ibarettir, iki kapılı handan,
Geçerken kalacaktır anılar bu yoldan.

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Anılarınla ve Hayalinle Yaşamak

Öyle zor ki ayrılığın ardından,
     Akşamlara, sabahlara,
     Sormak seni
     Öyle zor ki hasretinin ardından,
     Gecelere, gündüzlere,
     Sormak seni
     Öyle zor ki unutulmanın ardından,
     Mevsimlere, yıllara,
     Sormak seni
     Öyle zor ki dört mevsim,
     Sensizliğe dayanmak.
     Gelecekten umutsuz,
     Anılarınla yaşamak.
     Geleceğinden ümitsiz,
     Hayalinle yaşamak.
     Öl! Ölebilirsen hadi!
     Bitsin yaşam denen bu saltanat
     Akşam sensiz, sabah sensiz,
     Gece sensiz, gündüz sensiz,
     Yıllar sensiz, ömür sensiz,
     Ölmek de ne ki!
     Sensizliğin yanında.
                           Hayatta zor olan tek şey,
                           Ebediyen…
                           ANILARINLA ve HAYALİNLE YAŞAMAK…

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Anne

Sevgili annemin ve tüm annelerin “ANNELER GÜNÜ “ nü kutlar, yılın her gününde
annelerimizin anılması dileğiyle ellerinden öper, en derin saygı ve hürmetlerimi
sunarım…

                        Dokuz ay karnında taşıdın beni,
                        Yılda bir gün anmak olur mu? Seni,
                        Doğunca gördüm mavi gözlerini,
                        Dünyalar güzelisin sen hep anne.

                        Şefkati, sevgiyi ilk sende tattım.
                        Çocukken senin kucağında yattım.
                        Ninnilerin ile uykuya daldım.
                        O güleç yüzün ne güzeldi anne.

                        Gençlikti, gün oldu birden bunaldım.
                        Bazen isyan edip, hayattan yıldım.
                        İstemesem de belki, yordum, kırdım
                        Üzdüysem seni, affet beni anne.

                        Her aldığım nefes de seni ansam,
                        Sana hizmet etmek için yaşasam,
                        Bir ömür boyu, sırtımda taşısam,
                        Senin hakkını ödeyemem anne.

                        Her toplum, kültürde aynıdır yerin,
                        Allah katında sevgin olmuş derin,
                        Kurulur arzı-âlemde düşlerin,
                        Cennet ayağın altındadır anne.

                        Bildim bileli, hep dua edersin,
                        Evladını iyi görmek istersin,
                        Çaresiz gönüle umut ekersin,
                        Hep senin duana muhtacım anne.

                        Geçmiş, geleceğe damga vuransın,
                        Ölsen de gözün arkada kalmasın,
                        Dünyada ahiret de tek sen varsın,
                        Sonsuza dek unutmam seni anne...   …

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Antalya'da Yaz Akşamları

Sıcak günün ardından, ufukta güneş batarken,
  Akdeniz den sahile, meltem rüzgarı eserken,
  İskele- rıhtım,  akşam sessizliğe, bürünmüşken,
   Bir başka yaşanır Antalya’da yaz akşamları.

   Hergün akşam,  Konyaaltı- ışık, ışık yanarken,
   Sahilde dalgalar, kıyıya ahenkle vururken,
   Poyraz rüzgarları karadan, hoyratça eserken,
   Aşkı, sevgiyi bütünleştirir, yaz akşamları.

   Akdeniz’in akşamları her gün bir başka olur.
   Boğa çayın yaseminleri mis gibi kokulur,
   Frenk yemişleri yenmek için buzda soğutulur,
   Âşık olma, sevme, zamanıdır yaz akşamları.

   Tophane, Mermerli de ikindi çayı içilir,
    Konyaltı Yedimehmet’e yemeğe gidilir,
    Tahinli piyaz, hibeş yenen yemeğe tat verir,
    Bahçelerde,akasya kokar,yaz akşamlarında,

     Gezinti teknesi falez de koya sokulurken,
     Düden çayı, çağlayan dan denize dökülürken,
     Lara-Karpuz kaldıran önünde balık avlarken,
     Güneşin batışı farklıdır yaz akşamlarında.

      Karaalioğlu park da, gezintiye çıkılır,
      Büyük aşkların, dostlukların temeli atılır,
      Festival korteje sanatçı konuklar katılır,
     Şenliklerle, düğünlerle geçer, yaz akşamları.

      Antalya’da her yazda, yaz yağmuru yağar, geçer,
      Bu yöre yaşanan aşklar da, sevgiliyi seçer,
      Kırmızıoğlu'nun şehre aşkı ruhun da göçer,
      Unutulmaz Antalya’nın güzel yaz akşamları

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Arkadaş! ...

Aşk sahrasına girdim,
Susadım ben arkadaş,
Bülbül gibi, kuş idim,
Ötmez oldum arkadaş,

O aşkları  görerek,
Bir mum yansın istedim,
Kaderde varmış sevmek,
Mutlu olmak istedim...

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Aşk pınarından bir su içmek istedim

Aşkın pınarından bir su içmek istedim.
Seninle bir ömür mutlu olmak istedim

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Aşk ve Sevgi

Yaşamın temeli sevmektir.
                                                   İnsana değer vermektir.
                                                   Kısa geçen hayat yolunda,
                                                   Aşka giden yolu görmektir.

Aşk, sevgi hep insan içindir,
Doğuştan var olan sevgidir.
Bazen gülüş, sevgi, gözyaşı,
Her gönülde yeri gizlidir.

Âşıklar severler delice,
Bir yerden akarlar nehirce,
Mutlu olurlar hep hayatta,
Seven gönüller birleşince.

Âşık olanın,  gözü görmez,
Aklı göktedir, yerde gezmez.
Hayatı hep tozpembe görür,
Sevgili aşk için pes etmez.

Aşk bir oyun, sevgi yaşamdır.
Aşk sevgi yoludur, sabırdır.
Aşkın baharı yazı olmaz,
Gönülde yaşanan zamandır.

        Erdoğan KIRMIZIOĞLU

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Aşkımı Anarım, Biten Yaz Akşamında.

Yaz akşamında, güneş ufukta batarken,
                                  Denizin kokusu, her tarafı sararken,
                                  İskele rıhtımda, genç âşıklar gezerken,
                                  Aşkımı anarım, biten yaz akşamında.

                                  Her gün akşam, ay ışığı denize yansır,
                                  Denizin dalgası, kıyıda ses çıkarır,
                                  Meltem rüzgârları mekânı ferahlatır,
                                  Aşkımı anarım, biten yaz akşamında.

                                  Her akşam okul çıkışı, onu beklerdim.
                                  Eve giden yolda, ona eşlik ederdim.
                                  O, varken hep kendimi mutlu hissederdim.
                                  Aşkımı anarım, biten yaz akşamında.

                                  Seven mesut olmaz dediler, inanmadım.
                                  Ayrılık rüzgârı esti, anlayamadım,
                                  Yaşadığım aşkta, hiç pişmanlık duymadım,
                                  Aşkımı anarım, biten yaz akşamında.

                                  Yaz mevsiminin bitmesini hiç istemem,
                                   İlk aşkım halen beni anar mı, bilemem,
                                   Sevdiğimin yeri kalbimdedir, silemem,
                                   Aşkımı anarım biten yaz akşamında.

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Atam Seni Anıyoruz

Her yıl on kasım da, Anadolu da,
                                         Dünya Türklerinin, hep vicdanında,
                                         Önderi anarız, her bir mekân da.
                                         Atam seni daim, hep anacağız.

                                         Türkleri dünyanın, önderi ettin,
                                         Mazlum milletleri, bir bir dirilttin,
                                         Türkün bayrağını, göklere diktin,
                                         Atam hep izinden,  yürümekteyiz.

                                         Onuncu yıl nutku, tek tek okuduk.
                                         Bu Cumhuriyeti, seninle kurduk.
                                         Azminle, ilkenle, hep gurur duyduk.
                                         Atam ilkeni hep, yaşatıyoruz.

                                         Gösterdiğin yolda, millet yürüyor,
                                         Karanlık düşünce, bir bir eriyor,
                                         Cumhuriyetini, gençlik yaşıyor,
                                         Atam emaneti, korumaktayız.

                                         Esaret bilmeyiz, hep hür oluruz.
                                         Dosta güven verip, düşman vururuz,
                                         Hep özgür yaşamış, tek bir ulusuz,
                                         Atam seni her an, özlemekteyiz.

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Ayrılığın ölümden beter, çekilmiyor.

Yıllar sonra resmini görüp seni andım.
                                    İçime hüzün çöktü, hasretinle yandım.
                                    Hep geleceksin diye, hayaline kandım.
                                    Sensizlik, ölümden de beter, çekilmiyor.

                                    Sarı saçın, küçük burnun, çekik gözlerin,
                                    Güleç yüzün, sevgi dolu tatlı sözlerin,
                                    Bir ömür yaşayacak hayalin, düşlerin,
                                    O hasretin ölümden beter, çekilmiyor.

                                     Gündüz güneş, gece ay, hep seninle güzel,
                                     Seni sevmek, seninle bir olmak, hep özel,
                                     Hayal de olsa, ansızın uzansa bir el,
                                     Bu sevda, ölümden de beter, çekilmiyor.

                                     O solmuş resimlerine, ben hep bakarım,
                                     Ümitsizce bekler, her an seni anarım,
                                     Gün olur, gelirsin diye hayal kurarım,
                                      Uzak olman, ölümden beter, çekilmiyor.

                                     Adını anınca her zaman kalbim sızlar,
                                     Bir gün karşıma çıksa da en güzel kızlar,
                                     Bu deli gönlümü uslandırsa da yıllar,
                                     Ayrılığın ölümden beter, çekilmiyor…

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Babama

Yaşamda insanlar, bir bir değişti,
  Kötüler iyileri koyup, geçti.
  Çıkar düşünen, menfaati seçti.
              Benliğimde yer eden doğruluğu,
              Öğrettiğin dünya, bu değil baba.

   Doğru sözlerde, hiç durulmaz oldu.
   Makam, çevre yalakalarla doldu.
   Mertlik sözde kaldı, özde kayboldu.
                Benliğimde yer eden dürüstlüğü,
                Öğrettiğin dünya, bu değil baba.

    Yolsuz önde, itibar görür oldu.
    Doğru, dürüstler yerinden kovuldu,
    Arlı, namuslu yaşamak zor oldu,
                 Benliğimde yer eden hak-hukuku
                 Öğrettiğin dünya, bu değil baba.

     Aşk, sevgi, saygı, hoşgörü kayboldu.
     Lüks yaşamlar, her kesimde yer buldu.
     Fakir-fukara  dostları yok oldu.
                 Benliğimde yer eden şefkatini,
                 Öğrettiğin dünya, bu değil baba.

     Türklük tartışır hale getirildi.
      A.B hayali hep öne itildi.
      Milli-manevi değer yitirildi.
               Benliğimde yer eden Atatürk’le
               Öğrettiğin dünya, bu değil baba.

     Kurumlar hep bedavaya satıldı.
     Devlet parasıyla caka atıldı.
     Kolay kazanca, servetler katıldı.
               Benliğimde yer eden milliliği
               Öğrettiğin dünya, bu değil baba.

     Yaşanan bir ömrü sonsuz sananlar,
     Dünya nimetlerine hep kananlar,
     Namerdi adam yerine koyanlar,
               Benliğimde hep beşikten-mezara,
               Öğrettiğin dünya, bu değil baba.

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Bir çağ açıldı, Fatih Sultan Mehmet Hanla

Nice ordular gelmişti, Bizans önüne,
        Güvenmişlerdi silahına, askerine,
        Savaşta giremediler, Bizans şehrine.
        Ey Türk Genci! Geçmişi unutma, hatırla
        Bir çağ açıldı, Fatih Sultan Mehmet Hanla

        Resul Muhammed devrinde müjdelemişti,
        “O kumandan, asker ne güzeldi.” Demişti
        Eyüp Sultan yıllarca fethi beklemişti
        Ey Türk Genci! Geçmişi unutma, hatırla
        Bir çağ açıldı, Fatih Sultan Mehmet Hanla

       Boğazda Rumelihisarı yaptırıldı.
       Toplar döküldü, savaşa hazırlanıldı.
       Bir gece gemiler Haliç’e kaydırıldı.
       Ey Türk Genci! Geçmişi unutma, hatırla
       Bir çağ açıldı, Fatih Sultan Mehmet Hanla

       Ak Şemsettin Hoca Fatihin yanındaydı,
       Asker mehter marşı ile haykırıyordu,
       Allah, Allah sesiyle yer gök inliyordu,
       Ey Türk Genci! Geçmişi unutma, hatırla
       Bir çağ açıldı, Fatih Sultan Mehmet Hanla

       Ulu batlı Hasan şehit olmak uğruna,
       Dikti sancağı kalenin üst surlarına,
       Haliç al kana bulandı, fetih uğruna,
       Ey Türk Genci! Geçmişi unutma, hatırla
       Bir çağ açıldı, Fatih Sultan Mehmet Hanla

       Fatih öleli beş yüz elli yıl olsa da,
       Hatırlanır, o büyük fetih tüm dünyada,
       Çağ açtığı yazılır, tarih sayfasında,
       Ey Türk Genci! Geçmişi unutma, hatırla
       Bir çağ açıldı, Fatih Sultan Mehmet Hanla

Erdoğan Kırmızıoğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir Gün Yokolacaksın...

Bir gün gelecek,
                   Yaşamın sona erecek,
                    Ruhun, güzel bedenini bırakıp,
                   Tanrı katına çıkacak,
                    Bedenin, toprak olacak,
                    Güzel ellerin,
                    Gamzeli gülüşlerin,
                     …
                    Yok olacak.
                     Kucağın bomboş kalacak,
                     Hiçbir kimse,
                     Sevdiğin, değer verdiklerin,
                     Yanında olmayacak,
                     O iri gözlerinde,
                      Manalı bakışların,
                      Yok olacak,
                      …
                      Beni de artık yanında,
                      Hiç göremeyeceksin,
                      Belki son anda…
                      Yaptıklarından,
                       Pişmanlık duyacaksın,
                       Birden irkilip
                       …
                       Yeniden var olmak,
                        Konuşmak, gülmek, sevmek
                       …
                       İsteyeceksin,
                        Geriye dönüş olmayacak,
                        Yok olurken…
                        Bende sensizliği,
                        Sonsuza dek,
                        …
                        SENSİZ YAŞAYACAĞIM…

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Bir Seni, Birde Beni Düşünüyorum

Kış gecesinin soğuk karanlığında,
      Üşürken iliklerime dek,
      Bir seni, bir beni,
      Birlikte yaşadığımız aşkı,
      Dünü, bugünü,
      Geleceğe kurulmuş hayalleri,
      Birde ölümü düşünüyorum…
      Birden dalıp gidiyorum,
      Geçmişime,
      Yaşamımın her anı, bir şerit gibi,
      Gözlerimin önüne geliyor,
      Ne hayallerle, ne umutlarla
      Sarılmışım hayata,
      Neler ummuş, neler bulmuşum,
      Birden düşünüyorum.
      …
      Bu hale nasıl geldiğime, inanmıyorum,
      Feleğe isyan edip, kahrediyorum,
      Seninle yaşadığım yıllar hariç,
      Yaşamak istemiyorum.
      Yeniden yaşama döner isem,
      Yalnız seninle yaşadığım,
      Günleri, ayları, yılları…
      Yeniden yaşamak isterim.,
       Ben seninle var oldum.
       Sen olduğun müddetçe de..
       Hep seninle var olacağım…

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Bir Yolda

Doğru, dürüst, çalışkan, duyarlı, insanların var olduğu temiz bir toplum için hepimiz el,
ele vermeliyiz…

                                  BİR YOLDA

                           Bir yol tutup yürümeli,
                           Sonu nedir? Düşünmeli.
                           Hayatın yokuşlarından,
                           Bir tırmanışa geçmeli.

                               Bir şey yapmalı bu yolda,
                               Sabretmeli her konuda,
                               Olmaz boş geçmek yaşamdan,
                               Geçmeli bir yaprak kayda.

                           Önce insanı sevmeli,
                           Hiç menfaat gütmemeli,
                           Akraba, arkadaş, dosta
                           Koşup, hep yardım etmeli.

                               Medeniyeti  görmeli,
                               Çok çalışıp azmetmeli.
                               Eğitimin ilk ocağı,
                               Aile bunu bilmeli.

                            Toplum için çalışmalı,
                            Hiç bencillik yapmamalı,
                            Hayat yolu kısa geçer,
                            İnsana anımsatmalı.

                                Devlete sahip çıkmalı,
                                Hep doğru dürüst olmalı,
                                Temiz toplum olmak için,
                                Güçlüklere katlanmalı.

                            Tarihi hep okumalı,
                            Atatürk ışık olmalı,
                            İlelebet Türkiye’miz
                            Daim payidar kalmalı

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Bir Zamanlar  Hep Sen Vardın, Sen.

Bir zamanlar , hep sen vardın, sen...
Ömrümün en güzel çağlarında,
Gençliğimin en güzel günlerinde,
Bir zamanlar sen vardın, sen...
İnce narin duruşunla,
Bal rengi çekik gözlerinle,
Sevgi dolu anlamlı bakışlarınla,
O sıcak içten gülüşlerin le,
Beyaz yumuşak ellerinle,
O, sivilceli yanaklarınla,
Bir zamanlar hep sen vardın, sen...
Öyle bir sen ki ;
Her gezintide, cana yakın tatlı sohbetinle,
Dönme salıncakta, titreyen ellerinle,
"Bikerem" ile başlayan sözlerinle,
her uğurlamada, el sallayan gülüşünle,
Kalbime girivermiştin, en derin yerinden,
Bir zamanlar hep sen vardın, sen...
Hatıralarınla her zaman sızlayacak bu kalbim,
Sende kalan bir kaç yazı, hediye, resim,
Hayalde olsa yaşatacak seni,
Bir nefes olacak bu canda benim için...

Erdoğan KIRMIZIOĞLU
Araştırmacı Yazar Şair

Şiirin tüm telif hakkı yazara aittir..
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Bir zamanlar, Hep sen vardın, sen…

Ömrümün en güzel çağlarında,
Bir zamanlar sen vardın, sen…
İnce narin duruşunla…
Bal rengi, çekik gözlerinle,
Sevgi dolu bakışlarınla,
O güzel gülüşlerinle,
Beyaz yumuşak ellerinle,
O, sivilceli yanaklarınla,
Kızıl sarı saçlarınla,
Tüm sevecen, sıcaklığınla,
Bir zamanlar sen vardın, sen…
Öyle bir sen ki;
Her gezintide, cana yakın tatlı sohbetinle,
Dönme salıncakta, titreyen ellerinle,
 “Bikerem”  ile başlayan sözlerinle,
Her uğurlamada, el sallayıp, gülüşünle,
Kalbime girivermiştin, en derin yerden,
Bir zamanlar sen vardın, sen…
Hatıranla her zaman sızlayacak bu kalbim,
Senden kalan birkaç yazı, hediye, resim,
Hayalde de olsa, yaşatacak seni,
Bir nefes olacak benim için…

Şiir: Erdoğan KIRMIZIOĞLU
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Birgün Beni Anımsayacaksın....

Bir gün gelecek, saçların beyazlaşacak,
                    O güzel yüzün buruşacak,
                    Gözlerindeki o ışık, nispeten sönecek,
                    Ve belki bir gün…
                    Bir akşam çayını, yudumlarken,
                    Yıllar öncesini anımsayacaksın,
                     …
                    Beni hatırlayacaksın,
                  ...
                    Seni nasıl sevdiğimi,
                    Seni her şeyden, nasıl kıskandığımı,
                    Ve sonra nasıl ayrıldığımızı,
                    Hatırlayacaksın,
                   ...
                    “Hey gidi günler hey” diyerek,
                     Düşünceye dalacaksın,
                      …
                     Gözlerinden, bardağına düşen gözyaşlarını,
                     Çayınla beraber yudumlayacaksın…
                     Ve birden,
                   ...
                     Sevmiştim onu ölesiye diyerek,
                     Yalnızlığı hissedeceksin,
                     Kuşlara anlatacaksın yalnızlığını,
                     Başın önünde,
                     Düşüneceksin.
                     …
                     Bu hale nasıl geldiğine,
                     İnanmayacaksın,
                     İsyan edeceksin,
                     Sonra ise,
                     Hüzünlenerek,
                  ...
                     Kaderdir, alınyazısıdır,...diyeceksin.
                   ...
                     Ömrünce hep,
                     Bensizliği, yaşayacaksın…

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Bu Vatan Bizim

Orta Asya’dan çıkılan yolda şehitler verdik.
                   Malazgirt’te destan yazıp, Anadolu’ya girdik.
                   Yunus, Mevlana, Pir Sultan, Hacı Bektaş’ tan önce,
                   Hep Alp erenlerin öncülüğünde yurt edindik.

                          Üç kuruşa almadık, beş kuruşa sattırmayız,
                          Şehit kanıyla suladığımız bu vatan bizim.

                    Anadolu’yu Türk boyları ile Türkleştirdik.
                    Osmanlı ordusuna yeniçeri yetiştirdik,
                    Kudüs yoluna çıkan haçlılara engel olduk,
                    Viyana önüne gelip, Avrupa’yı titrettik

                         Üç kuruşa almadık, beş kuruşa sattırmayız,
                         Şehit kanıyla suladığımız bu bayrak bizim.

                    Çanakkale Gelibolu’da düşmanı püskürttük,
                    Kahraman Mehmetçikle vatan toprağından sürdük,
                    Milli mücadelede kuavi-milliye karşı,
                    Amerikan, İngiliz mandası hayranı gördük,

                          Üç kuruşa almadık, beş kuruşa sattırmayız,
                          Şehit kanıyla suladığımız bu toprak bizim.

                   Türk düşmanları hep sinsice  topraklar alıyor,
                   Anadolu’da her yerde halk şaşarak bakıyor,
                   Ülkede önemli konumu olan tüm kurumlar,
                   Kıyı- sahil limanlar yabancıya satılıyor,

                          Üç kuruşa almadık, beş kuruşa sattırmayız,
                          Şehit kanıyla suladığımız bu ülke bizim.

                   Avrupa birliğine gireceğiz diye kandık,
                   Özelleşen kurumda yatırım yapılır sandık,
                   İsrail gözünü dikmiş, Fırat’tan Nil’e kadar,
                   Dost ülke müttefik diyerek hep inandırıldık,

                         Üç kuruşa almadık, beş kuruşa sattırmayız,
                         Şehit kanıyla suladığımız bu yer-gök bizim.

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Bulmak İstediğim Dünya Bu Değil,

Yaşamda insanlar, bir bir değişti,
Kötüler iyileri koyup, geçti.
Çıkar düşünen, menfaati seçti.
Benliğimde yer eden doğruluğu,
Bulmak istediğim dünya, bu değil.

Doğru sözlerde, hiç durulmaz oldu.
Makam, çevre yalakalarla doldu.
Mertlik sözde kaldı, özde kayboldu.
Benliğimde yer eden dürüstlüğü,
Bulmak istediğim dünya, bu değil.

Yolsuz önde, itibar görür oldu.
Doğru, dürüstler yerinden kovuldu,
Arlı, namuslu yaşamak zor oldu,
Benliğimde yer eden hak-hukuku
Bulmak istediğim dünya, bu değil.

Aşk, sevgi, saygı, hoşgörü kayboldu.
Lüks yaşamlar, her kesimde yer buldu.
Fakir-fukara dostları yok oldu.
Benliğimde hep yer eden şefkati
Bulmak istediğim dünya, bu değil.

Türklük tartışır hale getirildi.
A.B hayali hep öne itildi.
Milli-manevi değer yitirildi.
Benliğimde yer eden Atatürk’ü
Bulmak istediğim dünya, bu değil.

Kurumlar hep bedavaya satıldı.
Devlet parasıyla caka atıldı.
Kolay kazanca, servetler katıldı.
Benliğimde yer eden milliliği
Bulmak istediğim dünya, bu değil.

Yaşanan bir ömrü sonsuz sananlar,
Dünya nimetlerine hep kananlar,
Namerdi adam yerine koyanlar,
Benliğimde hep beşikten-mezara,
Bulmak istediğim dünya, bu değil.

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Cumhuriyetin Yıldönümünde

Cumhuriyetin seksen dördüncü yıldönümünde,
                              Yurtta gece gündüz nöbet tutan askerimize,
                              Hakkâri Irak sınırı, Dağlıca mevkiinde,
                              Hainler yine pusu kurdu, Mehmetçiğimize.

                              On iki şehit verildi haberleri duyuldu.
                              Ana, baba, eş, çocuk, millet yürekten vuruldu.
                              Her evde şehit cenazesinde yaslar tutuldu.
                              Milletin öfkesiyle sokak meydan dolup, taştı.

                              Hiç alınmasın hafife, Türk milletinin gücü,
                              Tarih yazdı. Bırakmaz yanına hep alır öcü,
                              Bu millet, savaş, barış, medeniyette hep öncü,
                              Günü gelince alacak, Mehmetçiğin öcünü,

                               Savaşlarda, dünya gördü, nasıl tek yürek olduk.
                               Kurtuluş savaşımızda düşmanı yurttan kovduk.
                               Önderimiz Atatürk’le cumhuriyeti kurduk.
                               Anadolu’muz da yeniden birliği sağladık.

                               Vatan toprağı şehitlerin kanıyla sulandı.
                               AkanTürk kanı ile bayrak al kana bulandı.
                               En büyük zaferlere hep Türkün adı yazıldı.
                               Türk Ulusu, Cumhuriyetini hep yaşatacak...

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Dünyadan Göçersem Eğer

Bir gün gelirde, dünyadan göçersem eğer,
 Kalacak olan anılardır, benden değer.

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Erdoğdu Bey!

Birden emekli olunca, üzüldü gönüller
 Erdoğdu Beyi hatırlayacak tüm sevenler,
 İsmiyle yaşatılacak, ona has değerler,
 Onun Telekom da unutulmaz emeği var,

 Otuz yıl başarıyla kamuya hizmet etti,
 Yöneticiliği ile örnek teşkil etti,
 Sporcu yetiştirmede çok emekler sarf etti,
 Antalya’da “Erdoğdu Ağbi” diye ismi var.

Gençler onun yaşamını örnek almalı,
Spor yapmalı, akıllı, doğru dürüst olmalı,
Çalışarak tüm zorlukları bir bir aşmalı,
Onun izinden gidenlere hep başarı var.

O her zaman meziyetleriyle anılacak,
 Dost âlemlerinde hep sevilip, sayılacak,
 Spor, çalışma hayatı hep örnek alınacak
 Onun gönül tahtında daima makamı var.
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Falezlerde Yankılanan Bir Ses.

Yağmurlu bir kış gününün batımında,
Güneş bir akşamüstü kızıla dönüp,
Ufukta yavaş yavaş kaybolurken,
Sıralanmış Beydağlarının morluğu,
Akdeniz körfezine yansırken,
Konyaaltı falezlerinde bir adam,
Güneşin ufukta kayboluşunu seyreder,
Bitkin yorgun haliyle denize bakar,
Yaşlı gözleri son kez engine dalar,
Ve birden falezlerden bırakır kendini boşluğa,
Onunla birlikte,
Yarım asırlık bir  ömre sığdırılmış
Hatıralar, hayaller, sevdalar,
Yarım kalan hesaplaşmalar, düşler, umutlar,
Yok olur ,
Denize düşen adamın sesiyle,
Falezlerden bir ses yankılanır,
O, ses çılgın dalgaların sesinden farklıdır,
Dalgaların kayalara çarpmasıyla,
Bedeni o an can verir,
Bedende hapsolmuş, çile çekmiş  ruhu,
Birden özgürlüğe kavuşur,
Uçmağa doğru yükselir,
Hoyratça esen rüzgar durulanır,
Falezlere yükselen dalgalar,
Birden yerini sakin dalgalara bırakır,
Gün ağarmaya başlayınca ,
Donmuş bedenini bulur balıkçılar,
Defnedilmek üzere götürürler,
Bu adam kimdir?
Neden canına kıymıştır?
Belki hiç kimse bilemeyecektir,
Belki de;
Yaşayamadıklarıyla, kaybettiği düşleriyle,
Aldatılan bir hayatıyla,
Bir anda onu saran kâbusla,
Kurtulmuştur çektiği ızdıraptan,
Düşmüş olduğu çaresizlikle,
Yenik düşmüştür  kaderine,
Hayatı boyunca anlatamamıştır derdini,
Tükenmiş ruhu bedeninde yıllardır hapsolmuştur,
Hayatından eksik kalmıştır bir şeyler,
Bilinmez suçlu kimdir? Nedir sebep?
Belki de bir kadındır, onu bu hale getiren,
Yapılan ihanet…
Yarım kalan bir hesaplaşma,
Ruhunu bunalıma sokmuştur,
Falezlerde yankılanan sesle,
Bir hayat son bulmuştur,
Tüm gizemiyle,
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Ardında bilinmez sırlar bırakarak…

Şiir Erdoğan KIRMIZIOĞLU

Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
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Geçmişim

Geçmişime dalıp gidiyorum.
                           Günlere kayıp düşünüyorum.
                           Ne günler geçti geride kaldı.
                           Acıyla yaşayabiliyorum.

                                  İlk, orta, lise okul yıllarım,
                                  Geçti, hep o tatlı anılarım.
                                  Okul yıllarım ne güzel idi.
                                   Unutmam seni hatıralarım.

                            Okumak istedim ilkokulda,
                            Âşık oldum ilk ortaokulda,
                            Başarı sağladım aşk ve sporla
                            Sevdim delice lise çağında.

                                 Güzel günler geçti sevdiğimle,
                                 Aşkı yaşadık birbirimizle,
                                 Sevenler mesut olmaz dediler,
                                 İnanmadık aşk yüceliğiyle.

                            Ülke sorunları ile uğraştım
.                           Üniversitede olgunlaştım.
                            Hainlerin gezdiği ortamda,
                            Vatanı çok sevmekle suçlandım.

                                 Yedek subaylık karar celbinde
                                 Askerlik için Gaziemir’de
                                 Kahramanca yaptım askerliği,
                                 Yüz doksan yedinciler döneminde.

                             Vatan için çalıştım her yerde,
                             Milletin sevgisi hep gönlümde,
                             Hatıralarım, hayallerimle
                             Geçti günlerim hep bu ömürde…

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Gelmeyin Üzerime.

Yaşadığım aşklarda,
Sevip seviliyorken,
Hiç yokken gelen ayrılıklar,
Çektiğim ızdıraplardan sonra
Sakın gelmeyin üzerime…
Ben artık, ben değilim.
Kalbim acı içinde.
Gönlüm perişan…
Bundan sonra,
Sakın sevmeyin beni.
Sakın sevmeyin…
Bende sevecek kalp kalmadı.
Aşktan bezmiş kalbimi bedenimde esir ettim.
Sevecek kalp yok bende.
O, gönlümü kaptırdıklarım.
Umut bağlayıp, sevmiş olduğum insanlar,
Uğruna canımı vereceklerim…
Geceleri adına şiirler yazdıklarım.
Aşkından deliye döndüklerim.
Şimdi nerede? Hangi yerde?
Hiçbirisi yok.
Zamanla bir bir uzaklaşmışlar.
Gelmemek üzere, yok olmuşlar.
Gitmişler, çok uzaklara.
Ta… Çok uzaklara
Şimdi yalnızım…
Anılarımla baş başa..
Ben böyle yaşıyorum işte,
Yalnız ve benim olan düşlerimle..
Bu benim yaşadığım hayat değil,
Ben sürünmekteyim sadece,
Perişan ve sefil…

Şiir : Erdoğan KIRMIZIOĞLU
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Gönlümün kapısını tümden yıktım.

O yalan dolu gözlerden hep bıktım.
Gönlümün kapısını tümden yıktım.
Sensiz  olan dünyama kurşun sıktım.
Bu bomboş gönlümle uçmağa çıktım.

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Gurbette

Gurbette, geçen bir günün ardından,
                       Güneş batıp, akşam olunca,
                       Hep hüzünlenirim,
                       O an, birden, doğup büyüdüğüm,
                        Sokağında, caddesinde, yürüdüğüm,
                        Rıhtımında, parkında gezdiğim,
                        Sevinçli, hüzünlü günlerimin geçtiği,
                        O güzel şehrimi, düşünürüm.
                        Ilıman havasını, meltem rüzgârlarını,
                        Deniz kenarında, uçan martılarını,
                        Akasya çiçeği kokan bahçelerini,
                         Dost, sevecen, hoşgörülü, cana yakın,
                         Saf, temiz,  sıcak insanlarını,
                         Birde… Seni…
                         Birden hayalin gelir, gözümün önüne,
                         Güzel yüzün, tatlı gülüşün
                         Hoş sohbetin, sözlerin…
                         Hasretin içimi sızlatır,,
                         Bazen hançer gibi göğsüme saplanır,
                         Gurbette…
                         Hep, bir gün geleceksin, kavuşacağım
                         Diyerek
                         Ümitsizce…
                         Yolunu beklerim, gurbet akşamlarında…
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Güle Güle Ey! Şehri Ramazan

Ramazan ayı nur feyizle başlamıştı.
      Camiler hep müminlerle dolup, taşmıştı.
      Ulvi âlem tüm gönülleri kuşatmıştı.
      Müslümanları bayram havası sarmıştı.

               Güle güle ayların sultanı ramazan

      Bu aya bin aydan hayırlı ay denildi.
      Nefsi terbiye için oruç emredildi.
      Verilen zekâtla fakir sevindirildi.
      Hak rahmetini bu ayda tahsis etmişti.

               Güle güle bin aydan hayırlı ramazan

      Ramazan ayının ilk on günü rahmetti
      Günahın affında, ortası merhametti.
      Son on gün cehennemden azat edilmekti.
      Tüm yaşantı iyi kul olma gayretiydi.

               Güle güle huzur ayı şehri ramazan.

      İftar, sahur sofrası özenle kuruldu.
      Kimsesiz, fakirler yemekle doyuruldu.
      Secdeye yönelen yüzler, huzuru buldu.
      Gıybetten, dedikodudan uzak duruldu.

              Güle güle ey! Bereket ayı ramazan

       Gönülden bekleriz her yılda ramazanı,
       Sevgiyle geçiririz her bir zamanını,
       Hak indirdi, kadir gecesi, kitabını,
       Kuran ile anladık Allah kelamını,

               Güle güle gönül dostu şehri ramazan

       Bu ayın gelişine kalpten seviniriz.
       Bir ay alışır, sonunda hüzünleniriz.
       Kadir gecesini huşuyla geçiririz.
       Tövbe istiğfar edip, haktan af isteriz.

               Güle güle ey! Mübarek şehri ramazan.

       Şükür bu yılda gördük şehri ramazanı,
       Kim kalacak, gidecek, belli ramazanı,
       Her ömür görür mü? Bilinmez ramazanı,
       Güle güle hep özleyeceğiz ramazanı

               Güle güle, yine gel ey! Şehri ramazan
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Günler Akıp Geçiyor

Günler bir dem gibi akıp, gelip geçiyor.
Geride kalan anılar, düşündürüyor
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Hasretle Can Türkistan’ın Yoluna Bakarım

Asırlar önce çıkmış olsak da ata yurttan,
                                     Türkoğlu hep hasret çekerek, bekler görmeyi
                                      Aksakallı bilgeler yorulmaz anlatmaktan,
                                      Destanı, ağıtı, örfü, âdeti, töreyi,

                                             Gurbete düştüm, yaban ellerde hep ağlarım,
                                             Hasretle Can Türkistan’ın yoluna bakarım.

                                     Tarihte yoktur, görülmedi emsali yeri,
                                     Başta Komutan Kürşat, dört yanında kırk çeri,
                                     Çin’in sarayını basarak, girdi içeri,
                                     Kahramanca savaştı, oldu Türk’ün önderi.

                                             Gurbete düştüm, yaban ellerde hep ağlarım,
                                             Hasretle Can Türkistan’ın yoluna bakarım.

                                     Türkistan âlimlerin ocağı, yurdu oldu,
                                      Bilgi tasavvuf ile gönüller hep den doldu,
                                      Başta Buhara, Kaşgar,  ilime giden yoldu,
                                      Edip Ahmet, Yesevi önce huzuru buldu.

                                            Gurbete düştüm, yaban ellerde hep ağlarım,
                                            Hasretle Can Türkistan’ın yoluna bakarım.

                                      Türkistan şehri Ulu Türkistan’ın kalbidir.
                                      Beşbalık, Aksu, Hotan, Turfan şehirleridir.
                                      Urumçi görkemli Türkistan’ın başşehridir.
                                       Türk’ün atası Oğuz Hanın doğduğu yerdir.

                                            Gurbete düştüm, yaban ellerde hep ağlarım,
                                            Hasretle Can Türkistan’ın yoluna bakarım.

                                     İşgalci Çin Türkün yurduna baskı kursa da,
                                     Doğu Türkistan’ı Sinciang diye ansa da,
                                     Dünden bugüne dek zulümleri artırsa da,
                                     Ulu Türkistan bir gün hür olacak Asya da

                                            Gurbete düştüm, yaban ellerde hep ağlarım,
                                            Hasretle Can Türkistan’ın yoluna bakarım.

                                     Uygur Türkü yeniden dirilip, şahlanacak,
                                     Dökülen şehidin kanı yerde kalmayacak
                                     Ay yıldızlı, Gök bayrak, gökte dalgalanacak.
                                     Güzel Türkistan, hep ata diyarı kalacak.

                                             Gurbete düştüm, yaban ellerde hep ağlarım,
                                             Hasretle Can Türkistan’ın yoluna bakarım.

                                     O, şanlı günler, elbet bir gün geri gelecek.
                                     Bahçelerin de yeniden bülbüller ötecek.
                                     Geçmişte hep yaşandı, Asya bunu görecek.
                                     Osman Batur, İsa Yusuf’un ruhu gülecek.
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                                            Gurbete düştüm, yaban ellerde hep ağlarım,
                                            Hasretle Can Türkistan’ın yoluna bakarım.
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Hatıralar

Hatıralar, ah, ah şu hatıralar,
İnsandan her an ayrılan parçalar
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Hayallerim

Bazen yaşamım da,
                               Öğle gün olur ki;
                               Birden dalar giderim.
                               Yolu sonu olmayan,
                               Sonsuz hayallere…
                               Tüm güzelliklerde, mutluluklarda…
                               Sevinçlerde, heyecanlarda…
                               Coşar eğlenirim.
                               Mutluluk duyarım.
                               O güzel hayallerde…
                               Biran da neler olmaz ki!
                               Dünya da hep elde etmek için,
                               Yıllarca durup dinlenmeden,
                               Yorulmadan koşturduğum,
                               Olmasını istediğim...
                               Bir hayat! ...
                               Birden önüme gelir,
                               Sevdiğimle birlikte,
                               Mutlu bir yuva kurmuşum.
                               Seviyor, seviliyorum,
                               Etrafımda hep dostlarım, sevdiklerim…
                               Sanki hayat benim için bambaşka,
                              Tüm istediklerimi…
                               Elde etmişimdir ki;
                               …
                               Birden o güzel hayalden ayrılır,
                               Kendi dünyama dönerim.
                               Kötülüğün, ikiyüzlülüğün…
                               Güzelliğin, iyiliğin…
                               Her şeyin yaşandığı bir hayat,
                               Birden kendi kendime kahrederim,
                               Beni, bizleri… Bu hayatı…
                               Bizim hayatımızı,
                               Yaşamayan, yaşayamayan anlamaz…

Erdoğan Kırmızıoğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Haydi! Haydi! Emekçiler El, Ele

Bugün işçi bayramı kutlanıyor,
Şehir meydanları dolup, taşıyor,
Emekçiler hep bir şölen yapıyor,

      Haydi! Haydi! Emekçiler el ele,
      Sosyal haklar, eşitlik bir gün gele,

Yüz binlerce işçi hak aramalı,
Emek örgütleri çok çalışmalı,
Kanunsuz yollara hiç sapmamalı,

      Haydi! Haydi! Emekçiler el ele,
      Sosyal adalet, hukuk, bir gün gele,

Toplu sözleşme genişletilmeli,
Asgari ücretler yükseltilmeli,
Çalışma şartları iyileşmeli,

      Haydi! Haydi! Emekçiler el ele,
      Sosyal güvenlik,  hakkı bir gün gele

 Küreselleşmeye hayır demeli,
 Ulusallıktan ödün vermemeli,
 Yerli sermayeyi hep yükseltmeli,

       Haydi! Haydi! Emekçiler el ele,
       Bağımsız ekonomi bir gün gele,

 Sat –kurtul görüşlerini yıkmalı,
 Kar- zararı kurumda aramalı,
 Kamu tümden reformla kalkınmalı

      Haydi! Haydi! Emekçiler el ele,
      Özelleşen kurumlar bir gün gele

Tüm işçiler hep birlik olmalı,
Dünya işçileriyle kaynaşmalı,
İşçi bayramı her yıl kutlanmalı,

      Haydi! Haydi! Emekçiler el ele,
      Örgütsel dayanışma bir gün gele
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Haydi! Haydi! Türk Milleti sandık başına,

Yine bir seçim dönemi geldi, geçiyor,
                                     Seçim meydanları birden dolup taşıyor,
                                     Partiler hep den kıyasıya yarışıyor,
                                             Haydi! Haydi! Türk Milleti sandık başına,
                                             Seçtiğin vekiller gelecek işbaşına.

                                     Her şehir, mekânda konvoylar oluşuyor,
                                     Arabalar, şehir, cadde, sokak, turluyor,
                                     Meclis vekilinin hesabı yapılıyor,
                                              Haydi! Haydi! Türk Milleti sandık başına,
                                              Seçtiğin vekiller gelecek işbaşına.

                                     Milletçe boş vaatlere inanmamalı,
                                     Meydanda atılan yalana kanmamalı,
                                     Doğru politika toplum için olmalı,
                                              Haydi! Haydi! Türk Milleti sandık başına,
                                              Seçtiğin vekiller gelecek işbaşına.

                                     İstihdam sağlayıp, yatırım yapılmalı,
                                     Esnaf, köylü, işçi, emekli, kalkınmalı,
                                     Eflasyonun temelli beli kırılmalı,
                                              Haydi! Haydi! Türk Milleti sandık başına,
                                              Seçtiğin vekiller gelecek işbaşına.

                                     Yoksulun, mazlumun hep yanında olmalı,
                                     Hortumcu, yolsuzdan daim hesap sormalı,
                                     Vatanı bölmeye yönelen, saptanmalı,
                                              Haydi! Haydi! Türk Milleti sandık başına,
                                              Seçtiğin vekiller gelecek işbaşına.

                                     Partiler, liderler ülkeyi düşünmeli,
                                     Vatan toprağını, hep sevip gözetmeli,
                                     Vatandaş, devlete her zaman güvenmeli,
                                              Haydi! Haydi! Türk Milleti sandık başına,
                                              Seçtiğin vekiller gelecek işbaşına.

                                     Her seçimde millet, tekrar hesap sormalı,
                                     Yüce önder Atatürk’ü örnek almalı,
                                     Her şey, milletin refahı için olmalı,
                                              Haydi! Haydi! Türk Milleti sandık başına,
                                              Seçtiğin vekiller gelecek işbaşına.
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Hep den Yittik

Hep batıya doğru at sürüp, gittik.
 Özümüzle yok olup, hep den yittik.
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Hep Var Ol, Yüce Türk Milleti!

Bozkırların kültüründe, Orta Asya da doğduk,
                       Gün geldi, Ergenekon’u doldurup,yetmez olduk,
                       Önde Börteçine, yeni yurdun yolunu bulduk,
                       Adınla şanınla, sen hep var ol,Yüce Türk Milleti.

                       Obalarla göç edip, yeni yerleri fethettik,
                       Oluşan beyliklerden, devletler kurup, yer ettik,
                       Asya dan başlayarak, tüm kültürleri keşfettik,
                       Adınla şanınla, sen hep var ol, Yüce Türk Milleti.

                       Talas savaşında ilk kez Müslüman’ı tanıdık,
                       Saltuk Buğra Han ile İslam dinine katıldık,
                       İslam’ın önderi olup, üç kıtada saydırdık,
                       Adınla şanınla, sen hep var ol, Yüce Türk Milleti.

                       Peygamberimizin çağında, övdüğü millettik,
                       Fatih sultan Mehmet Hanla İstanbul’u fethettik
                       Yeniçağ açtığımızı nesillere ilettik,
                       Adınla şanınla, sen hep var ol, Yüce Türk Milleti.

                       Yavuz Han peygamber emanetini sahiplendi,
                       Kanuni Sultanla Viyana önüne gelindi.
                       Osmanlının ihtişamını dünya hep izledi,
                       Adınla şanınla, sen hep var ol, Yüce Türk Milleti.

                       Yapılan tüm savaşlarda, mert, yiğit, cesur olduk,
                       Dostlarımıza güven verip, düşmanları vurduk,
                       Tarihin en güçlü cihan devletlerini kurduk,
                       Adınla şanınla, sen hep var ol, Yüce Türk Milleti.

                        Kurtuluş savaşında, her yerde  ulusça vardık,
                        Atanın önderliğinde yeniden destan yazdık,
                        Cumhuriyete ilelebet milletçe inandık,
                        Adınla şanınla, sen hep var ol, Yüce Türk Milleti…
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Hep Yakınımdasın

Uzakta değil, hep yakınımdadır Melek,
  İnsana dualar, hep koruyucu yelek.
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Hoşgeldin Ey! En Kutsal Mubarek Ay Şehri Ramazan

On bir ay boyunca sana hep hasret kaldık.
                                    Tekrar kavuşmak için ayları saydık.
                                    Bereketine Türk Ulusunca inandık.
                                    Rahmetin gönül’ü fethetti, duygulandık.

                                     Hoş geldin, gönüllere huzur getirdin,
                                     Ey! En kutsal mübarek ay şehri ramazan.

                                     Ömür tükenmekte, geçmekte güzel yıllar,
                                     O genç bedenlerin,  yaşlandığı zamanlar,
                                     Secdeye hiç eğilmedi ise o başlar,
                                     Allah affederse, sebebi ramazanlar.

                                     Hoş geldin, gönüllere huzur getirdin,
                                     Ey! En kutsal mübarek ay şehri ramazan

                                     Kuranın ilk indiği gece bu aydadır.
                                     Bu ayın hak katında yeri bir başkadır.
                                     Bu ay inen Tevrat, Zebur, İncil, Kuran’dır.
                                     İnananların rızkının arttığı aydır.

                                     Hoş geldin, gönüllere huzur getirdin,
                                     Ey! En kutsal mübarek ay şehri ramazan

                                    Bu ayda azgın nefse kelepçe vurulur.
                                    Oruçla, beden ruh tan şeytanlar kovulur,
                                    Oruç tutulunca, beden ruh sıhhat bulur,
                                    Oruç tutup, tövbe edenlere af olur.

                                     Hoş geldin, gönüllere huzur getirdin,
                                     Ey! En kutsal mübarek ay şehri ramazan

                                    İftar, sahur sofraları zevkle kurulur.
                                    Fakir sevindirilir, karnı doyurulur,
                                    Bu ayda sık ziyaretlerde bulunulur,
                                    Günah tan arınıp, sevap için koşulur

                                     Hoş geldin, gönüllere huzur getirdin,
                                     Ey! En kutsal mübarek ay şehri ramazan

                                    Ramazan ayının ilk on günü rahmettir.
                                    Ortasında geçen on günü mağfirettir.
                                    Son on günü ise kurtuluşa erişmektir.
                                    Bu ay, bin aya bedeldir, sonu cennettir.
.
                                      Hoş geldin, gönüllere huzur getirdin,
                                      Ey! En kutsal mübarek ay şehri ramazan

                                     Yarab! Şükür bu yılda gördük ramazanı,
                                     Semada yükselt, İslam’ın ezanını,
                                     Her yıl etkilesin, Allahın kullarını,
                                     Nasip et, hep görelim ramazan ayını…
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                                      Hoş geldin, gönüllere huzur getirdin,
                                      Ey! En kutsal mübarek ay şehri ramazan

                                                              Erdoğan KIRMIZIOĞLU
                                                                 Tarih Arş. Şair-Yazar

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Hüzünlenirim...

Deniz kenarında, her zaman dolaşırken,
                       Öğle anlar olur ki; Birden dalar giderim,
                       Dalgaları seyrederken, geçen günleri, düşünürüm,
                       Çocukluğumu, gençliğimi ve şimdiki halimi,
                       O çocukluk yıllarında oynadığım oyunları,
                       Gençliğimde içimde hissettiğim heyecanı,
                       Unutamadığım, hep izleri kalmış aşklarımı,
                       Sonra birden, durup, kendime bakar, hüzünlenirim,
                       Elimde bir baston, saçımda aklar,
                       Kalbim hala boş, gözlerimde yaşlar ….
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İhsan Baba

Bir acı haber ile yıkıldı birden gönüller,
                          İhsan babayı, aniden kaybetti tüm sevenler,
                          İsmiyle her an anılacak, ona has değerler,
                          Bugün Posta-Telekom personelinde hüzün var.

                          Kırk dört yıl Telekom’a canla başla hizmet etti,
                          Zor şartlarda çalışarak, hep bizleri eğitti,
                          Sıcak, soğukta, dağda bayırda, emek sarf etti,
                          Telefon hatlarında, unutulmaz emeği var.

                          Makamları gün gelip birileri doldursa da,
                          Bir iki onu anlamayan, vefasız çıksa da,
                          Yaşam - ölüm gerçeğini kavramayan olsa da,
                          Onun, sevenlerin gönlünde daim makamı var.

                          Her bürokrat, onun yaşamını örnek almalı,
                          Çalışkan, doğru, dürüst, cesur, ahlaklı olmalı,
                          Verdiği her bir sözün arkasında, hep durmalı,
                          Onun açtığı bu yolda gidene, selamet var.

                          O, sevilir sayılır idi, bütün dost âlemde,
                          Doğru sözleri dinlenirdi hep, olgun halinde,
                          Dostlar yaşatacak hatırasını, her gönülde,
                          İnançlı ruhuna, ulu hakkın hidayeti var...
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İnsan

İnsan bir çiçektir.

                                     Zaman gelir solar.

                                     İnsan bir ışıktır.

                                     Zaman gelir söner.

                                     İnsan bir hiçtir,

                                     Zaman gelir unutulur.

                                     İnsan bir kuştur,

                                     Zaman gelir, gurbet ile göçer.

                                     Baki kalan tek şey;

                                     HAYAL ve HATIRALARIDIR…

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Kadehim

Elimde kadehim…
                   Sen olsaydın,
                   Seni her dem içerdim,
                   Gece, gündüz…
                   Hiç boş bırakmazdım.
                   Dolu, dolu içerdim.
                   Sarhoş olmazdım.
                   Elimde Kadehim,
                   Sen olsaydın,
                   Bir ömür, dopdolu olurdun,
                  Yudum, yudum yudumlardım seni,
                  Ömür boyu… Yıllar boyu…
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Kadir Gecesi

Ramazan ayının en vuslat gecesi geldi.
                                    Bu gecede her gönül, Allah’ını hep sevdi,
                                    İbadet etmiş o bedenler, rahmete erdi.
                                    Kuran, bin aydan hayırlı bu gecede indi.

                                                Kadir geceniz kutlu, duanız kabul olsun.
                                                Tüm dünya, sevgiyle, barışla, huzuru bulsun

                                    Bin aydan hayırlı gece sayılır, bu gece.
                                    El açıp isteyene,  büyük nimet bu gece,
                                    Her isteğin geri çevrilmediği tek gece,
                                    Bu gece otuz bin geceye bedel bir gece.

                                                Kadir geceniz kutlu, duanız kabul olsun.
                                                Tüm dünya, sevgiyle, barışla, huzuru bulsun

                                    Allah affı sever, bu gece af istemeli,
                                    Kutsal mübarek günü, hiç boş geçirmemeli,
                                    Bu geceyi Ramazanın vedası bilmeli,
                                    Kabul görsün, her müminin duası emeli.

                                                Kadir geceniz kutlu, duanız kabul olsun.
                                                Tüm dünya, sevgiyle, barışla, huzuru bulsun

                                    Kuran levh-i mahfuzda bütün halinde idi.
                                    Dünya semasındaki Beytülizzet’e indi.
                                   “İkra” Oku Resule inen ilk ayet idi.
                                    Semadan inmesi yirmi üç yıl devam etti.

                                                Kadir geceniz kutlu, duanız kabul olsun.
                                                Tüm dünya, sevgiyle, barışla, huzuru bulsun

                                     Tek yaradan sensin, rahmetinle kuşat bizi,
                                     Rahmansın, hep seversin iyi kulluk edeni
                                     Resulullah Muhammet aşkına affet bizi,
                                     Bağışla günahımızı bu kadir gecesi.

                                                Kadir geceniz kutlu, duanız kabul olsun.
                                                Tüm dünya, sevgiyle, barışla, huzuru bulsun
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Karanlıklarda Düşledim , Ben Seni.

KARANLIKLARDA DÜŞLEDİM, BEN SENİ…
Sen yanımda yıllardır yoktun.
Düşümde seni dileğim gibi düşledim.
Ellerini, gözlerini, yüzünü,
Beyaz tenini, kızıl sarı saçını,
Güzel gülüşünü, anlamlı bakışını,
“Bikerem “ ile başlayan tatlı sözlerini,
Senin olan ne varsa,
Hepsini…
Hepsini ben düşümde, yeniden canlandırdım.
Ayakların benimle birlikte yürüdü.
Dudakların benimle birlikte konuştu.
İçimdeki sevgiyle besledim seni.
Sana verdiğim doyumsuz sevgiyle,
Düşümde, farklılaştın.
Her geçen gün daha da güzelleştin.
Benimle bütünleştin,
Düşümde yeniden var ettim.
Ben SENİ…
Benimle birlikte, gezdin dolaştın,
Yeni yerler gördün.
Benimle birlikte kadehleri yudumladın.
Benim birlikte sigara içtin.
Benimle birlikte şarkı söyledin.
Benimle birlikte şiir yazdın.
Sevinci, kederi, gülmeyi eğlenmeyi,
Benimle birlikte sende yaşadın.
Ben SENİ,
Ayrılığımızın hasretini,
İçimde var ederek,
Her an seninle oldum.
Her zaman düşümde,
Ben SENİ, delice sevdim.
Düşümde seni var etmesem,
Seni sevmesem,
Seninle her an olmasam,
O anda yok olurdum, bu dünyada.
Ben ölürdüm…
Keşke, o ayrılığımız hiç olmasaydı.
Boşa geçen günlere hiç yanmasaydık.
Ya da, keşke!
Hiç karşıma çıkmasaydın,
Keşke! Seni hiç tanımasaydım.
Keşke, kelimesini de hiç konuşmazdım.
Sana âşık da olmazdım.
Seni bu deli gönlüm hiç bilmezdi.
Düşümde gönül verdiğim aşkı da yaşatmazdım.
Seni düşümde yıllardır yaşatmak için
Bu kadar uğraş da vermezdim.
Düşümde bile olsa,
Seni her an senden çok düşünmezdim.
Varlığımın ta kendisi olmazdın.
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Karanlıklarda seni düşlemezdim.
Bir gün beni sevmeyeceğini,
Beni unutacağını düşünsem,
Ölmekten de beter olurdum.
Demek o beni sevmiyor,
Beni anlamıyor, diyerek,
Sonsuza dek;
Karanlıklarda, gezinirdim…
Düşlerimle, ben KAYBOLURDUM.
Bir daha hiç var olmacasına…

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Kırım'lı Bike

Yıllar oldu Kırım Yalta’ dan göç edeli,
                         Uzakta unutmadığım yarsın sen,  Bike
                         Günler bir asır oldu, seni söz edeli,
                         Gurbet ellerde, hep sana hasretim Bike

                         Düşünürüm, seninle geçen o günleri,
                         Bir başka kokar, Bahçesaray’ın gülleri
                         Kırım’da var olmaktır, gençlerin düşleri,
                         Gönlümün bir yerinde, hep sen varsın Bike,

                         Kırım’ın kızları yapar çiğbörekleri,
                         Yemekte kazanır gençler, o gönülleri,
                         Kaytarmasız olmaz toyları, düğünleri,
                         Çekik gözlerinle, hep aklımdasın, Bike,

                         Kırım, Akay’lar, Bike’ler le var olacak,
                         Sürgün giden âşıklar, tekrar buluşacak,
                         Tamgalı gök bayrak, gökte dalgalanacak,
                         Seven kalbler birleşecek Kırım'da, Bike…

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Kızlar

Güzel, şirin kızlar,
Akıllı, saf, temizler.
Sevdimi, delice sevenler,
Geleceğe umutla bakanlar,
                     Hep sizler değilmisiniz?

Aşkı tadarlar, bırakamazlar,
Sonra ise aşkı hiçe sayarlar,
Aşka ve erkeklere lanet okuyanlar,
Sonra ise onsuz yapamayanlar,
                     Hep sizler değilmisiniz?

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Konargöçer Yörüklerdeniz.

Orta Asya’dan çıkılan yolda, konargöçeriz.
      Atlı yaya önünde, hep yürür sürülerimiz.
      Yaylağımız Torosları, yurt tutup yerleşmişiz.
      Kara koyun-Ak koyunlu, Avşar  Yörüklerdeniz.

      Yaz kış, dağda ovada, sürülerimiz dolaşır,
      Kıl çadırda, koyun, keçi, teke davar kaynaşır,
      Oğlaklarımız otlayıp, birbiriyle yarışır,
      Karakeçili-Sarıkeçili,  Yörüklerdeniz.

      Anamas, Söbüce, Kartal, Varsak, Kayabaş, yayla,
      Yörük derler bize, konargöçeriz, yayla, yayla,
      Atadan oğul’a, gelenek taşınır, sırayla,
      Karaözlü, Beyliler, Eymür  Yörüklerdeniz.

      Dağda, reyhan, kekik, çam kokusu bir başka olur,
      Bin bir çiçeğe arılar konar, balda kokulur,
      Yayıkta ayran, yoğurt, peynir yaparken coşulur,
      Karaman, Beyliler, Toma, Erle Yörüklerdeniz.

      Sofrada hiç eksik olmaz, kavurma, ayranları,
      Bakır taslarda sunar, o güzel Yörük kızları,
      At, avrat, silahla meşhurdur Yörük obaları,
      Hayta, Honamlı, Bıyıklı, Eski Yörüklerdeniz.

      Gecenin sessizliğinde, kurt ulur, kartal uçar,
      Obalarda akşam koyu sohbetler sözü açar,
      Gece ışık saçan çoban yıldızı, sabah kaçar,
      Oğuzhanlı, Yapağılı, Melli Yörüklerdeniz.

       Kışın Toros yaylalarından ovaya inilir.
       Yaylaya çıkışta, inişte zahmetler çekilir.
       Türk kültüründe  hep atanın izinden gidilir.
       Karateke, Karaçalı, Tırtar Yörüklerdeniz.

      Antalya’nın ovası, Yörüklerin yuvasıdır.
      Murtuna, Alaylı, Kındıra Yörüğü farklıdır.
       Bu yörenin Yörüklerinin ismi hep namlıdır.
       Hacıeselli, Yeni Osmanlı, Yörüklerdeniz.

      Yörük geleneğine, Yörükler sahip çıkmalı,
       Nesillere destanını aktarıp, yaşatmalı,
       Bir gün Yörükler kurultayında  buluşmalı,
       Oğuz han soyundan gelen yiğit Yörüklerdeniz…

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Kurban Bayramı Kutlu Olsun

İslam âlemince kutlarız, kurban bayramını,
            Allah anlatır, kuranı kerimde anlamını,
            Pazarlarda herkes seçer, kurbanlık hayvanını,
            Tüm Müslümanların, kurban bayramı kutlu olsun.

            Hz. İbrahim den bugüne, aynı gelenek sürer,
            Kesilen her kurbanda, fakirin sofrası güler,
            Dargınlıkların sona ermesi, ayrı bir hüner,
            Tüm Müslümanların, kurban bayramı kutlu olsun.

             Bayram günü, gönüllerimiz sevinçle coşmalı,
             Kurban keserken, vicdanlar Allaha yaklaşmalı,
             Önce yaşlı, çocuk, fakirin gönlünü almalı,
             Tüm Müslümanların, kurban bayramı kutlu olsun.

              Bu bayram da, akraba dost ziyarete gitmeli,
              Kini nefreti, tümden yaşamımızdan silmeli,
              Milletçe, birliğe beraberliğe yer vermeli,
              Tüm Müslümanların, kurban bayramı kutlu olsun.

              Yarab! Bu bayrama da eriştik, şükürler olsun,
              Aramızdan ayrılanların, kabri nurla dolsun,
              Resulün sevgisiyle gönüllere ışık doğsun
              Tüm Müslümanların, kurban bayramı kutlu olsun.

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Marina

Şimdi Nerelerdesin?
                                            Neden benim hep aklımdasın,
                                            Günler sensiz geçse de,
                                            Gönlümdedir hep senin yerin,

                                                          Uzaklarda olsan da,
                                                           Hep sen gelirsin aklıma Marina,

                                            İsmini duyunca her an,
                                            Gözümün önüne gelir hayalin,
                                            Bembeyaz tenin, sarı saçın,
                                            Güleç yüzün, çekik gözlerin,

                                                           Uzaklarda olsan da,
                                                           Hep sen gelirsin aklıma Marina,

                                             Şiir yazarken, çalışırken,
                                             Çarşı, Pazar, öğlesine dolaşırken,
                                             Sahilde, dalgaları seyrederken,
                                             Bahçede, bir gülü koklarken,

                                                           Uzaklarda olsan da,
                                                           Hep sen gelirsin aklıma Marina,

                                             Delice esen poyraz rüzgârında,
                                             Ağaç dallarının her hışıltısında,
                                             Yağan sağanak yağmurda,
                                             İliklerime dek ıslandığım bir anda,

                                                           Uzaklarda olsan da,
                                                           Hep sen gelirsin aklıma Marina,

                                             Sana olan hasretimde,
                                             Mutlu yarınları düşlerim,
                                             Bir gün kavuşmak ümidiyle,
                                             Ben hep yolunu gözlerim…

                                                           Uzaklarda olsan da,
                                                           Hep sen gelirsin aklıma Marina

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Nevruz,Türk'ün Öz Be Öz Bayramıdır.

Baharın, yeni yılın, yeni günün başlangıcı olarak geçmişten günümüze hep kutlanan
NEVRUZ da Yurdumuzda ve Türk dünyasında, doğada olduğu gibi insanların gönlünde
de sevgi tohumlarının yeşermesi dileğiyle…

                           Tanrı dağlarının eteklerinde,
                           Orta Asya bozkır düzlüklerinde,
                            Geçmişte, günümüzde, gelecek de
                            Nevruz, Türk’ün öz be öz bayramıdır.

                               Altaylardan Viyana’ya uzanan,
                               Türk’ün geçtiği yerde hep kutlanan,
                               Türk takviminin başlangıcı olan,
                               Nevruz, Türk’ün öz be öz bayramıdır.

                           Ergenekon dağlarla çevriliyken,
                           Türk ateşle bakır dağı delerken,
                           Önde boz yeleli kurt yol tutarken,
                           Nevruz, Türk’ün öz be öz bayramıdır.

                               Nevruzla karlar erir, sular coşar.
                               Doğa hayat bulur, sırrını açar.
                               İnsan mutlu olur, kırlara koşar.
                               Nevruz, Türk’ün öz be öz bayramıdır.

                           Buhara, Kaşgar, Hotan, Urumçi’de
                           Moğolistan, Sibirya, Tibet, Çin’de
                           Obada, köyde, kasabada, kent de
                           Nevruz, Türk’ün öz be öz bayramıdır.

                               Azerbaycan, Anadolu, Kerkük de
                               Kırım, Varna, Bosna, Gümülcüne de
                               Dede Korkut hep derki; söyleminde
                               Nevruz, Türk’ün öz be öz bayramıdır.

                           Toy da büyük, küçük yeni gün ile
                           Kutlar her toplum, o gün Türkler ile
                           Töreleşti bunu herkes hep bile
                           Nevruz, Türk’ün öz be öz bayramıdır.

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Nisan Yağmurları

Nisan yağmurlarının sürekli ve yeterli düzeyde yağmasını,
Dünyada ve Ülkemizde kuraklık, su sıkıntısının çekilmemesini,
insanların gönlünde de yağmurların getirdiği esinti ve canlılığın
görülmesini dilerim…

       NİSAN YAĞMURLARI

Nisan yağmurları yağınca bana,
Birçok şey hatırlatır,
Tutarım kendimi,
O günlere doymaksızın.
Her yağmurun damlalarında,
Geçmişi hatırlayınca,
İçimde bir şey hissederim.
Keşke derim kendimi,
O günlerde bıraksaydım.
Neydi o günler…
Okullu, liseli, genç, şirinler
Hayata umutla bakanlar,
Hep doğruyu sevenler,
Vatan, millet, bayrak aşkı
 Gönüllerinde tutuşanlar,
Sevdi mi delice sevenler,
Birbirine yardımcı, hoşgörülü,
Küçüğünü sevip kollayan,
Büyüğüne saygılı,
Mahalle komşuları,
Toplumu seven,
Kendinden çok, milletini düşünen
Hep birbirine yardımcı insanlar…
Hep o günlerde idi.
Hasret kaldığım,
O günlerin yağmurları,
Hiç durmadan, günlerce yağar,
Bana canlılık, hayat verirdi.
Şimdi ise kısa süreli bu yağmurlar,
Aşklar,sevgiler,dostluklar,arkadaşlıklar...
Acı ve hüsran dolu…

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Özlemim

Okul hayatım, ne güzeldi.
Ders gördüğüm anlar, seninleydi.
O günlerim, birgün geri gelse,
Yıllarım hep seninle geçse,
Sensiz geçen dünyam,
Bomboş....
Sevgine hasret kaldığım,
Bu dünyada.
Hergün aklımdasın,
Gel al, götür beni,
Gidelim çok uzaklara,
Olalım birlikte, bir ömür yanyana...

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Özyurt Kırım

Her yıl on sekiz mayısta Kırım’da
    Hatırlanır sürgün yılı acıyla,
    Gözyaşı dökülür, her bir mekânda,
    Cuci hanın öz yurdu güzel Kırım,
    Tamgalı, gök bayrak ta gizli sırrım.

    Kırım hanı, Cengiz hanın soyudur,
    Mertlik, yiğitlik hep onun yoludur.
    Yurda saldırı düşmanın sonudur,
    Batu hanın öz yurdu güzel Kırım,
    Tamgalı, gök bayrak ta gizli sırrım.

     Rus askeri, Yalta, Bahçesaray’da,
     Akmescit, Aluşta, Sudak, Akyar’da
     Bir gecede baskın yaptı, tüm Kırım’da
     Bike hanın öz yurdu güzel Kırım,
     Tamgalı, gök bayrak ta gizli sırrım.

     Sürgün yolculuğu zordu vagonda,
     Binlerce Kırım Türkü öldü yolda,
     Yurt hasreti çekildi Sibirya’da,
     Giray hanın öz yurdu güzel Kırım,
     Tamgalı, gök bayrak ta gizli sırrım.

     Kırım-Tatar Türkü dönse de yurda,
     Tekrar özlemdir, devlet Altın Orda,
     Özgürlük düştedir, her genç Tatar’da,
     Kırımlıoğlu’nun yurdudur Kırım,
     Tamgalı, gök bayrak ta gizli sırrım.

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Peygambere Çirkin Saldırı

İslamiyet’le nurlanmış iken gönüller,
                                    Önce Danimarka, sonra diğer ülkeler,
                                    Allah'ın Resulüne hakaret ettiler,
                                    Çirkin karikatür, filimler gösterdiler.

                                    Bu ne cüret, ne gaflettir, ne densizliktir,
                                    Esas o niyet, İslamiyet’i bölmektir.

                                    Dinleyin! Ey gerçeği bilmeyen gafiller!
                                    Sevgi, barıştır İslam'da temel ilkeler,
                                    Kini, nefreti Müslümanlar hiç bilmezler,
                                    İslam'ın amacından sapmak istemezler.

                                    Bu ne cüret, ne gaflettir, ne densizliktir,
                                    Esas o niyet, İslamiyet’i bölmektir.

                                    Bilir mi siniz? İmanın şartı altıdır.
                                    Başta şahadet getirip, kalp den imandır.
                                    Dört büyük peygamberi sayıp, inanmaktır.
                                    Zebur, Tevrat, İncil, Kuranı tanımaktır.

                                    Bu ne cüret, ne gaflettir, ne densizliktir,
                                    Esas o niyet, İslamiyet’i bölmektir.

                                   Bu nasıl Avrupa'nın özgür basınıdır.
                                   Yayınla yapılan ithamlar, asılsızdır.
                                   Resulün arkasından çirkin saldırıdır.
                                   Bu tür saldırı, kin nefret uyandırmıştır.

                                   Bu ne cüret, ne gaflettir, ne densizliktir,
                                   Esas o niyet, İslamiyet’i bölmektir.

                                   Haçlı zihniyetin bakışı aynı iken,
                                   Müslüman ülkede salyangoz satılırken,
                                   Gençlerin beyni safsata ile dolarken,
                                   Misyonerle hep bir mücadele verirken,

                                   Bu ne cüret, ne gaflettir, ne densizliktir,
                                   Esas o niyet, İslamiyet’i bölmektir.

                                   Hakaret edenle, diyalog kurulur mu?
                                   Islama hep kin varken, diyalog olurmu?
                                   Ilımlı islam deyip de konuşulur mu?
                                   Avrupalı diyalog hiç sizde oldu mu?

                                   Bu ne cüret, ne gaflettir, ne densizliktir,
                                   Esas o niyet, İslamiyet’i bölmektir.

                                   Hakaret edenler, özür dilemediler,
                                   Kuranı Hz. Muhammed’i sevemediler,
                                   Son dini, içlerine sindiremediler,
                                   Gerçeği bir türlü görmek istemediler.
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                                   Bu ne cüret, ne gaflettir, ne densizliktir,
                                   Esas o niyet, İslamiyet’i bölmektir...

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Sen Yoksun!

Bir zamanlar…
Hayat güzeldi,
Her günüm seninleydi,
Yaşamak heyecanlıydı,
Her bakışımda seni,
Gözlerimle severdim.
Sana olan aşkım
Her an, gönlüm de,
Hiç sönmeyen,
Bir ömür boyu
Hiç sönmeyecek
Bir volkan gibi yanardı,
...
Şimdi ise…
Sen yoksun,
Hayat sensiz boş,
Güzel yüzün
kumral saçların,
Küçük burnun,
Ela gözlerin,
O sivilceli yanakların,
…
Yok!
Sevecen gözlerin, adeta kararmış,
O kumral saçlarından, bir parça bile kalmamış,
Yok olmuş,
Sıcak ellerin kaybolmuş,
Tatlı gülüşün, hüzün olmuş.
Büyük aşkım,
Benim her şeyim sen,
Yok olmuşsun,
Bende yokum,
Sensiz olan,
Ve hep sensiz olacak
 Bu boş, anlamsız dünyada…

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Seni Anar, Özlerim Öğretmenim.

Yedi yaşında okula başladım.
                 Annemden sonra ilk seni tanıdım.
                 Küçükken sevgi duyarak sarıldım.
                 Seni anar, özlerim öğretmenim.

                 Okumayı, yazmayı sen öğrettin.
                 Yaramaz bir çocuk idim, eğittin.
                 O güzel konuşmaları dinlettin.
                 Seni anar, özlerim öğretmenim.

                 Senin yanında heyecan duyardım.
                 Ailemden biri gibi sayardım.
                 Öğretinle düşlerimi aşardım.
                 Seni anar, özlerim öğretmenim.

                 Allah, insan sevgisini, hep verdin,
                 Dürüst olmayı, ilke edindirdin,
                 İlkleri öğreten rehberim sendin,
                 Seni anar, özlerim öğretmenim.

                 Yüce Atayı anlatıp, sevdirdin.
                 Öğretisini ilke edindirdin.
                 Vatan sevgisine öncelik verdin.
                 Seni anar, özlerim öğretmenim.

                  Bayrağımı, yurdumu, Türkiye’yi
                  Hoşgörü, özgürlük, demokrasiyi,
                  Sen severek öğrettin her bir şeyi
                  Seni anar, özlerim öğretmenim.

                  Öğretmenlerin günü kutlu olsun.
                  Tüm gönüllerde sevgisi dolsun.
                  Kutlamalar ile okullar coşsun,
                  Seni anar, özlerim öğretmenim.

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Seni Hatırlatan Hiçbir Şey Bende Kalmasın.

Seni hatırlatan hiçbir şey,
Hiçbir şey bende kalmasın,
Ne adın,  ne hatıran,
Ne resmin, ne hayalin,
Ne de; Ortak yaşanmış değerlerin,
Hiçbir şeyin,  geride bıraktığın hiçbir şeyin,
Bende, yakınımda kalmasın.
Yaptığın bir hata ile,
Sen hayatımdan yalanlarınla  çıkıp gittin.
Seni gördüğüm ilk gün,
Keşke hiç olmasaydı.
Bir insan olarak,
Seni gördüğüm o ilk güne,
Seninle geçen günlere
Lanet okuyorum.
Senin konuşmaların, bakışların,
Senin gülüşlerin, düşüncelerin,
Hep yalandı,
Senin hayatın yalan üzerine kurulmuştu.
O, her zaman attığın yalanlarla,
Benim sevecen yüreğimi,
Yıllarca hep üzdün,
Gönlümü kırdın, paramparça ettin,
Hayallerimi, inançlarımı çaldın,
Ömrümü benden aldın,
Seninle geçen günlerim,
Hep bende kalsaydı,
O,  acı dolu yaşanmış günleri,
Yeniden sensiz dolu dolu yaşasaydım.
Al yalanlarını da yanına,
Kutsal değerlere yaptığın ihanetinle,
Bir daha hiç gelmecesine git,
Arkanda seni hatırlatacak hiçbir şeyin kalmasın,
Sonsuza dek  seni bir daha asla görmeyeyim.

Şiirin tüm telif hakkı yazara aittir..

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Seni sevmek herbir şeye bedelmiş.

Bu gönül senin aşkını keşfetmiş,
Seni sevmek herbir şeye bedelmiş
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Senin bitmeyen aşkınla giderim bu zamandan

Birgün demir alma vakti gelirse bu limandan,
Senin bitmeyen aşkınla giderim bu zamandan.

Erdoğan Kırmızıoğlu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevgili Liselim

Her gün içimde hissettiğim o duygudan,
Adını duyunca, kalbimin attığından,
Hayallerimde hep seni yaşattığımdan,
Hiç haberin oldu mu? Sevgili liselim.

Tatlı sözünle, gönlümde taht kurduğundan,
Senin hasretine yanıp, tutuştuğumdan,
Her gece, seni düşünüp, seni andığımdan,
Hiç haberin oldu mu? Sevgili liselim.

Okulda, sınıfta hep sana baktığımdan,
Sana âşık olup, şiirler yazdığımdan,
Seni her zaman çok sevip, kıskandığımdan,
Hiç haberin oldu mu? Sevgili liselim.

Her gün etrafımı saran kalın duvardan,
 Benliğimi tutsak eden o aşkından
 Her sevgililer günü seni andığımdan,
 Hiç haberin oldu mu? Sevgili liselim
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Sevmek

Sevmek ile başlar yaşamak.
 Sevmeden olmaz ona bakmak,
 Yaşamak güzeldir seversen,
 Boştur sevmeden aşksız kalmak,
     Birisini seversin delice,
     Bir yerden akılır nehirce,
     Mutluluk duyarsın hayatta,
     O ayrılıklar bittiğince......
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Son Cemre

Gökyüzüne baktım, bulutu gördüm.
                    Aşkın ile yanıp, sevginle söndüm.
                                 Dün yine toprağa düştün son cemre.

                    Her rüzgârda, fırtına çıkar sandım,
                    Hep seni düşündüm, hep seni andım.
                                 Dün yine sevgiye düştün son cemre.

                    Doğaya baktım, ağaç çiçek açtı.
                    Her seven, gönülde aşkını tattı.
                                 Dün yine gönül e düştün son cemre.

                    Gün doğdu, ışığı çöktü üstüme.
                    Sevdan ateş gibi düştü gönlüme.
                                 Dün yine aşkıma düştün son cemre

                    Karanlığı gördüm, aydınlık çıktım.
                    Sensiz olan dünyama, kurşun sıktım.
                                 Dün yine umuda düştün son cemre

                   Yağmuru dinledim, buharı sildim.
                    Sana güvendim, yoldaş seni bildim.
                                 Dün yine dostluğa düştün son cemre.

                    Ömrü uzun sanıp, düşüme kandım.
                    Boşa geçen zamanıma, hep yandım.
                                 Dün yine bir ömre düştün son cemre.
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Sonbahar Akşamı

Yine yağmur yağıyor, gökyüzünden akarak,
                Rüzgâr esmekte, her yanı alt üst etmekte,
                Bir gün geçti pencereden yağmura bakarak,
                Kış yaklaşıyor, sonbahar akşamı gitmekte.

                Sonbahar, yağmur rüzgâr sesleriyle doludur.
                Kimine huzur, kimine huzursuzluk verir.
                Kışın o, en sadık habercisinin yoludur.
                Onunla çıkarak, soğuk, kar, fırtına gelir.
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Sonbaharda

Her sonbaharda, yapraklar sararır, dökülür,
                  Göçmen kuşları göç eder, sıcak ülkelere,
                  Âşıklar, bahçe parklarda gezerken görülür,
                  Sonbahar mevsimi hüzün verir gönüllere.

                  Sonbaharda yaşanan aşklar, bir başka olur,
                  Duyulur, yaşanır, en güzel aşkın masalı,
                  Yağmurlar yağar, deniz taşar, sahili vurur,
                  Sevenleri, rüzgâr yağmurdan hep saklamalı.

                  Her sonbaharda, yaşanan anılar canlanır,
                  Bazen birer tokat olur, gönüllere vurur,
                  Nice âşıkların şarkıları fısıldanır.
                  Biten aşklar, yeni aşkların konusu olur.
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Süyün Bike Adın, Nogay Tatarı Aslın.

Nogay Tatar Hanı Mirza hanın kızıydı,
                                 Kırım, Kazan, Nogay kızların yıldızıydı,
                                 Yaşarken tüm tatar halklarının canıydı,
                                  Türk ilinin güzeli idi, baş tacıydı.
                                       Süyün Bike adın, Nogay Tatarı aslın,

                                 Kazan Hanı Can Ali Han, Rus yanlısıydı,
                                 Rus Vasili’nin emrinden hiç çıkamazdı,
                                 Süyün, mirzanın isteğini kıramadı,
                                 Ali Han ile evlenmek zorunda kaldı,
                                       Süyün Bike adın, Nogay Tatarı aslın,

                                 Can Ali Han, hep Rus’un yanında yer aldı,
                                 Kazan halkı, Rus buyruğundan rahatsızdı,
                                 Kazan da hanlığa isyanlar başlatıldı,
                                 İsyanlar hanın ölümüyle sonuçlandı,
                                       Süyün Bike adın, Nogay Tatarı aslın,

                                 Kazanlılar Giray’ı hanlığa getirdi,
                                 Giray han, dul Süyün Bike ile evlendi,
                                 Bölek’e kardeş Ödemiş dünyaya geldi.
                                 Giray saldırıda Rus ordusunu yendi.
                                      Süyün Bike adın, Nogay Tatarı aslın,

                                 Safa Giray birden ölünce, taht boş kaldı.
                                 Oğul Ödemiş, henüz iki yaşındaydı.
                                 Han ilan edildi, devlet başsız kalmadı.
                                 Vasis Süyün Bike, hanlığın başındaydı.
                                       Süyün Bike adın, Nogay Tatarı aslın,

                                Ruslar bunu fırsat bilip, boş durmadılar,
                                Komutan İvan’la kazana saldırdılar.
                                Başta Bike han, kazanlılar savaştılar,
                                Bin beş yüz elli şubatta, tarih yazdılar.
                                       Süyün Bike adın, Nogay Tatarı aslın,

                                Bir yıl sonra Ruslar, kazana tekrar geldi.
                                Kazan savaşmaya hazırlıklı değildi.
                                Osmanlıdan ümitle yardım beklenildi.
                                Osmanlı bir türlü yardıma gelemedi.
                                      Süyün Bike adın, Nogay Tatarı aslın,

                                Kırımlılarda gidince, kazan yalnızdı.
                                Kazanlıların tüm ümitleri kırıldı,
                                İvan ile sulh görüşmeleri başladı,
                                Bike hanla oğlu esir alınacaktı.
                                      Süyün Bike adın, Nogay Tatarı aslın,

                                Süyün Bike esir giderken hep ağladı.
                                Kazan için kendini oğlunu adadı.
                                Gitmeden Giray’ın mezar başına vardı.
                                Tacını yere bıraktı, kalbi sızladı.
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                                    Süyün Bike adın, Nogay Tatarı aslın,
                               Süyün Bike kazan halkıyla vedalaştı.
                               Kazanlının çoğu, üzülüp, fenalaştı.
                               Mirzalarını, beylerini hep ağlattı.
                               Han için nehirde gemi hazırlanmıştı
                                   Süyün Bike adın, Nogay Tatarı aslın,

                               Kazan hanlığı, kısa sürede yıkıldı.
                               Süyün Bike hanı, kazan hep hatırladı.
                               Akıbetinden hiç haber alınamadı.
                               Adı tarihe geçti, destanı yazıldı
                                   Süyün Bike adın, Nogay Tatarı aslın,
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Şehitler Ölmedi, Şehitler Ölmez.

Duydum Mehmetçik gene şehit olmuş,
                 Acı haber her bir yanda duyulmuş,
                 Üzüntüden damarlarda kan donmuş,
                 Şehitler ölmedi, şehitler ölmez.

                        Hain kurşuna hedef yiğitlerim,
                        Kara toprak ta yatan erenlerim,
                        Yerde kanınız kalmaz, şehitlerim,
                        Şehitler ölmedi, şehitler ölmez.

                 Vatan, millet, bayrak, namus uğruna,
                 Göğsün siper oldu, hain kurşuna,
                 Dalgalandı sancak, diktin burcuna,
                 Şehitler ölmedi, şehitler ölmez.

                        Hep derler ki; Şehitlik ucuz değil,
                        Askerlik, yan gel yat yeri hiç değil,
                        Şehitler cennette, kabirde değil
                        Şehitler ölmedi, şehitler ölmez.

                 Teröristler her yerde aranmalı,
                 İzine bakıp, inini bulmalı,
                 Yaltaklık edeni yurttan atmalı,
                 Şehitler ölmedi, şehitler ölmez.

                        Şehit kanı yerde kalır mı? Sandın,
                        Avrupa’nın hep maskesine kandın,
                        Geçmişte dünyayı titreten candın,
                        Şehitler ölmedi, şehitler ölmez.

                  Analar feryat eder, duyar mısın?
                  Yürekleri hep yanar, anlar mısın?
                  Helalleşip,  selamı alır mısın?
                  Şehitler ölmedi, şehitler ölmez…
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Şiirlerde Kalan Liseli Kız

Ne uykusuz gecelerde,
   Ne şiirler yazmıştım,
   Sana aşkımdan liseli kız,
   Kızıl sarı saçlarınla,
   Sivilceli yanaklarınla,
   Lacivert önlüğünle,
   Elinde kitaplarınla,
   Gönlümde taht kurmuştun,
   Gençliğimin coşkusuyla,
   Bir yıldız olmuştun, yüreğimde,
   Hiç unutulmamak üzere…
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Tuğçe

Birden çocukluğun geldi aklıma,
                                                   Bükümlü, lüleli, kızıl sarı saçların,
                                                   Beyaz tenin, al yanakların, tatlı gülüşün,
                                                   Dünyalar güzeli bir bebektin sen, Tuğçe,
                                                   Çocukken her şeye kırılır, ağlardın,
                                                   Bebeklerini çok sever, onlarla hep oynardın,
                                                   Kedi köpek görünce, ürker, korkardın,
                                                   Sevimli bir çocuk olarak hatırlandın sen, Tuğçe
                                                   Büyüdün, serpildin, genç kız oldun,
                                                   Gün geldi kaprisinden, aileni yıldırdın,
                                                   Gün geldi, temiz kalbinle, kendini sevdirdin,
                                                   Adından hep söz edilen kızdın sen, Tuğçe,
                                                   Geçen zamanda…
                                                   Günler nasıl geçti?
                                                   Bilmeyeceksin,
                                                   Her genç kız gibi…
                                                   Sende bir gün evleneceksin,
                                                   Belki seninde bir gün,
                                                  “SİNDY” bebeğin olacak,
                                                   Sende anneliği tadacaksın,
                                                   Anne olunca…
                                                   Bebeğinin odasına baktıkça,
                                                   Geçmişini hatırlayacaksın,
                                                   Belki gözünden yaşlar akacak,
                                                   Akıttığın yaşlar, bebeğini ıslatacak,
                                                   Geçen seneler geri gelmeyecek,Tuğçe,
                                                   Bırak geçmişi…
                                                   Hep o anlar,
                                                   Anılarında… Mazide kalacak…
                                                   Ve hep öyle hatırlanacak, Tuğçe…
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Türk Asrı...

Yirmi birinci asırda yaşamaktayız.
                       Türk asrı olmasını arzulamaktayız.
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Türk gençliği! Hedefin hep ileri!

Atatürk’ün gençliğe armağanı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını  kutlar, bugünün
genci, yarının geleceği gençlerimizin, Türk Milletini  muasır medeniyetlerin üstüne
çıkarmalarını dilerim....

                      Asya dan uzanan o kutlu yolda,
                      Bilge Kağan seslendi ilk Orhun’da,
                      “Doğru sözü söyle “ dedi.Her yanda.
                       Türk gençliği! Hedefin hep ileri!

                       On dokuz mayıs da Atam Samsun da
                       Hedef gösterdi Türkün ocağında,
                       Düşman vatanı sarmıştı her yanda
                       Türk gençliği! Hedefin hep İleri!

                       Savaştın şehit düştün bu vatanda
                       Gelibolu, İnönü, Sakarya’da
                       Ruhların buluşur Tanrı dağında,
                       Türk gençliği! Hedefin hep ileri!

                       Türk genci vatanın gülü, çiçeği,
                       Gelişmek medeniyetin gerçeği,
                        Türk asrını herkesin göreceği,
                        Türk gençliği! Hedefin hep ileri!

                        Cumhuriyeti hep korumalısın,
                        Kalp de coşku, damarda akan kansın,
                        İman kuvvet devamlı sende kalsın,
                        Türk gençliği! Hedefin hep ileri!

                        İlimde çağı yakalamalısın.
                        Laik devleti hep korumalısın.
                        Kendini dünyaya saydırmalısın,
                        Türk gençliği! Hedefin hep ileri!

                        Atadan emanet bu vatan sana,
                        Düşmanı uğratma kutsal vatana,
                        Selam şehide, kefensiz yatana,
                        Türk gençliği! Hedefin hep ileri!
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Türk, Geçit Vermez.

18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi anma gününde;
Bütün Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor,
şehit ailelerinin hepsinin ellerinden öpüyorum.

                   Düşmanlar sarmış, yine her bir yanı,
                   Her düşen şehidin akıyor kanı,
                   Vatan için atıyor, kalbi, canı
                   Türk, Çanakkale’sinde geçit vermez.

                      Gökyüzü, kara buluta bürünmüş,
                       Şehitlik için ölüme yürünmüş,
                       Dünyada sanki bir mahşer görünmüş,
                       Türk, Gelibolu’sunda geçit vermez.

                   Çelik göğsümüzü, hep siper ettik.
                   Düşman üzerine ölmeye gittik.
                   Vatan ki; namustur, şereftir dedik.
                   Türk, vatanında ölür, geçit vermez.

                      Önde Mustafa Kemal haykırıyor!
                      Vatan için ölmeyi emrediyor.
                      Mehmetçik düşmanı topa tutuyor.
                      Türk, destanını yazar, geçit vermez.

                   Şehide dua, her yerde okunsun.
                   Gök kubbe ay ve yıldız ile dolsun.
                   Dilde tekbir, kalp de hep iman olsun.
                   Türk, bayrak için ölür, geçit vermez...
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Türküm

Orta Asya’dan doğmuşuz cihana,
             Çoğalıp yetmez olmuşuz vatana
             Dağılmış Türk boylarım her bir yana
             Türküm, Türk olarak ölmek isterim.

             Geçtiğimiz yerlere nam salmışız.
             Kahraman millet diye anılmışız.
             Dost güldürüp, düşmanı ağlatmışız.
             Türküm, Türk olarak ölmek isterim.

             Doğmuş, Türklükle cesurluk, doğruluk.
             Kalkmış obada, cenk de hep durgunluk
             Türk sözü, sunmuş gönül’e ululuk,
             Türküm, Türk olarak ölmek isterim.

             Gücümüzü göstermişiz her yanda.
             Duyulmuş o adımız her mekânda.
             Tarihe geçmişiz altın sayfayla,
             Türküm, Türk olarak ölmek isterim.

             Geçmişten ders alır ufku görürüz.
             Vatan uğrunda ölüme yürürüz.
             Bozdurtmayız adet, töre, örfümüz.
             Türküm, Türk olarak ölmek isterim.
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Yaz

Yaz ayları gelince bana,
Birçok şey hatırlatır,
Tutarim kendimi,
O günlere doymaksızın,
Geçmiş yazları hatırlayınca,
İçimde birşey hissederim,
Keşke derim kendimi,
Tekrar o güzel günlere,
Bıraksaydım.
Neydi o!
Anılarımda kalan günler,
Şirin, güler yüzlü insanlar,
Mutlu aşıklar,
Deniz kenarlarını, parkları,
Kafeleri, sinemaları
Dolduran gençler,
Sevdimi! Delice sevenler,
Aşka saygı duyanlar,
Aşkı uğruna ölümü göze alanlar,
Hep o günlerdeydi.
O günlerin, yazı
Yaşanan aşkı,
Bana hayat canlılık verirdi,
Şimdi ise....
Bu sönük, kurak yazlar...
Acı ve keder dolu...
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Yeni umutla, Hoşgeldin Yeni Yıl

Bir yılı daha geride bıraktık.
                          Yeni yıla hep umutlarla girdik.
                          Her gönüle, yeni düşler yarattık,
                          Ömrümüzden bir yılı daha verdik.

                                      Yeni umutla, hoş geldin yeni yıl.

                          Geçen bir yılda, bazen mutlu olduk,
                          Bazen acıdan, hüzünlenip, solduk,
                          Bazen nice olay yaşayıp, dolduk,
                          Bazen de, sevgiye uzanan yolduk,

                                      Yeni umutla, hoş geldin yeni yıl.

                          Yeni yıla, hep merhaba diyelim,
                          Kin, nefreti gönüllerden silelim,
                          Doğru, dürüst olup, ilerleyelim,
                          Mutlulukla bu yılı geçirelim.

                                      Yeni umutla, hoş geldin yeni yıl.

                          Bu yılda  da beklentiler olacak,
                          Fakir sofrası, inşallah dolacak,
                          Karanlık günler, geçmişte kalacak,
                          İnsanlarımız huzuru bulacak.

                                      Yeni umutla, hoş geldin yeni yıl.
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Yeni Yılda Arkadaşlar! ...

Okulda, birlikte olduğum arkadaşlarım,
Sözlerime önem veren canlarım,
Bakın! Yine beraberiz okulda,
Az sonra hediyeler dağıtılacak,
Herkes daha mutlu, sevinçli olacak,
Kimimiz el çırpacak,
Kimimiz sıralara vuracak,
Kimimiz sevinçten gözyaşı dökecek,
Öğretmenlerime, herkese selam olsun,
Yeni bir yıla giriyoruz,
Bir yılı daha geride bırakıyoruz,
İkinci döneme geçiyoruz,
Bu sene okula bitiriyoruz…
Mezunlar sınıfına katılıyoruz...
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Yılbaşı Günü

Dinle bak!
Galiba yılbaşına giriyorduk,
Her akşam olduğu gibi,
Okul çıkışı, bahçede toplanmıştık.
O “Merhaba “ diyen sesimle,
İşte o an ilk defa tuttum elini,
“Yeni Yılın Kutlu Olsun “ diye…
Konuştuk, konuştuk.
Ama hiç söz edemedik kendimizden,
O hayran bakışın,
O yumuşak ellerin,
O güzel yüzünle,
Bağlamıştın beni kendine,
İşte bu aşk…
Böyle başlamıştı,
İlk seninle…
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Yılda Bir Gün Değil, Hergün Anmalı.

Tüm kadınların “Dünya kadınlar gününü “
kutlar, her günün kadınlar günü olmasını dilerim…

                    Toprağın hamuru, bedenin varoluşu
                     Hayatın sevinci, yuvanın dişi kuşu
                     Ana, bacı, kardeş, eş, kadınlarımızı
                           Yılda bir gün değil, her gün anmalı.

                     Çocuğunu, dokuz ay karnında taşıyan,
                     Kucağında ninniler söyleyip, büyüten,
                     Eşine hep arkadaş olan kadınlarımızı
                           Yılda bir gün değil, her gün anmalı.

                     Köyünde, evinde, sabah ezanı ile kalkan,
                     Tarlasında, işinde, hep alın teri ile çalışan
                     Dost, yoldaş, sırdaş, kadınlarımızı
                           Yılda bir gün değil, her gün anmalı.

                     Sevdiğine, büyük aşk yaşatan,
                     Şiirde, şarkıda, romanda, konu olan,
                     Erkeğin, gönlünde yer alan kadınlarımızı
                           Yılda bir gün değil, her gün anmalı.

                     Evde, tarlada, fabrikada, okulda, büroda
                     Düşüncede, siyaset de, sahnede, sanat da,
                     Tüm zorluklarda, hep var olan kadınlarımızı
                           Yılda bir gün değil, her gün anmalı.

                     Tanrının emaneti, baş tacı, dertlerin ilacı,
                     Sabır, şefkat, merhamet, sadakat sahibi,
                     Cennet bahçesinde gül olan kadınlarımızı
                           Yılda bir gün değil, her gün anmalı.
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Yoksul

Yoksul insanlara bakıyorum,
Hallerine acıyorum,
Acılı, kederli, üzüntülü,
İmkanların sınırlı olduğu,
Bir hayat içinde...
Birşeyler yapamadan,
Yardıma muhtaçlara,
Elimi uzatamadan,
İnsanlara hizmet edemeden,
Zamanın akışına kapılarak,
Sönüp gidiyorum.
Ben bir insanım,
İnsan için insanım.
Yoktur başka halim,
Kul insan içindir gayem...

Erdoğan Kırmızıoğlu
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Zannetmeyin Ki Onlar Öldü.

HELE BİR DÜŞÜNÜN…
DÜŞÜNÜN Kİ;
BİR EVLADI,
DOKUZ AY ANNE KARNINDA,
DOĞACAK DİYE ÜMİT İLE BEKLİYORSUN,
DOĞDUĞUNDA SANKİ DÜNYALAR SENİN OLUYOR,
SEVİNÇTEN GÖZYAŞLARINA BOĞULUYORSUN,
ASLANIM DOĞDU DİYE,
ETRAFINDA OLAN  AİLE, DOST, HISIM, AKRABALARA, YEMEK VERİP,
MEVLÜD OKUTUP, DOĞUŞUNU KUTLUYORSUN.
CANIN KANIN, AİLENİN DEVAMI İÇİN,
SENDEN BİR PARÇA OLAN,
ÜSTÜNE TİTREDİĞİN,
YEMEYİP YEDİRDİĞİN,
İÇMEYİP İÇİRDİĞİN,
GİYMEYİP GİYDİRDİĞİN,
AÇ KALMASIN, ÜŞÜMESİN,
HASTA OLMASIN,
SAĞLIKLI OLSUN, DİYE, DİYE…
HER ZAMAN KOL KANAT AÇTIĞIN,
BÜYÜTECEĞİM DİYE ONCA ZORLUKLARA KANTLANDIĞIN,
YILLARCA EMEK VERDİĞİN,
BÜYÜYÜNCE, DELİKANLI OLUNCA, GURURLANDIĞIN,
NAZAR DEĞMESİN DİYE, GÖZLERİNE BAKAMAYA KIYAMADIĞIN,
ALDIĞI HER NEFESTEN MUTLU OLDUĞUN,
ANALI KUZUN, KINALI KUZUN,
SENİN İÇİN DÜNYALAR GÜZELİ, DÜNYALAR İYİSİ,
CANIN KANIN, HERŞEYİN OLAN…
BİRİCİK YAVRUNU, EVLADINI…
BİR GÜN GELİYOR….
KURULAN TUZAKLARLA,
BİR KAHPE, HAİN KURŞUNLA
O, NUR TOPU EVLADIN,
ŞEHİT OLUYOR…
……..
TÜM  , BEKLENTİLERİN SONA ERİYOR.
BİR BAKIYORSUN Kİ ;
TÜM EMEKLERİN BİRDEN YOK OLMUŞ,
ÜMİTLERİN KAYBOLMUŞ,
HERŞEYDEN SAKINIP KORUDUĞUN,
ASKER OCAĞINA TESLİM ETTİĞİN,
O, BİRİCİK EVLADINI,
BİR ANDA TOPRAĞA VERİYORSUN…
BUNA HANGİ YÜREK DAYANIR.
BUNU HELE BİR DÜŞÜNÜN,
KENDİNİZİ  BİR AN OLSUN,
O ŞEHİT VEREN ANNE BABA EŞ  ÇOCUKLARIN YERİNE KOYUN..
BUNA HANGİ VİCDAN SABIR EYLER,
ZANNETMEYİN Kİ,
ONLAR ÖLDÜ…
ONLAR ASLA ÖLMEZ,
ONLAR TOĞRAGA DEĞİL,
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ŞEHİT KANIYLA SULANMIŞ ,
KUTSAL VATAN  TOĞRAGINDA,
KALBLERE GÖMÜLDÜ…
ONLAR Kİ ; KABLERDE AÇAN  BİRER GÜL OLDU.
ONLAR Kİ ; ŞAHADET ŞERBETİNİ İÇEREK,
ARD ARDA DİZİLİ AY YILDIZLI BAYRAKLARLA
UĞURLANDILAR CENNET YOLCULUĞUNA…
ONLAR CENNET YOLCULUĞUNA ÇIKARKEN,
DÜNYA YERİNDE DURDUKÇA,
ZANNETMEYİN HER ŞEHİDİMİZİN,
YERE DÖKÜLEN O ASİL KANI,
YERDE KALACAK…
HAİNCE NAMERTÇE KURULAN PUSULARLA
YİTİRİLEN HER BİR YAŞAMIN,
SÖNDÜRÜLEN  HER BİR OCAĞIN..
BİR GÜN…
ELBET BİRGÜN
BU DÜNYADA HESABI SORULACAK…
EY HAİNLER!
KÖRPECİK VATAN EVLATLARIMIZI ŞEHİT EDENLER..
TERÖRE DESTEK VEREN EY DÜNYA MİLLETLERİ ..
UNUTMAYIN Kİ ;
HER BİR ŞEHİDİN,
DÖKÜLEN KANININ,
HESABI BİR GÜN,
BİRGÜN MUTLAKA SORULACAK,
ŞEHİTLER ÖLMEDİ,
ŞEHİTLER ÖLMEYECEK,
BU VATAN ASLA BÖLÜNMEYECEK…

Erdoğan Kırmızıoğlu
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